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ดร. ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ
สารจาก

ในป 2560 บร�ษัทฯ จะยังคงมุงมั่นในการพัฒนา
กระบวนการและคุณภาพการผลิต 
โดยเฉพาะการดำเนินการดานการว�จัยและ
พัฒนานวัตกรรมการผลิต และการพัฒนาบุคลากร 
ซ�่งจะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติภายใต 
“ไทยแลนด 4.0”
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การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงรชักาลที ่9 เมือ่วันที ่13 ตลุาคม 2559 
นบัเป็นการสญูเสยีครัง้ย่ิงใหญ่ของประชาชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่า 
น�ามาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของปวงชนชาวไทยมากล้นสุด       
ทีจ่ะหาสิง่ใดมาเทยีบได้ ด้วยพระองค์ทรงอทุศิพระวรกายในการ
ประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน         
ชาวไทยมายาวนานถึง 70 ปี พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่าน
ได้พระราชทานให้แก่คนไทยทุกหมู่เหล่าได้พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึง

บริษัท ทีทีดับบลิว  จ�า กัด (มหาชน) รู ้ส� านึกใน                                   
พระมหากรณุาธิคณุอย่างหาท่ีสดุมไิด้ ในนามของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอปวารณาและน้อมน�า      
พระราชด�ารสัของพระองค์ท่านมาปฏบิตัแิละปรบัใช้เพ่ือให้เป็น
ไปตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไป

ในปี 2559 นับเป็นอีกปีหน่ึงของความผันผวนของ
เศรษฐกิจไทยที่มีผลกระทบจากความซบเซาของเศรษฐกิจโลก 
ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงดงักล่าว บรษิทัฯ ยังคงมุง่มัน่ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทฯ และพันธสัญญาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างย่ังยืน ผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคลากรของ 
บริษัทฯ ในทุกระดับได้ส่งผลต่อการยอมรับจากทุกภาคส่วน
อย่างกว้างขวาง

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีความโดดเด่น
ด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน (Environmental Social         
Governance หรือ ESG) ในกลุ ่มทรัพยากร ท่ีสะท้อนถึง              
การพัฒนาระดบัการเปิดเผยข้อมลูการด�าเนนิธุรกิจทีค่รอบคลุม
ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ ข้อมลูด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากับ
ดูแลที่เกีย่วข้องกับการด�าเนนิงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าปี 

2559 ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับ “ดีมาก” พร้อมทั้งบริษัทฯ 
ได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ (AGM) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ตลอดจน
ได้รับคัดเลือกให ้อยู ่ในรายชื่อ “หุ ้นย่ังยืน” (Thailand                       
Sustainability Investment: THSI) เพ่ือเข้าชิงรางวัล SET  
Sustainability Awards ซึ่งการประเมินครอบคลุมความยั่งยืน
ท้ัง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การได้รับ
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2016 ในหมวด
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และสุดท้าย บริษัทฯ ได้รับ
ทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหน้ี จากบริษัท ทริส
เรทต้ิง จ�ากัด ให้อยู่ในระดับ AA- (Double A Minus) ด้วย         
แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ผลและการประเมินท้ังหมดนี้ 
เป็นสิ่งตอกย�้าภาพลักษณ์และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ   
ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างแท้จริง

ในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงมุ ่งมั่นในการพัฒนา
กระบวนการและคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะการด�าเนินการ
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการพัฒนา
บคุลากร ซึง่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้  “ไทยแลนด์ 
4.0” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไปสู ่ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ           
Value-based economy 

ในโอกาสน้ี ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการ
บรษิทั คณะผูบ้รหิาร และพนักงานทกุท่านท่ีได้ปฏบิตัหิน้าท่ีด้วย
ความทุ่มเท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และ
ชมุชน ท่ีกรณุาให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ด้วยดี
เสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเราจะด�าเนินธุรกิจท่ียึดมั่นใน
หลกัธรรมาภิบาล และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน 
เพ่ือพัฒนาบรษิทัฯ ให้เจรญิเตบิโตอย่างมัน่คง สร้างผลตอบแทน
ท่ีดีต่อผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน
และสังคม รวมทั้งร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป



ว�สัยทัศน (Vision)

เปนบร�ษัทชั้นนำของ
ประเทศในการดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับน้ำ พลังงาน
และสิ่งแวดลอม
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ทำงานเปนทีม (Teamwork)

ทำงานเช�งรุกดวยความคิ
ด
ร�เร�ม่

(Proactive &
 Initiative)

คุณคาองคกร
(Corporate Values)

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศน

และพันธกิจบนพื้นฐานของความพึงพอใจ

และผลประโยชนสูงสุดของ

ผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

พันธกิจ (Mission)

เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง

และยั่งยืน เพื่อบรรลุซ�่งว�สัยทัศน

บนพื้นฐานของความสมดุลระหวาง

ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน

ชุมชน และสิ่งแวดลอม

ว�สัยทัศน l พันธกิจ l คุณคาองคกรสูความยั่งยืน
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สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

2558

25,361

15,049

10,312

2557

23,470

13,021

10,449

2559

2,476

2.89

0.62

กำไรสุทธิของบริษัทฯ

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท/หุน)

กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

2558

2,681

2.86

0.67

2557

2,972

2.85

0.74

2559

2,391

2.58

0.60

กำไรสุทธิของบริษัทฯ

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท/หุน)

กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

2558

2,456

2.58

0.62

2557

2,742

2.62

0.69

งบการเง�นเฉพาะกิจการ งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม

ขอมูลสำคัญทางการเง�น

สินทรัพยรวม กำไรสุทธ�ของบร�ษัทฯ

สินทรัพยรวม กำไรสุทธ�ของบร�ษัทฯ24,370

2559

25,361

2557

23,470

2558

(หนวย : ลานบาท)

2,476

2559

2,681

2557

2,972

2558

(หนวย : ลานบาท)

2,391

2559

2,456

2557

2,742

2558

(หนวย : ลานบาท)
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งบการเง�นรวม

25,765

2559

26,644

2557

24,627

2558 2559

25,765

14,230

11,535

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

(หนวย : ลานบาท)

2558

26,644

15,214

11,430

2557

24,627

13,238

11,389

2559

24,370

14,061

10,309

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

2558

25,361

15,049

10,312

2557

23,470

13,021

10,449

2559

2,476

2.89

0.62

กำไรสุทธิของบริษัทฯ

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท/หุน)

กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

2558

2,681

2.86

0.67

2557

2,972

2.85

0.74

2559

2,391

2.58

0.60

กำไรสุทธิของบริษัทฯ

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท/หุน)

กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

2558

2,456

2.58

0.62

2557

2,742

2.62

0.69

งบการเง�นเฉพาะกิจการ งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม

ขอมูลสำคัญทางการเง�น

สินทรัพยรวม กำไรสุทธ�ของบร�ษัทฯ

สินทรัพยรวม กำไรสุทธ�ของบร�ษัทฯ24,370

2559

25,361

2557

23,470

2558

(หนวย : ลานบาท)

2,476

2559

2,681

2557

2,972

2558

(หนวย : ลานบาท)

2,391

2559

2,456

2557

2,742

2558

(หนวย : ลานบาท)
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14 รายงานประจำาปี 2559

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 2557 2559 2558 2557

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จากการขายน�้าประปา

รายได้จากการบริการ

รายได้รวม

ต้นทุนขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายบริหาร

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

25,765

14,230

11,535

5,270

109

5,499

1,497

244

433

607

3,882

2,476

2.89

0.62

26,644

15,214

11,430

5,324

106

5,574

1,510

305

550

378

3,920

2,681

2.86

0.67

24,627

13,238

11,389

5,272

111

5,622

1,535

249

566

157

3,848

2,972

2.85

0.74

24,370

14,061

10,309

3,624

37

4,625

904

196

433

435

2,756

2,391

2.58

0.60

25,361

15,049

10,312

3,647

36

4,631

889

257

549

215

2,794

2,456

2.58

0.62

23,470

13,021

10,449

3,617

37

4,683

912

198

565

1

2,742

2,742

2.62

0.69

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 2557 2559 2558 2557

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

    อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

    อัตราก�าไรสุทธิ (%)

    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงาน

    อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

    อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

72.16

46.02

21.64

9.45

19.63

1.23

96.70

72.19

49.37

23.57

10.46

23.45

1.33

96.76

71.48

55.21

26.62

12.10

26.33

1.16

87.26

75.29

65.33

23.20

9.62

24.15

1.36

100.10

75.85

66.69

23.66

10.06

28.39

1.46

105.60

75.05

75.06

26.43

11.64

32.48

1.25

94.57

 (หน่วย : ล้านบาท)
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ความภาคภูมิใจ

1) รางวัล ESG 100 (Environmental Social 

 Governance) 

 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัท                      

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยท่ีมคีวามโดดเด่น

ในด้านการด�าเนินธุรกิจ อย่างย่ังยืน (Environmental Social 

Governance หรือ ESG) ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) 

2) ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญ

 ผู้ถือหุ้น (AGM)

 บริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพ       

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM ซึ่งพิจารณาจากการด�าเนินการ    

(ก่อน-ระหว่าง-หลังการประชุม) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ 

3) ผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

 ของบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2559

 ตามท่ีสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดย

การสนับสนุนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)        

ได้ท�าการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน             

ได้มีการประกาศผลส�ารวจ ประจ�าปี 2559 บริษัท ทีทีดับบลิว 

จ�ากัด (มหาชน) ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยได้รับ

คะแนน 84 

4) การประกาศรางวัล SET Sustainability 

 Awards 2016

 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ ้นย่ังยืน”         

Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2559 โดย

เนื้อหาในแบบประเมินครอบคลุมความย่ังยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 

เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม และเป็น 1 จาก 9 องค์กร ท่ีมชีือ่

เข้าชงิรางวลั SET Sustainability Awards ประกอบด้วย 3 รางวลั 

ได้แก่ ยอดเยี่ยม ดีเด่น และ Rising Star ในการประกาศรางวัล 

SET Sustainability Awards 2016 (กลุม่ท่ี 2 ท่ีมมีลูค่าหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 30,000 - 100,000 ล้าน

บาท) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้

 บริษัท ทริสเรทติ้ง ได้ประกาศ           

ผลวิเคราะห์และประเมินผลอันดับ

เครดิตองค์กรและตราสารหน้ีของ 

บริษัทฯ โดยอันดับเครดิตองค์กรของ 

บริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับ “AA-” (Double A Minus) และอันดับ

เครดติตราสารหนีป้ระเภทหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกันยังคง

อยู่ทีร่ะดบั “AA-” (Double A Minus) เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2559 

5) รางวัล “Thailand’s Top Corporate 
 Brands 2016” ในหมวดธุรกิจพลังงาน

 และสาธารณูปโภค

 ได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate 

Brands 2016” ในหมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภค โดยได้รับการประเมินมูลค่า

แบรนด์สูงสุดในหมวดดังกล่าวที่  31,007          

ล ้านบาท จัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร ์             

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย แห่งประเทศไทย
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ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

 ชื่อย่อหลักทรัพย ์ TTW

 เลขทะเบียนบริษัท 0107549000114 (เดิมเลขที่ 1325/2543)

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

 ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจ่ายน�้าประปาที่มีก�าลังผลิตสูงสุดในประเทศไทย

 ทุนจดทะเบียน 3,990,000,000 บาท  

 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ  1  บาท

 ทุนชำาระแล้ว 3,990,000,000  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

   - ด้านนักลงทุนสัมพันธ ์

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

    e-mail : ir@ttwplc.com

 บุคคลอ้างอิง

	 ผู้สอบบัญชี		 :		บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

    193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  กรุงเทพฯ 10110

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

    โทรสาร  (+662) 264-0789-90 (+662) 661-9192

	 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
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) (ทีทีดับบลิว) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่
ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ในเขต 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอนครชัยศรี 
อ�าเภอสามพราน อ�าเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ในเขต 2 อ�าเภอ ได้แก่อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร และอ�าเภอกระทุ่มแบน 
บรษิทัฯ มโีรงผลติน�า้ประปาท่ี อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มกี�าลงัการผลติสงูสดุ 440,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวัน และในเดอืนกรกฎาคม 
2560 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปาแห่งที่ 2 ที่อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จะแล้วเสร็จ ท�าให้มีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 
100,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ซึง่โรงผลติน�า้ประปาแห่งท่ี 2 น้ีสามารถรองรบัการขยายก�าลังการผลิตได้สูงสุดถึง 400,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน เนื่องจากมีการก่อสร้างงานโครงสร้างเพื่อรองรับไว้แล้ว 

 ในปี 2559 ทีทีดับบลิว มียอดจ่ายน�้าประปาให้กับ กปภ. ท้ังสิ้นจ�านวน 138.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมียอดจ�าหน่ายน�้าสะสม          
นับตั้งแต่จ่ายน�้าวันแรกจนถึงสิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,424.7 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ทีทีดับบลิว ยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
รวมถึงการเข้าซื้อสิทธิในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน�้าประปาและบ�าบัดน�้าเสีย ตลอดจนเข้าไปลงทุนใน 
ธุรกิจพลังงาน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการดังนี้คือ

 บริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตน�้าประปาภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีสุดให้แก่ กปภ. โดยได้ผลิตและจ่ายน�้าประปาให้ กปภ.             
รวมเป็นจ�านวน 269.8 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดรวมการจ�าหน่ายน�้าประปาของ กปภ. ทั้งประเทศ หรือร้อยละ 65 
ของยอดรวมการผลิตน�้าประปาของผู้ผลิตน�้าประปาภาคเอกชนทั้งหมดที่จ�าหน่ายน�้าประปาให้ กปภ.

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด (ประปาปทุม) เป็น
บรษิทัย่อยของททีดีบับลวิ โดยททีดีบับลวิถือหุน้ในประปา
ปทุม ร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท 
ประปาปทุมประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา       
ให้กับ กปภ. ในพ้ืนที่ปทุมธานี-รังสิตนับตั้งแต่ปี 2541 
เป็นต้นมา ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตสูงสุด 488,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2559 ประปาปทุมมียอดจ่ายน�้า
ประปาให้กับ กปภ. ทั้งสิ้น 131.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
มยีอดจ�าหน่ายน�า้สะสมนบัตัง้แต่จ่ายน�า้วันแรกจนถึงสิน้ปี 
2559 รวมทั้งสิ้น 1,857.0 ล้านลูกบาศก์เมตร  

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 ทีทีดับบลิว ได้เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน�้าประปาและ
การบ�าบัดน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) 
จงัหวัดพระนครศรอียุธยา จากบรษิทั ทีด่นิบางปะอนิ จ�ากัด 
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2552 เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมกี�าลงั
การผลิตน�้าประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
สามารถท�าการบ�าบัดน�้าเสียได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตร      
ต่อวัน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้
อนมุตัใิห้ BIE ท�าการย้ายสถานีสบูน�า้ดบิจากทีเ่ดมิ (บรเิวณ
คลองวัว ส่วนแยกแม่น�า้เจ้าพระยา) มายังบรเิวณรมิแม่น�า้
เจ้าพระยา ต�าบลบางกระสั้น อ�าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียุธยา เพ่ือความมเีสถียรภาพของคณุภาพและ
ปริมาณน�้าดิบ ก�าหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560 

 ในปี 2559 BIE มียอดจ่ายน�้าประปาท้ังสิ้น 7.8           
ล้านลกูบาศก์เมตรและมยีอดจ่ายน�า้สะสมนบัตัง้แต่วันแรก
ท่ีเข้าด�าเนินกิจการจนถึงส้ินปี 2559 รวมท้ังส้ิน 41.6          
ล้านลูกบาศก์เมตร การด�าเนินการเข้าซื้อสิทธิใน BIE เพื่อ
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กรและยังเป็นการเพ่ิมทักษะ 
ความรู ้ และประสบการณ์ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ         
ในการทีจ่ะเป็นผูใ้ห้บรกิารโดยตรงกับลกูค้า เพ่ือปทูางไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า 

“เป็นบริษัทชั้นนำาของประเทศ

ในการดำาเนินธุรกิจนำ้า พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม”

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด (TWO) เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นคือ ทีทีดับบลิว ถือหุ้น       
ร้อยละ 68 และประปาปทุม ถือหุน้ร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจ
ในการบรหิารและจดัการระบบผลติและจ่ายน�า้ประปาและ
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ให้กับทีทีดับบลิวและประปาปทุม   
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ TWO ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในด้านการให้บริการ
เดินระบบบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการโครงการผลิตน�้า
ประปาในพ้ืนที่ ปทุมธานี-รังสิต และมาตรฐานคุณภาพ   
ISO 9001:2008 ในด้านการจัดวางระบบบริหารงาน          
เพ่ือประกันคุณภาพด้านการควบคุมการตรวจสอบและ
ความมีประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
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การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
 ในปี 2554 TTW ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ที่เข้าลงทุน

ในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า โดย CKP มีการลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม ที่ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

 ปัจจุบัน TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 ของทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นรวม 4,228 

ล้านบาท

ธุรกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำ 
ไดแก บริษัท เซาทอีสท 
เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด 

(SEAN) และบริษัท 
ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด 

(XPCL)

ธุรกิจโครงการไฟฟาระบบ 
Cogeneration ไดแก 

บริษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

ธุรกิจโครงการไฟฟา
พลังแสงอาทิตย ไดแก 

บริษัท บางเขนชัย จำกัด 
(BKC) บริษัท เชียงราย 

โซลาร จำกัด (CRS) 
และบริษัท นครราชสีมา 

โซลาร จำกัด (NRS)

1 2 3



98%*

32%

68%

25.31%

ทุนจดทะเบียน

3,990 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว

3,990 ลานบาท

บมจ. ทีทีดับบลิว

ทุนจดทะเบียน

1,200 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว

1,200 ลานบาท

บจก. ประปาปทุมธานี

ทุนจดทะเบียน

60 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว

60 ลานบาท

บจก. ไทยวอเตอร
โอเปอเรชั่นส

ทุนจดทะเบียน

9,240 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว

7,370 ลานบาท

บมจ. ซ�เค พาวเวอร

หมายเหตุ : *สวนที่เหลืออีกรอยละ 2 

ถือโดย การประปาสวนภูมิภาค

บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) 19

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต

 ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท

 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

 ทุนชำาระแล้ว 1,200,000,000 บาท

 สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 3 ถนนเชียงรากน้อย-บางไทร ต�าบลบ้านปทุม อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

   โทรศัพท์ (+662) 019-9490

   โทรสาร (+662) 420-6064

 เว็บไซต์ www.ptw.co.th

 ประเภทธุรกิจ บริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน�้าประปาและระบบบ�าบัดน�้าเสีย

 ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท

 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

 ทุนชำาระแล้ว 60,000,000 บาท

 สถานที่ตั้ง 30/10 ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

   โทรศัพท์ (+662) 019-9480

   โทรสาร (+662) 420-6064

 เว็บไซต์ www.two.co.th

 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ ผลิตและ

    จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ

 ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท

 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

 ทุนชำาระแล้ว 7,370,000,000 บาท

 สถานที่ตั้ง 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท์ (+662) 691-9720-34

   โทรสาร (+662) 691-9723

 เว็บไซต์ www.ckpower.co.th

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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การบริหารความเสี่ยง

 บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้ความเสี่ยงระดับองค์กรในแต่ละเรื่อง

สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ โดยฝ่ายจดัการจะต้องผลกัดันและท�าให้แผนด�าเนินการต่างๆ สามารถปฏิบตัิ

ได้ และเกิดผลส�าเร็จ โดยแต่ละฝ่ายงานจะต้องเสนอแผนงานการปฏิบัติและรายงานผลในทุกไตรมาส เพ่ือรายงานต่อคณะเจ้าหน้าที่

บริหารความเสี่ยง  (Risk Management Officer: RMO) และสรุปรายงานการประชุมความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส เพื่อน�าไปรายงานต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม บริษัทฯ จะต้องมีการทบทวนตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งถ้าบริษัทฯ มีการเตรียมตัวอยู่เสมอจะ

สามารถปรับกลยุทธ์หรือแผนด�าเนินการในเร่ืองต่างๆ และจะส่งผลดีในอนาคต ซึ่งถ้ามีการบริหารความเสี่ยงท่ีดี กรณีเกิดเหตุการณ์    

ใดๆ ที่มีผลต่อองค์กรก็จะสามารถแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่างๆ ลงได้ ทั้งยังมีโอกาสเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส

ของบริษัทฯ อีกด้วย

 ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้ทบทวนทะเบยีนความเสีย่งองค์กรและปรบัปรงุรายการความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอก บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบงานการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ 

(Strategy) ด้านการเงิน (Financial) โดยการจัดท�าทะเบียนความเสี่ยงท่ีประกอบด้วยรายการความเสี่ยงมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

การจัดการและติดตามผลการด�าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้จัดท�าไว้อย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อยอดการจ่ายน�้าประปาของบริษัทฯ โดยในปี 2559 

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายเพ่ิมปรมิาณการจ่ายน�า้ประปาตามสญัญาซือ้ขายน�า้ประปา ความเสีย่ง

จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเป็นผลกระทบต่อปริมาณการจ่ายน�้าของบริษัทฯ  ท้ังน้ี

สถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงท่ีท�าให้การจ่ายน�้าไม่เป็นไปตาม

สัญญาซื้อขายน�้าประปาของบริษัทฯ

 ด้านการเงิน

  1.1 บรษิทัฯ ด�าเนินการตามมาตรการจดัการความเสีย่งดงักล่าวให้ลดน้อยลง โดยบรษิทัฯ 

ด�าเนนิการบรหิารแรงดันโดยการเพ่ิมสถานีจ่ายน�า้จาก 2 สถานีเป็น 4 สถานี ในพ้ืนท่ี

สมทุรสาคร-นครปฐม และบรษิทัฯ ก�าลงัด�าเนินการก่อสร้างโรงผลติน�า้ประปาแห่งที่ 

2  ท่ีกระทุม่แบนซึง่เป็นพ้ืนท่ีให้บรกิารของบรษิทัฯ โครงการดงักล่าวจะสามารถรองรบั

การขยายตัวของชุมชนในอนาคต จะส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณการจ่ายน�้าเพิ่มขึ้น 

  1.2 เพิ่มปริมาณการใช้น�้าประปาจากเทศบาล อบต. และผู้ใช้น�้ารายใหญ่

  1.3 ประสานงานกับลกูค้า และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือปรบัปรงุระบบส่งจ่าย น�า้ประปา 

และแรงดันการจ่ายน�้าประปา

 ด้านภาพลักษณ์

  1.4  บริหารจัดการในการดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก และระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งก�าหนด

แนวทางแก้ไขป้องกัน

 1. ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

  ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมลงทุนต�่ากว่าที่ประมาณการไว้ 

  บรษิทัฯ มกีารตดิตามผลการด�าเนินงานของบรษิทัร่วม เป็นประจ�าทกุไตรมาส ซึง่ในแต่ละ

ไตรมาส การประชมุคณะกรรมการของบรษิทัร่วมจะรายงานผลเรือ่งผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน 

และการบริหารความเสี่ยง และบริษัทฯ จะน�ามาวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานรวมของบริษัทฯ เพ่ือ   

จะได้บริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ บริษัทฯ 

ด�าเนินการตรวจประเมินสถานะทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส และทุกสิ้นปี พบว่าบริษัทฯ มี

ฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องท่ีดี มีผลการด�าเนินงานเป็นบวกมาตลอด ดังน้ัน โอกาส        

เกิดขึ้นน้อยส�าหรับธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ มีนโยบาย

ที่จะลงทุนที่มีผลตอบแทนโดยยึดหลักระมัดระวังและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

 2. ความสามารถในการเพิ่มรายได้และการทำากำาไรในอนาคตลดลง

  สัญญาซื้อ-ขายน�้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2566 

บริษัทฯ จะต้องหาธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ทดแทนธุรกิจเดิมท่ีจะสิ้นสุดสัญญาในอนาคต เพราะ         

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าประปาของบริษัทย่อย จะลดลงในปี 2566  บริษัทฯ จะต้องหาแนวทาง

การหาธุรกิจทดแทนบริษัทฯ จะต้องหาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้นเพ่ือจะได้มี 

ช่องทางในการลงทนุหรอือาจจะต้องหาพันธมติรในการด�าเนินธุรกิจ และต้องหาแสวงหาการลงทนุ

ใหม่ในอนาคต เพ่ือเสริมสร้างและหามาตรการในการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านรายได้ของ

องค์กร

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์

(Strategic Risk) 

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน

(Financial Risk)

มี 4 กลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น

ด้านการเงิน และ

ด้านภาพลักษณ์

มีปัจจัยเสี่ยง 2 ข้อ
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 ปัจจบุนัองค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครฐัให้ความส�าคัญ ระบบการควบคุมภายใน และมองว่าเป็นปัจจยัหน่ึงในการด�าเนนิธุรกิจ

ให้ประสบผลส�าเร็จ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสนใจและผลักดันให้มีระบบการควบคุมภายในในทุกขั้นตอนในทุกหน่วยงาน                           

ของการปฏิบตังิานเพ่ือเป็นการส่งเสรมิให้องค์กรด�าเนนิการแล้วสามารถบรรลวัุตถุประสงค์ และมคีวามโปร่งใส เพราะถ้าบรษิทัฯ มรีะบบ

การควบคุมภายในที่ดี บริษัทฯ จะสามารถด�าเนินการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านจริยธรรม 

และเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย

 TTW จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีส่วนตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการอิสระจ�านวน           

3 ท่านดูแลและก�ากับส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานร่วมกับงานตรวจสอบภายนอก เน้นการ

ด�าเนินงานมคีวามโปร่งใส และระบบการควบคมุภายในท่ีมอียู่จะมกีารปรบัปรงุให้เหมาะสมกับธรุกิจเป็นปัจจบุนั และจะต้องด�าเนินงาน

ที่ไม่ผิดต่อกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

 บริษัทฯ มอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน ก�าหนดแผนการตรวจสอบภายในแต่ละปีและขออนุมัติคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

แผนการตรวจสอบ ที่ได้รับการอนุมัติสามารถครอบคลุมและเหมาะสมกับความเส่ียงระดับองค์กรของบริษัทฯ ท่ีประเมินความเสี่ยงไว้

และบริษัทฯ จะท�าประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการจัดการในทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบผลการจัดการในการลดระดับความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อก�าหนดและวางแผนการตรวจสอบ มุ่งเน้นที่ความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม 

และเพ่ือให้เกิดการมปีระสทิธิผล บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการก�าหนดการตรวจตดิตามข้อเสนอแนะทีผู่ส้อบบญัชแีนะน�าไว้ว่าฝ่ายจดัการ

ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างไร และมีกระบวนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม              

ภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 ที่ก�าหนดไว้และตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

 การควบคุมภายใน
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รายการระหว่างกัน

 บรษิทัฯ มกีารปฏิบตัติามข้อก�าหนด กฎระเบยีบของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แหน่งประเทศไทย ในกรณี

ทีบ่รษิทัฯ มกีารท�ารายการระหว่างกันซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ 

การก�าหนดราคาเงื่อนไขการท�ารายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับ               

ราคาตลาด ทัง้นีก้รรมการบรษิทัทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องอนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไม่มสีทิธิเข้าร่วมประชมุ และลงคะแนน

เพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว

 และนอกจากนีบ้รษิทัฯ มนีโยบายเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเข้าข่ายตามประกาศหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติ      

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ส�าหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
รายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการระหว่าง

กัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2559 รายละเอียด

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะ

1. บริษัท ช. การช่าง 

    จ�ากัด (มหาชน) (CK) 

    ด�าเนินธุรกิจรับเหมา

    ก่อสร้าง

 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  (ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 

  19.40)

 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน

  คือ คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์

  มีการให้บริการระหว่างกัน

 ลกูหนีอ้ืน่ - กิจการ

  ที่เกี่ยวข้องกัน

 เจ้าหนี้ก่อสร้าง -

  กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

 เงินจ่ายล่วงหน้า

  ผู้รับเหมา - กิจการ

  ที่เกี่ยวข้องกัน 

68

197,017

8,948

68

197,017

8,948

 ค่าน�้าประปา และ

  ค่าบริการบ�าบัด

  น�า้เสยี เป็นรายการ

  ที่มีการจ่ายตาม

  สัญญา

 ค่างานก่อสร้าง

  โรงผลิตน�้าประปา

  แห่งที่ 2 และ

  สถานีสูบน�้าดิบ

  บางปะอิน

 เงินจ่ายล่วงหน้า

  ค่างานก่อสร้าง

  โรงผลิตน�้าประปา

  แห่งที่ 2 และ

  สถานีสูบน�้าดิบ

  บางปะอิน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
รายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการระหว่าง

กัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2559 รายละเอียด

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะ

2. บริษัท ประปาปทุมธานี 

    จ�ากัด (PTW)

    ด�าเนินธุรกิจได้รับ

    สัมปทานผลิต และจ่าย

    น�้าประปาในพื้นที่ 

    จ.ปทุมธานี ให้แก่ 

    การประปาส่วนภูมิภาค

 เป็นบริษัทย่อย

  (บรษิทัฯ ถือหุน้ ร้อยละ 98)

 มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน 

  คือ

  1. คุณไพรัช เมฆอาภรณ์

  2. คณุเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

  3. คณุโทโมอะกิ มทัซโึมโตะ

 มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ

  ใน PTW  2 ท่าน คือ 

  1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

  2. คณุวลยัณัฐ ตรวิีศวเวทย์

 มีการให้บริการระหว่างกัน

 รายได้เงินปันผล

 ดอกเบี้ยรับ

 เงินให้กู้ยืม

  ระยะยาว - กิจการ

  ที่เกี่ยวข้องกัน

 ดอกเบี้ยค้างรับ

 ค่าบริหารจัดการ

741,079

62,582

1,195,360

282

6,000

 เงินปันผลรับ เป็น

  รายการที่จ่ายตาม

  ที่ประกาศจ่าย

 ดอกเบี้ยรับ เป็น

  รายการที่จ่ายตาม

  อัตราดอกเบี้ยเงิน

  กู้ยืมขั้นต�่าลบ

  ส่วนต่างที่ก�าหนด

  ต่อปี

 เงินกู้ยืมระยะยาว

  โดยคิดดอกเบี้ย

  ในอัตราดอกเบี้ย

  เงินกู้ยืมขั้นต�่าลบ

  ส่วนต่างที่ก�าหนด

 ตามสัญญา

 ค่าบริหารจัดการ

  เป็นรายการที่มี

  การจ่ายตามสญัญา

3. บริษัท ไทยวอเตอร์ 

    โอเปอเรชัน่ส์ จ�ากัด (TWO)

    ด�าเนินธุรกิจให้บริการ

    ซ่อมบ�ารุงรักษาระบบ

    ผลิต และระบบบ�าบัด

    น�้าเสีย

 เป็นบริษัทย่อย

  (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 

  68.50)

 มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ

  ใน TWO 3 ท่าน คือ

  1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

  2. คณุวลยัณัฐ ตรวิีศวเวทย์

  3. คุณธนัช ศิริเจริญ

 มีการให้บริการระหว่างกัน

 ต้นทุนขายและ

  บริการ

 รายได้ค่าบริหาร

  จัดการ

 เจ้าหนี้เงินประกัน

34,204

9,600

5,000

 ค่าบริการและ

  บ�ารุงรักษาระบบ

  ผลิตน�้าประปา 

  เป็นรายการที่มี

  การจ่ายตามสญัญา

 ค่าบริหารจัดการ

  เป็นรายการที่มี

  การจ่ายตามสญัญา

 ค่าเงินค�้าประกัน 

  เป็นรายการที่มี

  การจ่ายตามสญัญา
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
รายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการระหว่าง

กัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2559 รายละเอียด

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะ

4. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 

    จ�ากัด (มหาชน)

    ด�าเนินธุรกิจผลิตและ

    จ�าหน่ายไฟฟ้า

 เป็นบริษัทร่วม

  (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 

  25.31)

 มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ

  ใน CKP 3 ท่าน คือ

  1. ดร.ทนง พิทยะ

  2. คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์

  3. คณุเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

  4. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

 รายได้เงินปันผล 41,600  เงินปันผลรับ เป็น

  รายการที่จ่ายตาม

  ที่ประกาศจ่าย

5. บริษัท บางปะอิน โคเจน

    เนอเรชั่น จ�ากัด

    ด�าเนนิธุรกิจโดยการผลติ

    และส่งกระแสไฟฟ้า

    ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 มีผู้ถือหุ้นรวมกัน  ลูกหนี้อื่น - กิจการ

  ที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้จากการ

  ขายน�้าประปา

5,458

31,378

5,458

31,378

 ค่าน�้าประปา และ

  ค่าบริการบ�าบัด

  น�า้เสยี เป็นรายการ

  ที่มีการจ่ายตาม

  สัญญา

6. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต 

    ทรานสปอร์ต จ�ากัด

    ด�าเนินธุรกิจรถขนส่ง

    ขนาดใหญ่

 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน 

  คือ คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์

 มกีารให้บรกิารระหว่างกัน

 ลูกหนี้อื่น - กิจการ

  ที่เกี่ยวข้องกัน

3 3  ค่าน�้าประปา และ

  ค่าบริการบ�าบัด

  น�้าเสีย เป็นรายการ

  ที่มีการจ่ายตาม

  สัญญา
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1.   บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด
2.   บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3.   บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)
4.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
5.   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6.   นายมิน เธียรวร
7.   AIA Company Limited- AIA D-PLUS
8.   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
9.   AIA Company Limited-APEX
10. นายไพศาล ชาติพิทักษ

1.   บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด

2.   บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.   บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

4.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

5.   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

6.   นายมิน เธียรวร

7.   AIA Company Limited- AIA D-PLUS

8.   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

9.   AIA Company Limited-APEX

10. นายไพศาล ชาติพิทักษ

1,036,500,000

776,096,900

774,077,400

158,797,144

146,036,600

70,000,000

48,349,100

38,000,000

33,939,000

31,400,000

25.98

19.45

19.40

3.98

3.66

1.75

1.21

0.95

0.85

0.79

3.98% 3.66%

1.75% 1.21% 0.95% 0.85% 0.79%

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

สัดสวนการถือหุน (%)จำนวนหุนที่ถือรายช�่อผูถือหุน

25.98% 19.45% 19.40%
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล   

2559 ครึ่งปีแรก 2558 2557 2556 2555

    0.30 0.60 0.65 0.60 0.52

 เพ่ือให้การจ่ายเงินปันผลของบรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากัด (มหาชน) มแีนวทางท่ีชดัเจน และเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

 ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึง

การรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ที่อาจ

จะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่

เงินสดและกระแสเงินสดจะอ�านวยเป็นล�าดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ารองตาม

กฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

(หน่วย : บาท/หุ้น)



คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

สายงานบร�หาร

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายว�ศวกรรม
และกอสราง

สายงานปฏิบัติการ

เลขานุการบร�หาร

สายงานพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผูจัดการ

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายปฏิบัติการ

ฝายบัญช�และการเง�น

ฝายกิจการองคกร(1)

29บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

(1) ส่วนกฎหมายและก�ากับดูแลกิจการ สังกัดฝ่ายกิจการองค์กร
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 คณะกรรมการบรษิทั ทีทีดับบลวิ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี การแต่งตั้ง
กรรมการมคีวามโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือน�าเสนอขอรบัการอนุมตัแิต่งตัง้จากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น และมกีรรมการชดุย่อย
ท�าหน้าที่กลั่นกรองและก�ากับดูแลงานเฉพาะเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 5 คณะ คือ
 1.  คณะกรรมการบริหาร
 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
 3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 4.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 5.  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการท่ีสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีกรอบการจัดการ ดังน้ี
 ก) มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการอิสระใน                    

คณะกรรมการบริษัทจ�านวน 4 คน
 ข) มคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทีม่คีวามเป็นอสิระ โดยมหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกับท่ีก�าหนดในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

และมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิรวมท้ังท�าหน้าทีอ่ืน่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ท้ังน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
โดยในจ�านวนนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 
หรอืมปีระสบการณ์ด้านบญัช ีเพ่ือท�าหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบตังิานของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลกิจการ สอบทานการบรหิาร
งาน การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่ง รวมท้ังการจดัท�ารายงานทางการเงนิเพ่ือให้การด�าเนนิงาน
และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ  

 ค) มีการมอบอ�านาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท จ�านวน 12 ท่าน ดังนี้
 1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
 2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการและรองประธานกรรมการ
 3. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 4.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
    กรรมการบรรษัทภิบาล
 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์           กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
     และกรรมการบรรษัทภิบาล
 6.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
                                                              และก�าหนดค่าตอบแทน
 7.   ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
 8.   นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการและกรรมการบริหาร
 9.   นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 10.  นายยาสุทากะ ซูซูกิ กรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 11.  นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
 12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ

 โดยมีผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กรเป็นเลขานุการบริษัท
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  ได้แก่  
 1)  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล นายสมบัติ  กิจจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 

นายสุวิช พึ่งเจริญ โดยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท หรือ 
 2)  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือนายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล หรือนายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือนางพเยาว์ มริตตนะพร หรือ                   

นายชยัวัฒน์ อทัุยวรรณ์ หรือนายสวิุช พ่ึงเจรญิ คนใดคนหน่ึงลงลายมอืชือ่ร่วมกับ นายยาสทุากะ ซซูกิู หรอื นายโทโมอะกิ มทัซโึมโตะ 
รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท  

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
 วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 
คณะกรรมการมกีารก�าหนดประชมุโดยปกติเป็นประจ�าทุก 3 เดอืน และมกีารประชมุพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น  โดยมกีารก�าหนดวาระชดัเจน
ล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า ในปี 2559 มีการประชมุคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อย 
ตลอดจนการประชุมสามัญ รวมทั้งสิ้นจ�านวน 24 ครั้ง ดังนี้
 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ    จ�านวน  4  ครั้ง
 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติ    จ�านวน  4  ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ     จ�านวน  5  ครั้ง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติ    จ�านวน  4  ครั้ง
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ     จ�านวน    2  ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ    จ�านวน    4  ครั้ง
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี      จ�านวน    1  ครั้ง
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาส 4

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี          
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย    
 1)  ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 2)  ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และก�ากับควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีก�าหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 3)  ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
 4)   จัดให้มีและก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 5)   พิจารณาอนุมตังิบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการด�าเนนิการของบรษิทัฯ ประจ�าปี รวมทัง้ดแูลการใช้ทรพัยากรของบรษิทัฯ
 6)   จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และยืนยัน

การตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
 7)   จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

เพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ
 8)   พิจารณาก�าหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงาน   
ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว 

 9)   ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ 
 10)  พิจารณาประเมินผลงาน ก�าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บ�าเหน็จและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกของกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงก�าหนดแผนส�ารองเก่ียวกบัการสรรหาบคุลากรท่ีจะด�ารงต�าแหน่งทีส่�าคญัของฝ่ายบรหิาร 
ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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 11)  พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ 
และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม

 ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น�าของกรรมการและเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าท่ีปฏิบัติและก�ากับดูแลกิจการด้วยความมี
จริยธรรม และบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนดวาระและด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ สนับสนุน                  
การแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นของกรรมการทุกคน รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน นอกจากน้ันประธานคณะกรรมการเป็น             
ผูด้�าเนนิการประชมุผูถื้อหุน้ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามระเบยีบและแนวปฏิบตัท่ีิก�าหนด และเสนอแนะโดย
หน่วยงานก�ากับดูแลในการด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรท�าหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพ่ือให้บรรลุ                
ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้น�าในความคิด ความสร้างสรรค์ รวมท้ังความสามารถของกรรมการ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ       
เข้าด้วยกัน  เพ่ือส่งผลให้แผนกลยทุธ์การด�าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวประสบความส�าเรจ็ตามแผนด�าเนนิงาน  ติดตาม
การด�าเนินกิจการของฝ่ายจัดการ ให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�าคัญต่อคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกไตรมาส ผลักดันนโยบาย
ด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 
	 1.	 ความรับผิดชอบด้านการบริหาร
  ก. ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทฯ ให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงการดูแลลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย                        

ความเท่าเทียมกัน
  ข. ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในด้านการก�ากับของหน่วยงาน และของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	 การประชุมคณะกรรมการ
  ท�าหน้าที่ประธานในท่ีประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพ่ือให้การด�าเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพรวมถึง
กระตุ้นให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ�านาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วย            
ความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รบัข้อมลูทีถู่กต้อง ตรงเวลา และชดัเจน เพ่ือใช้ในการตดัสนิใจ ซึง่จะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ขององค์กร 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาท่ีเพียงพอส�าหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็น         
ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมท่ีส�าคัญ ท้ังน้ี เป็นผู้น�าแนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหารและ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  
	 3.	 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการท�างาน
  ก. ดูแลให้มีการจัดโปรแกรม Orientation และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ให้กับกรรมการใหม่ทุกท่าน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการใหม่

เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว
  ข. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น

  ค. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านท�างานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน            
การท�างาน ดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการ ท้ังแบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิไขว้ และแบบประเมนิกลุม่ 
น�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างานของคณะกรรมการ

  ง. ก�าหนดให้มรีะบบการตดิตามดแูลและประเมนิผลการด�าเนนิงานขององค์กรเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง
 4.	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น
  ดูแลให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับ        
คณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
	 5.	 การประชุมผู้ถือหุ้น
  ท�าหน้าท่ีเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมท้ังดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น          
ได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอค�าชี้แจง      
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เพ่ิมเติม การรบัทราบรายงานประจ�าปี การอนุมตังิบดลุและบญัชกี�าไรขาดทุน การอนมุติัจัดสรรก�าไรและเงนิปันผล การแต่งตัง้กรรมการ และ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ          
ของบริษัทฯ
	 6.	 บทบาทของประธานกรรมการในด้านอื่นๆ
  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการน�านโยบายและการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการไปปฏิบติัอย่างมปีระสทิธิผล สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านบรรษทัภิบาล และความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมบรรษัท
ภิบาลขององค์กร 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
2.   ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
3.   นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
4.   นายสุวิช พึ่งเจริญ
5.   นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และเลขานุการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการบริหาร 
ไว้ดังนี้
 (1) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย (policies) และกลยุทธ์ (strategies) ท่ีก�าหนดโดย           

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
 (2) ก�ากับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการใหม่ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติด�าเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายใน

วงเงินตามข้อ (3)
 (3) มอี�านาจอนมุตักิารเข้าท�านิตกิรรมใดๆ ซึง่มผีลผกูพันต่อบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสบิล้านบาท) ท้ังนี ้การอนมุตัิ

ดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการท่ีมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของ                
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังรายการท่ีต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ              
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (4) มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก�าหนดนโยบายการบริหารงาน การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการด�าเนินการใดๆ อันมี                 
ผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (policies and strategies) ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

 (5) มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด ก�าหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง          
ค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีต�าแหน่งต้ังแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า          
ขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ

 (6) มอี�านาจแต่งต้ัง ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ี มอบหมายแนวนโยบาย ก�ากับดแูล ก�าหนดผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใช้จ่ายและส่ิงอ�านวย
ความสะดวกส�าหรบัคณะท�างานพิเศษเพ่ือด�าเนินงานเฉพาะเรือ่ง รวมถึงอนุมัตข้ิอเสนอของคณะท�างานพิเศษภายในวงเงนิตามข้อ (3)

 (7) มอี�านาจแต่งต้ังประธานทีป่รกึษา ท่ีปรกึษา และ/หรอืคณะทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรหิารได้ตามความเหมาะสม โดยการก�าหนด
ผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใช้จ่ายและสิง่อ�านวยความสะดวกของประธานท่ีปรึกษา ทีป่รึกษา และ/หรือคณะทีป่รกึษาดงักล่าวให้
เป็นอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 (8) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจในการท่ีจะอนุมัติเร่ืองหรือรายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้                
ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด จะเข้าท�ากับบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ตามนิยามในประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร โดยมีผู้จัดการ                   
ส่วนตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการ                   
ตรวจสอบและได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมอ�านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2015 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียด
ก�าหนดไว้ดังนี้
 (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
 (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณา                

ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 (3) สอบทานการปฏิบตังิานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี

ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
 (5) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
 (6) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือเสนอขออนุมตัต่ิอผูถื้อหุน้ 

โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (7) จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน             

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 (8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
 (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 (10) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
2.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
3.   นายไพรัช เมฆอาภรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นายไพรัช เมฆอาภรณ์
2.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
3.   นางพเยาว์ มริตตนะพร
4.   นายยาสุทากะ ซูซูกิ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ท�าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้
 (1) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท รวมท้ังคดัเลอืก

บคุคลตามกระบวนการสรรหา ท่ีได้ก�าหนดไว้แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พิจารณาแต่งตัง้หรอืเพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นน้ัน ให้รวมถึง       
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

 (2) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจั้ดการ รวมท้ังด�าเนิน
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

 (3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะ
ได้รับพิจารณาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

 (4) ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 (5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติ
 (6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
2.   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
3.   นายไพรัช เมฆอาภรณ์
4.   นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาล ไว้ดังนี้
 (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
 (2) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพ่ือให้เป็นไปตาม          

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 (3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและ                 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม�่าเสมอ
 (4) มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้คณะท�างานการก�ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการก�ากับดูแลกจิการที่

ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
 (5) มีอ�านาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ไว้ดังนี้
 (1) ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมท้ังมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็น          

ผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 (2) พัฒนาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารประเมนิผล

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

เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอ�านาจหน้าที่ตามที่
ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี 2555 โดยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และ
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้ 
 (1) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อก�าหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

อย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ 
 (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 
 (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติ      

ที่ประชุมคณะกรรมการ 
 (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก�าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
 (5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 
 (6) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
 (7) ดแูลเอกสารส�าคญัของบรษิทั ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงาน

ประจ�าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
2.   นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
3.   นางพเยาว์ มริตตนะพร
4.   นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

2.   นายธนัช ศิริเจริญ

กรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

3.   นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

4.   นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์
5.   นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย
6.   นายหงษ์ทอง อาทิตย์
7.   นายพิพัฒน์ คติกุล
8.   นายชัชวาล เทียนประเสริฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ	
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร้ังท่ี 1/2549 เมือ่วันที ่28 กรกฎาคม 2549 และครัง้ท่ี 8/2550 เมือ่วันที ่5 พฤศจกิายน 2550 มมีติก�าหนด
ขอบเขตและอ�านาจของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้
 (1) มีอ�านาจอนุมัติการท�านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
 (2) มีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�าสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง 

ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�าหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
 (3) มอี�านาจทีจ่ะมอบอ�านาจให้พนักงานระดับบริหารของบรษิทัฯ อนัได้แก่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ปฏิบตัหิน้าทีแ่ทนกรรมการผู้จดัการ

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

มอบอ�านาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจด�าเนนิการตามท่ีกรรมการผูจั้ดการเหน็สมควร และมอี�านาจเปลีย่นแปลงแก้ไข ยกเลิก 
เพิกถอนอ�านาจนั้นๆ ได้

 (5) มีอ�านาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต�่ากว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสม และมีจ�านวนพนักงาน
รวมไม่เกิน 315 อัตรา

 (6) มอี�านาจก�าหนดอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอืน่ๆ รวมท้ังอตัราค่าใช้จ่ายและสิง่อ�านวยความสะดวกของผูอ้�านวยการฝ่ายหรอื
เทียบเท่าขึ้นไป เพื่อน�าเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

 (7) มีอ�านาจก�าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตรา 
เงนิเดอืน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ๆ) ท้ังในข้อ (6) และ (7) รวมกันท้ังสิน้ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ของบรษิทัฯ

 (8) มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด ก�าหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง       
ค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�านวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ 
ที่ได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีต�าแหน่งต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้
กรรมการผู้จัดการน�าเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้ สามารถมอบอ�านาจช่วงต่อการด�าเนินการข้างต้น
ทัง้หมดหรอืบางส่วนให้แก่คณะท�างาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบคุคล หรือผูจ้ดัการคนหน่ึงคนใดได้ตามความเหมาะสม

 (9) มีหน้าที่ด�าเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 (10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
 (11) มีหน้าที่น�าเสนอเรื่องที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพ่ือการอื่นใดตาม

ความเหมาะสม
 (12) มีหน้าท่ีศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก            

คณะกรรมการบริหาร
 (13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็น                 

ผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอ�านาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
 (14) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว
 อย่างไรก็ดี กรรมการผูจ้ดัการและผูท่ี้ได้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการไม่มอี�านาจในการทีจ่ะอนุมตัเิรือ่งหรอืรายการท่ีตนเองหรอื
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



นายโทโมอะกิ มัทซ�โมโตะ

 กรรมการ  
 กรรมการบริหาร  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 กรรมการผูจัดการ

นายยาสุทากะ ซูซูกิ

 กรรมการ
 กรรมการสรรหาและกำหนด
 คาตอบแทน

11 1210

นางพเยาว มร�ตตนะพร

 กรรมการ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและกำหนด
 คาตอบแทน 

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร

นายสุว�ช พึ่งเจร�ญ

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร

7 8 9

1 3 4 625

นายไพรัช เมฆอาภรณ

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา
 และกำหนดคาตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบรรษัทภิบาล   

นายสมนึก ชัยเดชสุร�ยะ

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 กรรมการตรวจสอบ  

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

5 64

นายพงษสฤษดิ์ ตันติสุวณิชยกุล

 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 

ดร. ทนง พิทยะ

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ

นายปลิว ตร�ว�ศวเวทย

 กรรมการ  
 รองประธานกรรมการ

1 2 3

7 9 11 12810

38 รายงานประจำาปี 2559

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   

คณะกรรมการบริษัท



นายโทโมอะกิ มัทซ�โมโตะ

 กรรมการ  
 กรรมการบริหาร  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 กรรมการผูจัดการ

นายยาสุทากะ ซูซูกิ

 กรรมการ
 กรรมการสรรหาและกำหนด
 คาตอบแทน

11 1210

นางพเยาว มร�ตตนะพร

 กรรมการ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและกำหนด
 คาตอบแทน 

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร

นายสุว�ช พึ่งเจร�ญ

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร

7 8 9

1 3 4 625

นายไพรัช เมฆอาภรณ

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา
 และกำหนดคาตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบรรษัทภิบาล   

นายสมนึก ชัยเดชสุร�ยะ

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 กรรมการตรวจสอบ  

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

5 64

นายพงษสฤษดิ์ ตันติสุวณิชยกุล

 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 

ดร. ทนง พิทยะ

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ

นายปลิว ตร�ว�ศวเวทย

 กรรมการ  
 รองประธานกรรมการ

1 2 3

7 9 11 12810

39บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)



40 รายงานประจำาปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

 รุ่น 25/2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  0.0085

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร  

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 (ด้านวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)   

 มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

 มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) 

 รุ่น 50/2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุน่ 366 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  0.0275

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร  
อานางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
2559-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
  และประธานกรรมการบริหาร 
 	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า
	 	 กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร
 	 บริษัท	ซเีค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

ดร. ทนง พิทยะ
  กรรมการอิสระ

  ประธานกรรมการบริษัท

อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

17	ธันวาคม	2551

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
  กรรมการ  

  รองประธานกรรมการ

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

26	กันยายน	2549

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
 	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
2555-2558 ประธานกรรมการ
  บริษัท	ศรีสวัสดิ์	พาวเวอร์	1979	จ�ากัด	(มหาชน)
2545-2548 ประธานกรรมการ  
  บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทอื่น 
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด
2548-2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2544-2548 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
  และสังคมแห่งชาติ

2550-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
  ความเสี่ยง
  บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)
2546-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนด
  ค่าตอบแทน
  บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)
2537-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)		
2537-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)		
2541-2558 ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร 
  บรษัิท	รถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)
2541-2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บรษัิท	ทางด่วนกรงุเทพ	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
  บรษัิท	เซาท์อีสท์	เอเชยี	เอนเนอร์จ	ีจ�ากัด
2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท	คอนสตรัคชั่น	แมททีเรียล	
	 	 ซัพพลาย	จ�ากัด
2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  และประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จ�ากัด
2534-ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท	ช.การช่างเรียลเอสเตท	จ�ากัด



41บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 University of Michigan Ann Arbor
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 หลักสูตร Understanding the Fundamental of 

 Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director 

 (FND) รุ่น 35/2550 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) 

 รุ่น 155/2555 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ
  ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
 ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น   
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

 รุ่น 22/2551 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

 รุ่น 34/2548 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Executive Development Program  

 มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 3 สถาบนัพระปกเกล้า
 หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  0.0250

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
  กรรมการ 

  ประธานกรรมการบริหาร 

อายุ 44 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

25	กุมภาพันธ์	2559

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
  กรรมการอิสระ

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

26	กันยายน	2549

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน
2559-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
 	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า
	 	 กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  กลุ่มงานปฏิบัติการ
  บริษัท	ช.	การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)
2554-ปัจจุบัน รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สายงานพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท	ช.	การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)
2557-2558 กรรมการ
  บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทอื่น
2552-ปัจจุบัน กรรมการ
	 	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
  และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บรษัิท	ซเีค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
2550-2558 กรรมการอิสระ 
  และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท	สตาร์ซานิตารี่	แวร์	จ�ากัด	
	 	 (มหาชน)
บริษัทอื่น  
2550-ปัจจุบัน กรรมการ
 	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด
2545-2547 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2546-2547 กรรมการ 
  และประธานกรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
	 	 แห่งประเทศไทย
2544-2547 กรรมการ  
  บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
	 	 แห่งประเทศไทย	จ�ากัด



42 รายงานประจำาปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
 California State University, Long beach, USA
 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, Graduate School of 
 Business Administration, U.S.A.
 สัมมนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 บนหลังคาที่อยู่อาศัย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 แห่งประเทศไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เนติบัณฑิตไทย 

 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

 รุ่น 9/2548
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

 รุ่น 9/2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 

 รุ่น 46/2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ปริญญาบัตร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน 
 (ปรอ.) รุน่ท่ี 11 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายไพรัช เมฆอาภรณ์
  กรรมการอิสระ

  ประธานกรรมการสรรหาและ

 ก�าหนดค่าตอบแทน 

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

26	กันยายน	2549

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
  กรรมการอิสระ

  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

  กรรมการตรวจสอบ  

อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

26	กันยายน	2549

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน
2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บรษัิท	ไทยออฟตคิอล	กรุป๊	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทอื่น 
2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
	 	 สารและของเสียอันตราย	
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539-2546 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท	สยามคราฟท์อุตสาหกรรม	
	 	 จ�ากัด
2532-2539 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท	ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน
2547-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บรษัิท	ทางยกระดบัดอนเมือง	จ�ากัด	
	 	 (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท	คาเธ่ย์ลีสแพลน	จ�ากัด
	 	 (มหาชน)
บริษัทอื่น 
2555-ปัจจุบัน รองอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  (มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)
2542-2543 กรรมการและผู้อ�านวยการ
  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
2540-2541 ผู้ว่าการ
  รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
  รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและ
  กรรมสิทธิ์ที่ดิน
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



43บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 ปรญิญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวศิวกรรม)  
 มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 

 รุ่น 81/2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

 รุ่น 36/2548 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  0.0251

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

 การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 รุ่นที่ 8/2547 สถาบันพระปกเกล้า
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การบรหิารเศรษฐกิจ

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

 รุ่น 37/2546 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
  กรรมการ 

  กรรมการบริหาร 

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

11	กันยายน	2543

นายสุวิช พึ่งเจริญ
  กรรมการ 

  กรรมการบริหาร 

อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

26	กันยายน	2549

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
  กรรมการบริหาร   
  บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า
	 	 กรุงเทพ	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)
2557-2558 กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร
  บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	
	 	 (มหาชน)
บริษัทอื่น 
2552-ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์ค	
	 	 จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน

บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
  บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า
	 	 กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)  
2546-2549 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	
	 	 (มหาชน)
2532-2537 ผู้จัดการทั่วไป
  บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	
	 	 (มหาชน)
บริษัทอื่น 
2539-2546 กรรมการผู้จัดการ
  บรษัิท	ทางด่วนกรงุเทพเหนอื	จ�ากัด



44 รายงานประจำาปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) 

 รุ่น 48/2547
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee 

 (RCC) รุ่น 9/2552 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 11/2553) 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 

 มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น 
 หลกัสตูรการบรหิารขัน้สงู, วิทยาลยับริหารธุรกิจวอร์ตนั, 

 มหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา  

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

นางพเยาว์ มริตตนะพร
  กรรมการ

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  กรรมการสรรหาและก�าหนด

 ค่าตอบแทน 

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

17	กุมภาพันธ์	2558

นายยาสุทากะ ซูซูกิ
  กรรมการ

  กรรมการสรรหาและก�าหนด

 ค่าตอบแทน

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

7	เมษายน	2558

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
  และบรหิารความเสีย่ง/กรรมการบรหิาร/ 
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า
	 	 กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
2550-2558 กรรมการ/กรรมการบริหาร/
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
2556-2557 กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนด
  ค่าตอบแทน/กรรมการบรหิารความเสีย่ง
  บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทอื่น 
2547-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
  บรษัิท	ทางด่วนกรงุเทพเหนอื	จ�ากัด
2550-ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
  บรษัิท	ทางด่วนกรงุเทพเหนอื	จ�ากัด
2554-2557 กรรมการ
  บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
บริษัทอื่น
2558-ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส 
  และผู้อ�านวยการใหญ่ 
  แผนกธุรกจิโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  บรษัิท	มิตซยุ		แอนด์	คัมปะนี	จ�ากัด			
	 	 ประเทศสิงคโปร์
2555-2558 รองประธานอาวุโส 
  หน่วยงานพัฒนาธุรกิจที่ 1
  แผนกธุรกจิโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  บริษัท	มิตซุย	แอนด์	คัมปะนี	จ�ากัด			
	 	 ประเทศญี่ปุ่น
2552-2555 ผู้อ�านวยการและประธานอาวุโส 
  แผนกธุรกิจเครื่องจักรและโครงสร้าง
  พื้นฐาน
  บริษัท	มิตซุย	คัมปะนี	จ�ากัด	
	 	 ประเทศเกาหลี



45บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปรญิญาตร ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

 รุ่น 57/2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 

 รุ่น 78/2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
2549-2552 กรรมการ 
  บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทอื่น
2557-ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท Master of Business Administration 

 (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Science (Mathematics and Computer 

 Science) University of Louisville, Kentucky, 
 U.S.A.
 ปรญิญาตร ีสถติศิาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์

 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม

 เอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 20 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร
 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

 รุ่น 29/2555 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

 (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) 

 รุ่น 18/2545 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
  บรษัิท	ซ	ีเค	พาวเวอร์	จ�ากดั	(มหาชน)
2554-2557 กรรมการ/กรรมการบริหาร/
  กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด
	 	 (มหาชน)

นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
  กรรมการ 

  กรรมการบริหาร  

  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 45 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

14	สิงหาคม	2557

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
  กรรมการ

  กรรมการบริหาร 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

  กรรมการบรรษัทภิบาล 

  กรรมการผู้จัดการ

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

15	มีนาคม	2557

2557-ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท	มิตรพาวเวอร์	(ไทยแลนด์)	
	 	 จ�ากัด
  บริษัท	มิตรพาวเวอร์	แคปปิตอล
	 	 (ไทยแลนด์)	จ�ากัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด
2557-ปัจจุบัน ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
  บริษัท	มิตซุย	แอนด์	คัมปะนี	จ�ากัด	
	 	 (ประเทศไทย)	
2552-2557 รองผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานพัฒนา
  โครงการที่ 1
  ฝ่ายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและ
  สิ่งแวดล้อม
   	 บริษัท	มิตซุย	แอนด์	คัมปะนี	จ�ากัด
	 	 (กรุงโตเกียว)
2542-2549 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  และพลังงาน
  ผู้จัดการฝ่ายโครงการและโรงงาน
  บริษัท	มิตซุย	แอนด์	คัมปะนี	จ�ากัด			
	 	 ประเทศญี่ปุ่น

2550-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
  ผู้จัดการใหญ่
 	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
2544-2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
  เจ้าหน้าที่บริหาร
  ธนาคาร	เอ	ไอ	จี	เพื่อรายย่อย	
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
2544-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
  ผู้จัดการใหญ่
	 	 บริษัท	เงินทุนหลักทรัพย์	เอ	ไอ	จี	
	 	 ไฟแนนซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 	 (มหาชน)
บริษัทอื่น
2558-ปัจจุบัน อุปนายก
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท	โรงแรมท่าอากาศยาน
	 	 สุวรรณภูมิ	จ�ากัด
2554-2555 กรรมการ และกรรมการบริหาร
  ธนาคารออมสิน
2557-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	
	 	 จ�ากัด
2554-2555 รองประธานกรรมการ
  บรษัิท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวร์ิคส์	จ�ากัด
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
       ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย



นายพิพัฒน คติกุล

 รักษาการผูอำนวยการฝายวิศวกรรมและกอสราง
นายชัชวาล เทียนประเสร�ฐกิจ

 รักษาการผูอำนวยการฝายลูกคาสัมพันธ
87

นายหงษทอง อาทิตย

 ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย

 ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
5 6

1 3 42

นางสาวสุดารัตน เจ�ยมจันทร

 ผูอำนวยการฝายกิจการองคกร 
 เลขานุการบริษัท 

นางสาววลัยณัฐ ตร�ว�ศวเวทย

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร
 รักษาการผูอำนวยการ
 ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

43

นายธนัช ศิร�เจร�ญ

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ 
 รักษาการผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง   
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 กรรมการผูจัดการ

1 2

5 7 86
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คณะผู้บริหาร   



นายพิพัฒน คติกุล

 รักษาการผูอำนวยการฝายวิศวกรรมและกอสราง
นายชัชวาล เทียนประเสร�ฐกิจ

 รักษาการผูอำนวยการฝายลูกคาสัมพันธ
87

นายหงษทอง อาทิตย

 ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย

 ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
5 6

1 3 42

นางสาวสุดารัตน เจ�ยมจันทร

 ผูอำนวยการฝายกิจการองคกร 
 เลขานุการบริษัท 

นางสาววลัยณัฐ ตร�ว�ศวเวทย

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร
 รักษาการผูอำนวยการ
 ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

43

นายธนัช ศิร�เจร�ญ

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ 
 รักษาการผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง   
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 กรรมการผูจัดการ

1 2

5 7 86

47บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท Master of Business Administration 

 (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Science (Mathematics and Computer 

 Science) University of Louisville, Kentucky, 
 U.S.A.
 ปรญิญาตร ีสถิตศิาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์

 และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม

 เอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 20 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร
 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) 

 รุ่น 18/2545 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

 รุ่น 29/2555 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

 (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

 (วพน.) รุ่น 4 สถาบันการพลังงาน (วพน.)
 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 

 รุ่นที่ 1 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิทยาการประกันภัยระดบัสงู (วปส) รุน่ท่ี 6 ส�านักงาน

 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
 ประกันภยั ณ เมอืงซดินีย์ ประเทศออสเตรเลยี ปี 2559
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

 (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 99/2012 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2555
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

 รุ่น 170/2013 ปี 2556
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2558
 หลักสูตร Professional Presentation Skills

 รุ่นที่ 1/2558 
 หลักสูตร Build up Risk Awareness 

 บริษัท PWC ปี 2558
 หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
 หลกัสตูร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
 การติดตามและควบคมุผลการด�าเนนิงานทางธุรกิจ 

 2558 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 (TMA)
 หลักสูตร Introduction and Awareness to 

 OHSAS18001:2007 สถาบัน SGS ปี 2558

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ต�าแหน่งในบริษัท

  กรรมการ

  กรรมการบริหาร 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

  กรรมการบรรษัทภิบาล 

  กรรมการผู้จัดการ

อายุ 63 ปี

นายธนัช ศิริเจริญ
ต�าแหน่งในบริษัท

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 สายงานปฏิบัติการ

  รักษาการผู้อ�านวยการ

 ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 57 ปี

ประสบการณ์ท�างาน
 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร

 ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการ และกรรมการบริหาร
	 ธนาคารออมสิน
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
 ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
	 ธนาคาร	เอ	ไอ	จี	เพื่อรายย่อย	(ประเทศไทย)	
	 จ�ากัด	(มหาชน)
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
	 บริษัท	เงินทุนหลักทรัพย์	เอ	ไอ	จี	ไฟแนนซ์	
	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
 รองประธานกรรมการ
	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 กรรมการ
	 บริษัท	ซี	เค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
 ประธานกรรมการ
	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 อุปนายก
	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 ประธานกรรมการ 
	 บริษัท	โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จ�ากัด
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด
 กรรมการ
	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด

 MYANMAR OPPORTUNITIES DAY
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558
 การบรหิารจดัการน�า้แบบบรูณาการ ส�าหรบัผูบ้รหิาร

 ระดับสูง รุ่นที่ 3 
 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน
 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

 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
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   
 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด



49บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท Master of Science in Administrative 

 Studies Sub concentration: Financial Economics 
 Boston University
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 Mini Master in HR Management รุ่นที่ 26/2559
 ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลกัสตูร Certificated in Investor Relations 2016

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2559
 หลักสูตร Chief Financial Officer Certification 

 Program (CFO) รุ่นที่ 19 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับคณะกรรมการ

 ตรวจสอบ (AACP) รุ่นที่ 20/2015 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2558
 หลักสูตร Beyond Treasury Management 

 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558
 หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
 หลกัสตูร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
 MYANMAR OPPORTUNITIES DAY 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558
 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 

 รุ่นที่ 13/2015 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 หลักสูตร Corporate Governance for Executives 

 (CGE6/2016) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2559
 รายงานผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประจ�าปี 2559 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2559
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2558
 หลักสูตร Professional Presentation Skill 

 รุ่นที่ 1/ 2558
 หลกัสตูร Responsible Supply Chain Management 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
 หลักสูตร Build up Risk Awareness 

 บริษัท PWC ปี 2558
 หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
 หลกัสตูร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
 หลักสูตร Advance Audit Committee Program 

 (AACP) รุ่น 20/2015 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2557 การบรหิารการเปลีย่นแปลง ระบบการจดัการ

 ข้อมูลที่ส�าคัญ

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
ต�าแหน่งในบริษัท

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 สายงานบริหาร

  รักษาการผู้อ�านวยการ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อายุ 46 ปี

นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์
ต�าแหน่งในบริษัท

  ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร 

  เลขานุการบริษัท

อายุ 52 ปี

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 201/2015 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2558
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรข้ันสงู การบรหิารเศรษฐกิจ

 สาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน 
	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
 ผู้อ�านวยการทั่วไป 
	 บริษัท	รุ่งพรชัย	จ�ากัด
 กรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	ฟ้าอมรเครื่องจักร	จ�ากัด
 กรรมการผู้จัดการ 
	 บริษัท	อาร์	เอส	บี	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด
 ผู้จัดการทั่วไป

  บริษัท	สง่า	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด
 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท	รุ่งพรชัย	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 กรรมการ

 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด
 กรรมการ

 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 186/2014 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2556  หลกัสตูร TMA-Management Development 

 Program รุ่นที่ 18 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง             
 ประเทศไทย
 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) 

 รุ่น 24/2012 ปี 2555  
 What does it take to be an MD of a listed 

 company ปี 2554
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 

 รุ่น 43/2011
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2554
 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 

 รุ่น 2/2011
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2554
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน
 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด
 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

 บริษัท	อินเด็กซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	กรุ๊ป	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 

 รุ่น 121/2552
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

 รุ่น 79/2552 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ TFRS 

 (ฉบับปรับปรุง 2559) ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพ
 บัญชี รุ่น 2/2559
 สภาวิชาชีพบัญชี
 ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดท�างบการเงิน 

 และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 3/2559
 สภาวิชาชีพบัญชี
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 

 สมาคมจดทะเบียนไทย ปี 2558
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2558
 หลักสูตร Professional Presentation Skill 

 รุ่นที่ 1/2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต โครงสร้าง
 พื้นฐานและการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กิจกรรมดูงาน International Field Trip : CLMV 

 สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ปี 2559
 หลักสูตร Energy Symposium 2016

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2559
 หลักสูตร ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 

 ศูนย์ภาษาอีซีเบอร์มิส ปี 2558
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)

  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2558
 หลักสูตร Professional Presentation Skill 

 รุ่นที่ 1/2558
 หลักสูตร Build up Risk Awareness 

 บริษัท PWC ปี 2558
 หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
 หลักสูตร Beyond Treasury Management

 สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
 หลกัสตูร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
 MYANMAR OPPORTUNITIES DAY 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย
ต�าแหน่งในบริษัท

  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 44 ปี

นายหงษ์ทอง อาทิตย์
ต�าแหน่งในบริษัท

  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 50 ปี

 หลักสูตร Build up Risk Awareness 
 บริษัท PWC ปี 2558
 หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
 หลักสูตร Beyond Treasury Management

 สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
 หลกัสตูร Lean Six Sigma ระดบั Executive ปี 2558

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน

 กรรมการ
 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 

 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
 (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)
 กรรมการ
	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
ไม่มี

 หลักสูตร Joint Venture Investment & Business
 Contract Risk Management in Myanmar Ideal 
 Forum Co., Ltd. ปี 2557
 หลักสูตร  Management Development Program 

 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2557
 หลักสูตร The Great Mekhong Investment Forum, 

 Euromoney Conference ปี 2557
 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง/

 ระบบการจัดการข้อมูลที่ส�าคัญปี 2557
 หลักสูตร TMA-Management Development 

 Program รุ่นที่ 18/2556 
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สดัส่วนในการถือหุ้น (%) 400 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00001
ประสบการณ์ท�างาน

 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด
 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและก่อสร้าง

 บริษัท	น�้าประปาไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
 ผู้จัดการสนามงานท่อประปา

 กิจการร่วมค้า	JWTWCK
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
	 บริษัท	ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
	 บริษัท	เอส	วี	เอส	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
ไม่มี



51บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 ภาควิชาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2558
 หลักสูตร Professional Presentation Skill 

 รุ่นที่ 1/2558
 หลักสูตร Build up Risk Awareness 

 บริษัท PWC ปี 2558
 หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
 หลักสูตร Beyond Treasury Management 

 สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
 หลกัสตูร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
 หลกัสตูรการบรหิารความเสีย่งและการก�ากับกิจการ

 ส�าหรับผู้บริหาร (Governance Risk and 
 Compliance)
 สถาบันวิทยาการจัดการ TRIS ปี 2557
 โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ

 ภายใน (Internal Audit Certify Program) ของ
 สภาวิชาชีพบัญชี ปี  2556
 หลกัสตูร Marketing Certificate Program (MCP) : 

 Excellence Series รุ่นที่ 27/2555 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาโท การจัดการทางด้านคอมพิวเตอร์และ

 วิศวกรรม
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 การติดตามและควบคุมผลการด�าเนินงาน

 ทางธุรกิจ 2558 
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 หลักสูตร Introduction and Awareness to 

 OHSAS18001:2007 บริษัท SGS ปี 2558
 หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2558
 หลักสูตร Professional Presentation Skill 

 รุ่นที่ 1/2558
 หลักสูตร Build up Risk Awareness 

 บริษัท PWC ปี 2558
 หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
 หลักสูตร ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 ปี 2558
 หลกัสตูร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
 หลักสูตร Monitoring and Controlling Business 

 Performance 
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2558

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ
ต�าแหน่งในบริษัท

  รักษาการผู้อ�านวยการ

 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

อายุ 51 ปี

นายพิพัฒน์ คติกุล
ต�าแหน่งในบริษัท

  รักษาการผู้อ�านวยการผ่าย

 วิศวกรรมและก่อสร้าง

อายุ 49 ปี

 หลักสูตร Risk Management 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2554
 หลักสูตร Integrated Management System for 

 Sustainability Program (IMS)
  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปี 2554
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน
 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)
 ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ
	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)
 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)
 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจ
	 บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
 ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการ
	 บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 ทางการบริหารธุรกิจ
	 บริษัท	บิสซิเนส		แอพพลิเคชั่น	จ�ากัด
 ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์
	 บริษัท	สยามคายาบา	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี   

 หลักสูตร  How to Develop a Risk Management 
 Plan 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2557
 หลักสูตร Business Capability Enhancement 

 Program (BCEP) 
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2557
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างาน
 ผู้จัดการส่วนคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพ
	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด
 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงผลิตน�้าประปาปทุมธานี
	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด
 ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ
	 บริษัท	น�้าประปาไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
 ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ
	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด
 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 
	 บริษัท	บีเจที	วอเตอร์	จ�ากัด
 ผู้จัดการส่วนผลิต
	 บริษัท	อายิโนะโมะโต๊ะ	จ�ากัด	(ประเทศไทย)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
จ�านวนหุ้นที่ถือ 

ณ ต้นปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ 

ณ สิ้นปี

จ�านวนหุ้นที่มี

การซื้อขาย

ระหว่างปี

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

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

2.   นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ 1,100,000 1,100,000 - 0.0275

3.   นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ คู่สมรส 100,000 100,000 - 0.0025

4.   นายณรงค์ แสงสุริยะ* กรรมการ 100 100 - 0.0000

5.   นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชย์กุล กรรมการ - - - ไม่มี

6.   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว    กรรมการอิสระ 1,000,000 1,000,000 - 0.0250

7.   นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ - - - ไม่มี

8.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ    กรรมการอิสระ - - - ไม่มี

9.   นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการ - - - ไม่มี

10. นางวรรณา พึ่งเจริญ คู่สมรส 300,000 300,000 - 0.0075

11. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ 2,860,100 1,000,100 (1,860,000) 0.0250

12. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมการ - - - ไม่มี

13. นายยาสุทากะ ซูซูกิ กรรมการ - - - ไม่มี

14. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ - - - ไม่มี

15. นายธนัช ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานปฏิบัติการ

- - - ไม่มี

16. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานบริหาร

- - - ไม่มี

17. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร - - - ไม่มี

18. นางสาวปทิดา ไชยเสน** ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากร

บุคคลและธุรการ

375,000 18,000 (357,000) 0.0004

19. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ - - - ไม่มี

20. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 400 400 - 0.00001

21. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ รักษาการผู้อ�านวยการ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

- - - ไม่มี

22. นายพิพัฒน์ คติกุล รักษาการผู้อ�านวยการ

ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง

- - - ไม่มี

*  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

** ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
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กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

 ทีทีดับบลิว ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดกิจกรรมและโครงการ
ที่มาจากประเด็นความคาดหวังของชุมชนผนวกกับความคาดหวังขององค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน
ให้ดียิ่งขึ้น

 ทีทีดับบลิว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้
กับลูกหลานของพนักงานและเยาวชนที่
อ า ศั ย อ ยู ่ ใ น พ้ื น ที่ ธุ ร กิ จ ใ ห ้ ไ ด ้ รั บ                          
ความสนุกสนานสมวยั โดยการสอดแทรก
ความรู ้ด ้านธุรกิจขององค์กรและการ
อนุรักษ์น�้า ณ โรงผลิตน�้าประปาของ 
บริษัทฯ 

กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต  

1. กิจกรรมวันเด็ก “รักษ์น�้า” 

2. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.2)

 ทีทีดับบลิว ได้มีส่วนร่วมจัดงานงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.2) ซ่ึงจัด
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์) 
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อ�าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทุกปี โดย   
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจัดซุ้ม
วาดภาพวิจิตรมณเฑียร และซุ้มออกร้าน
เพ่ือหารายได้ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 
(เกมช้อนไข่ลุ ้นโชค) สมทบทุนมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ-
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์
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 ทีทีดับบลิว เป็นหน่ึงในบริษัทฯ ท่ี        
ได้รับเกียรติให้เป ็นเจ ้าภาพสนับสนุน
โครงการเสริมสร ้างคุณภาพชี วิตของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนทีด้่อยโอกาส ในจงัหวัด
สุรนิทร์ ตามด�ารขิอง พลอากาศเอก ประจนิ 
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ด้วยการสร้าง
ห้องสุขา และปรบัปรงุระบบน�า้อปุโภคและ
บริโภคให้กับโรงเรียนบ้านส�าโรง อ�าเภอ
สนม จังหวัดสุรินทร์ 

 ชมรมเรารั กแม ่น�้ าท ่ าจีน  เป ็น                 
การรวมกลุม่ของผูแ้ทนภาคราชการ เอกชน 
และภาคประชาชน เพ่ือร่วมมอือนุรกัษ์และ
แก้ไขปัญหาน�้าในแม่น�้าท่าจีน ตลอดปี 
2559 ทีทีดับบลิว ได้ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของชมรมอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะ
เป็นการสนับสนุนน�้าดื่มบรรจุขวด สิ่งของ 
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล
คุณภาพน�้า เพ่ือการเฝ้าระวังคุณภาพ
น�้ าดิบ และสนับสนุนกิจกรรมท่ี เป ็น
สาธารณประโยชน์อื่นๆ

3. น�าผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
 เยี่ยมชม โครงการ 1 ล้านกล้า 
 สร้างป่าต้นน�้า 

5. สนับสนุนชมรมเรารักแม่น�้าท่าจีน จังหวัดนครปฐม

 ปี 2559 เป็นปีแรกที่ทีทีดับบลิว จัด
กิจกรรมน�าผูบ้รหิารหน่วยงานภาครฐัเย่ียม
ชมพ้ืนท่ีปลูกป ่าต ้นน�้าเ พ่ือเสริมสร ้าง       
ความรู ้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์น�้า        
ณ พ้ืนที่ โครงการฯ อุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

4. สนับสนุนโครงการเสริมสร้าง
 คุณภาพชีวิตของนักเรียนใน
 โรงเรียนที่ด้อยโอกาส 
 จังหวัดสุรินทร์ 
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7. การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  
 ตลอดปี 2559 ทีทีดับบลิว ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น
  กิจกรรมกฐินพระราชทาน วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่าการศึกษา “สร้างปัญญา พัฒนาเด็กไทย” แก่กองทุนพระพิชิตมาร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 

กรุงเทพมหานคร 
  สนับสนุนทุนการศึกษาและปัจจัยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดระยอง
  กิจกรรม “ครอบครัวชวนปั่น (Bike Family)” แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “สร้างพลังความรักสู่คนพิการในจังหวัดปทุมธานี” 
  การรับซื้อข้าวสารจากชาวนา ตามนโยบายรัฐบาล 

 ทีทีดับบลิว ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรน�้า ซึ่งมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ แต่มี
จ�ากัด จึงให้ความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการน�้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ดังนี้ 

 โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�า้” มวัีตถุประสงค์ฟ้ืนฟู
ป่าต้นน�้าซึ่งเส่ือมโทรมจากการท�าเหมืองแร่ในอดีต จ�านวน 
5,000 ไร่ ปัจจบุนัอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติทองผาภูม ิอ�าเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยท�าการปลูกปีละ 1,000 ไร่ 
ไร่ละ 200 ต้น เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2554-2558 และบ�ารุง
รักษาต่อเน่ืองอีก 2 ปี ก่อนจะท�าการส่งมอบป่าท่ีปลูกให้กับ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลต่ออีก           
7 ปี การปลูกใช้การจ้างเหมาแรงงานจากชุมชนในท้องถ่ิน       
ร่วมกับพนักงานจิตอาสา ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
และในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าต้นน�้า ในปี 2559 ได้ท�า 
การบ�ารงุรกัษาป่าทีเ่หลอืจ�านวน 2,000 ไร่ พร้อมกับส่งมอบป่า
ทีป่ลกูในปี 2557 จ�านวน 200,000 ต้น รวมเป็นป่าท่ีส่งมอบแล้ว 
800,000 ต้น

 นอกจากการผลติน�า้ประปาคณุภาพมาตรฐานสากล
แล้ว ทีทีดบับลวิ ว่าจ้างแรงงานในท้องถ่ิน ผลติน�า้ดืม่บรรจุ
ขวดด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ผ่านแสง Ultra-
violet (UV) สนับสนุนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปีละ
ประมาณ 150,000 ขวด  

6. น�า้ดืม่บรรจขุวดเพือ่ชมุชนและสิง่แวดล้อม

1. ต้นน�้า

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
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 บรษิทัฯ ได้ออกแบบกระบวนการผลติน�า้ประปาทีช่่วยในการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้และเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม โดยน�าตะกอน

ประปาจากกระบวนการผลติไปรดีน�า้และน�าน�า้ท่ีรดีได้กลบัเข้าไปผลติน�า้ประปาใหม่ จงึไม่มนี�า้สญูเสยีจากกระบวนการผลติเลย 

(Zero Discharge) ส�าหรับดินตะกอนซึ่งได้รับการตรวจวิเคราะห์ว่าไม่มีสารอันตรายตกค้าง จะน�าไปจัดเก็บหรือใช้ประโยชน์อื่น

ตามความเหมาะสม 

2. กลางน�้า

3. ปลายน�้า

 คลองครุ อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาน�้าเน่าเสียมาช้านานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่              

ทีทีดับบลิว จึงริเริ่มโครงการ “ความร่วมมือฟื้นฟูและบ�าบัดคุณภาพน�้าคลองครุ” เพ่ือประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่

เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ด�าเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน�้าและ

ส�ารวจความคดิเหน็ชมุชน เพ่ือน�ามาวิเคราะห์คณุสมบตัขิองน�า้คลองครแุละหาวิธีการแก้ไขปัญหาและก�าหนดแผนงานท่ีเหมาะสม   
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การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 บรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดนโยบายและโครงสร้างการบรหิารความปลอดภัยในอย่างชดัเจน สอดคล้องตามกฎหมาย 

โดยน�าระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั (OHSAS 18001) มาใช้เปน็แนวปฏบิัตขิั้นพืน้ฐาน เพือ่ชว่ยพฒันาให้พนกังาน

มีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 บรษิทั ทีทดีบับลวิ จ�ากัด (มหาชน) มุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิงานระบบคุณภาพ สิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัในการท�างาน 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 1. ผลิตน�้าประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

 2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรง และลูกค้าโดยอ้อม

 3. ปรบัปรงุและพัฒนาความรูแ้ละความสามารถ ทกัษะ และความช�านาญให้กับพนกังานทกุคนอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้เกิดจติส�านึก

ในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท�างานของ 

บริษัทฯ

 5. ป้องกันมลพิษท่ีจะกระทบสิง่แวดล้อมจากกิจกรรมของบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง รวมท้ังการใช้พลงังานและทรพัยากรอย่าง

คุ้มค่าที่สุด

 6. ป้องกันและลดอบุติัเหตุ อนัตราย และความเจบ็ป่วยจากการปฏบิตังิานของพนกังาน และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องจากการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ

 7. เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน และด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่าน้ันจะไม่ก่อผลกระทบต่อ

บุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

 A. เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน (Injury & Illness Free Operation)

 B. กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  1. สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น�า

  2. เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน

  3. สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการท�างานให้เกิดความปลอดภัย

 C. ผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปี 2559 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีดีมาก โดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�างานทั้ง

พนักงานและคู่ธุรกิจ บรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุให้เป็น 0” ตามที่คณะกรรมการความปลอดภัยกลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด 

(มหาชน) ก�าหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดอบุติัเหตุ โดยเน้นรณรงค์จากสาเหตุหลักก่อน ได้แก่ การปฏบิติังานกับเครือ่งจกัร 

ความปลอดภัยในการท�างานเก่ียวกับไฟฟ้า สารเคมี งานซ่อมบ�ารุง การท�างานบนท่ีสูง และอัคคีภัย โดยก�าหนดมาตรฐาน        

การท�างาน และเข้มงวดกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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 D. สถิติอุบัติเหตุ

 

 E. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ

 F. อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ
1) อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR) : เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดยค�านวณ

จากจ�านวน (ครั้ง) ที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 100,000 ชั่วโมง-คนต่อปี
2) อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Severity Rate: ISR) : เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดย

ค�านวณจากจ�านวน (วัน) ที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 100,000 ชั่วโมง-คนต่อปี

0 0

จำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด(ครั้ง)

3

2

1

0
2555

พนักงาน ผูรับเหมา

2556 2557 2558 2559

0 0 0 0

1

2

1

0

0 0

อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (IFR)

ครั้ง/100,000 ชั่วโมง-คน

0.4

0.3

0.2

0.1

0
2555

พนักงาน ผูรับเหมา

2556 2557 2558 2559

0 0 0 0

0.19

0.37

0.19

0

0 0

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (ISR)

วัน/100,000 ชั่วโมง-คน

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
2555

พนักงาน ผูรับเหมา

2556 2557 2558 2559

0 0 0 0
0.19

2.44

0.37

0
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การมีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทฯ ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญเพราะเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานจะสร้างความมั่นใจ         

ความเชือ่ถือต่อองค์กร ความกระตอืรอืร้น และความร่วมมอืกัน ท่ีจะท�างานให้บรรลวัุตถุประสงค์ท่ีก�าหนด เพ่ือบรรลุเป้าหมาย “การบาดเจบ็

และเจ็บป่วยจากการท�างาน “เป็นศูนย์” (Injury & Illness Free Operation)” โดยสร้างระบบที่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง

 1) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

  บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารเลอืกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน รายงาน

และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างานและมาตรฐาน              

ความปลอดภัยในการท�างานต่อบริษัทฯ โดยมีตัวแทนของพนักงาน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.)

 2)  กิจกรรมค้นหาสภาพการณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน “Safety Man”

  กิจกรรม “Safety Man” คือกิจกรรมทีม่อบหมายให้พนกังานระดบัปฏิบตักิารทกุคนรบัผดิชอบเป็น Safety Man (1 คน/สปัดาห์) 

ต้องค้นหาและชี้บ่งสภาพการณ์และพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัย ร่วมประเมินความเส่ียง ร่วมคิดวิธีการป้องกันและควบคุมอันตราย               

เสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยและผู้บริหาร และน�าเอามติที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ชื่อ - นามสกุล ระดับ / ต�าแหน่ง ต�าแหน่งใน คปอ.
จ�านวนพนักงาน

ทั้งหมด (คน)
(%)

1. นางสาวอัจฉรา สังฆโต ผู้จัดการส่วนผลิต ประธาน

62 8.06

2. นายพิสิฐ  ดิษฐนิล ผู้จัดการแผนก กรรมการ

3. นายอนุรักษ์  สุนทรอ�าไพ     พนักงานปฏิบัติการ กรรมการ

4. นายวิลัย  จันทร์สู่ พนักงานปฏิบัติการ กรรมการ

5. นายนิพิจ  วุฒิวงศ์กาญจน์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เลขานุการ
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การตรวจวัดค่าแสงสว่างในการท�างาน  การตรวจวัดเสียงดังและสารเคมีขณะปฏิบัติงาน

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประจ�าปี

 2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมที่ท�างาน

  2.1  มวัีฒนธรรมองค์กร ทศันคต ิความเชือ่ ค่านยิมระบบการท�างาน ท่ีชดัเจน ปราศจากความเครยีดจากการท�างาน ซึง่ส่งผลให้

พนักงานทุกคนท�างานอย่างมีความสุข เช่น มีนโยบาย, มี Core Competency ที่ชัดเจน เป็นต้น

  2.2  จัดให้มีการกลุ่ม Line ส�าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ในการแชร์ข่าวสาร ความห่วงใยซึ่งกันและกัน

  2.3  มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีให้พนักงานเป็นประจ�าทุกปี

  2.4  กิจกรรม “สานสัมพันธ์วันครอบครัว TTW” TTW Family Day ฯลฯ

 3.  ด้านทรัพยากรและโอกาส

     บริษัทฯ จัดเตรียมทรัพยากรท่ีจ�าเป็นเพ่ือสนับสนุนการท�างาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต, Edutainment Room, 

ระบบข่าวสารต่างๆ นอกจากนั้นยังก�าหนดให้มีเวทีส�าหรับให้พนักงาน ได้แสดงความสามารถในการปรับปรุงงานผ่านกิจกรรม Kaizen 

เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าในงานอาชีพ

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน 

 การดแูลสขุภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน มกีารน�าเรือ่งการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัย

มาตั้งเป็น KPI ของบริษัทฯ โดยให้ส่วนความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านดังนี้คือ

 1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

  1.1 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง แสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และอันตรายจากสารเคมี 

เป็นต้น

  1.2 มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดภาวะแวดล้อม และตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปี

จ�านวน Safety Man (คน) เวลา (สัปดาห์) การมีส่วนร่วม (%)
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ที่แก้ไขโดย 

Safety Man (เรื่อง)

47 52 100 47



61บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

Edutainment Room

 4.  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

  ททีดีบับลวิให้ความส�าคญักับชมุชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนทีร่อบๆ โรงผลติน�า้ประปาและพ้ืนทีใ่ห้บรกิาร โดยการส่งเสรมิและพัฒนา

คณุภาพชวิีตของชมุชนให้ดข้ึีนได้แก่ การจดักิจกรรมหรอืโครงการด้านการศึกษา การยกระดบัความเป็นอยูท่ีด่ ีสขุอนามยั การท�านบุ�ารงุ

พระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานอยู่ร่วมในสังคมน้ันอย่าง       

ภาคภูมิใจและสุขใจ  

การซ้อมแผนระงับเหตุคลอรีนรั่วไหลประจ�าปี

ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ�าปี

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษที่เกิด ไม่ว่าในขั้นตอนใดของการผลิต/
การให้บริการ

 1. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเหตุการณ์สารคลอรีนรั่วไหล  

  มแีผนงานจดัการป้องกันมลพิษ เรือ่ง ลดปรมิาณความเข้มข้นของคลอรนีในบรรยากาศ โดยมกีารตรวจวัดค่าความเข้มข้น อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งผลการวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนฉุกเฉินในการรับมือกับเหตุการณ์ คลอรีนรั่วไหล โดยมีการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ และซ้อมอพยพ

เป็นประจ�าทุกปี  

 2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

  มีการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทุกปีโดยวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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	 การบรหิารจดัการธุรกิจโดยมกีารก�ากับดแูลกิจการทีด่เีป็นปัจจยัส�าคัญ	ท่ีแสดงให้เห็นถึงการมรีะบบบรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ	
เป็นธรรม	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น									
นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	อีกทั้งการก�ากับดูแลที่ดีจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	ทั้งทางการเงิน	การลงทุน
และเกิดความสามารถในการแข่งขัน	
	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้มกีารควบคมุดแูลให้บรษิทัฯ	ด�าเนนิธุรกิจ	ภายใต้หลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 คณะกรรมการก�ากับ																
ตลาดทุน	และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัท	จดทะเบียน	ตามหลักเกณฑ์	ASEAN	Corporate	Governance	
Scorecard	 (ASEAN	CG	Scorecard)	 โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การก�ากับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่าง									
ต่อเนื่อง	สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	และการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน	อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศในการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้า	พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม

การจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินการให้แก่																		
คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 โดยยึดหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบัติท่ีดีของ	 ตลท.	 ท้ังน้ี															
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี	 โดยได้ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการ
ต่างๆ	ทัง้ด้าน	การก�าหนดนโยบายทีใ่ห้ความส�าคญักับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน	การรกัษาความเชือ่มัน่ของสาธารณชน	การปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	โดยค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ	การสร้างเสริมขวัญและ
ก�าลังใจของพนักงาน	รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน	

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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Responsibility
สำนึกตอหนาที่

รับผิดชอบ 

Accountability 
รับผิดชอบตอ
การตัดสินใจ
และการกระทำ

Equitable
Treatment 

ปฏิบัติตอผูเกี่ยวของ
ทุกฝายอยาง
เทาเทียมกัน 

Transparency
โปรงใส เปดเผยขอมูล

และตรวจสอบได

Promotion of
Best Practice

การสงเสร�มการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ

	 ในปี	2559	คณะกรรมการบริษัท	ได้ปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	และพันธกิจของบริษัทฯ	เพื่อ
เป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน	นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัท	ได้ให้
ความส�าคญักับประสทิธิภาพในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยให้มคีวามเป็นอสิระมากขึน้	โดยได้เพ่ิมจ�านวนกรรมการอสิระ
ในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด									
ค่าตอบแทน	ในหมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	www.ttwplc.com	
นอกจากนั้น	บริษัทฯ	 ได้จัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 เพ่ือเป็นหลักการและแนวปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	และพนักงาน	อีกทั้ง											
ได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่างๆ	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ	โดยยึดหลักส�าคัญ
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คือ	ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ	รับผิดชอบโปร่งใส	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เติบโตอย่างยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วย

	 โดยในปีที่ผ่านมา	มีกิจกรรมหลัก	ดังนี้	
 	 การเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ให้แก่กรรมการและพนักงาน	 รวมถึงข้อมูล	 ข่าวสาร							

ของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการ	และ	ตลท.	ให้พนักงานในกลุ่มบริษัททราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตขององค์กร	
 		 การรายงานการปฏิบัติของบริษัทฯ	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ	ตลท.	และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบรรษัท										

ภิบาล	และคณะกรรมการบริษัททราบ	
 		 การจัดอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เช่น	การบรรยายและอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้แก่พนักงานเข้าใหม	่		

ของบริษัทฯ	

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนการด�าเนนิงานอย่างเคร่งครดัและสม�า่เสมอ	โดยในปี	2559	ไม่มสีถานการณ์ใดทีก่ารปฏบิตัไิม่เป็นไปตามนโยบาย	จากความมุง่มัน่
ดังกล่าวส่งผลให้ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี	ดังนี้	
 	 บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	โดยได้รับ

คะแนนเต็ม	100	คะแนน	จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	
 	 การก�ากับดูแลกิจการในระดับดีมาก	 ซึ่งคะแนนท่ีได้รับในปีน้ีสูงกว่าปีท่ีผ่านมา	 จากการส�ารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
	 ในปี	2559	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	ได้ด�าเนินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�า
ปี	2559	เพ่ือตดิตามการพัฒนาด้านการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย	โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ท่ี	1/2015	
เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2558	ได้มีมติให้บริษัทฯ	เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของ
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ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 โดยบริษัทฯ	 ได้ท�าการประกาศเจตนารมณ์ในวันท่ี	 23	มีนาคม	2558	และภายในองค์กรเมื่อ								
วันที่	21	ตุลาคม	2559	บริษัทฯ	ได้ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	การให้หรือรับสินบน	ให้พนักงานได้รับทราบและ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย	 	บริษัทฯ	ได้จัดท�าแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์	Corporate	Governance	Report	of	
Thai	 Listed	Companies	 (CGR)	 เพ่ือเป็นการช่วยสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ	 5	ด้านของบริษัทจดทะเบียน									
โดยบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	5	ด้านในปี	2559	สรุปได้	ดังนี้	

  หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท	 จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพ้ืนฐานทาง
กฎหมาย	 เช่น	การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกิจการ	การซือ้ขายหรอืการโอนหุ้น	การได้รบัข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ	การเข้าร่วม	
ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 การแต่งตั้ง																						
ผู้สอบบัญชี	 และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี	 และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ																				
ขั้นพื้นฐาน	บริษัทฯ	ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	เช่น	การให้ข้อมูล	ที่ส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์	การเปิดโอกาสให้									
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ	การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ	เข้าร่วมในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม	และไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

	 คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 โดยให้มีการจัดประชุมภายใน	 4	 เดือนนับแต่วัน																						
สิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และหากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง
พิจารณาระเบียบวาระพิเศษ	ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	
คณะกรรมการสามารถเรยีกประชมุวสิามญัผูถื้อหุ้นได้เป็นกรณีไป	ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	บรษิทัฯ	ได้ปฏิบตัติามคูม่อื	AGM	Check-
list	ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	และ	ก.ล.ต.	ดังนี้	

ก่อนวันประชุม

	 บริษัทฯ	 จัดเตรียมเอกสารการประชุมท่ีมีข้อมูลครบถ้วนในสาระส�าคัญส�าหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของ																	
ผู้ถือหุ้น	 โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 รวมทั้ง
อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	ดังนี้
	 ก.	 แจ้งก�าหนดการประชมุและระเบยีบวาระการประชมุให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสือ่สารข้อมลูของ	ตลท.	และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	ก่อนการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่	7	มีนาคม	2559	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	30	วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
วางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

	 ข.	 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม	 โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน	
ซึง่ระเบยีบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2559	ประกอบด้วยเรือ่งพิจารณาตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทั																		
หมวดท่ี	4	การประชมุผูถื้อหุ้น	โดยได้แยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ	และการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน	 โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย	 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 ความเห็นของ														
คณะกรรมการ	หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม	และหนังสือมอบฉันทะทั้ง	3	แบบ	(แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.)	
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	พร้อมแนบรายงานประจ�าปีให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่		22	มีนาคม	
2559	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	14	วันและได้ท�าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน	3	วันเพื่อบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม	รวมทั้งน�าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ท้ังหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า	 รวมท้ังจัดให้มี
หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อเพ่ือสอบถามรายละเอยีดในกรณทีีม่ข้ีอสงสยัเพ่ิมเตมิ	น�าเสนอข้อมลูท่ีส�าคญัเพ่ือประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระส�าคัญ

	 ค.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน�าเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนกิส์มาที	่cg@ttwplc.com	หรอืโทรสารหมายเลข	02-420-6064	เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ได้รบัประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ	
รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่	
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วันประชุมผู้ถือหุ้น 
	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชมุและด�าเนนิการประชมุอย่างโปร่งใสและมกีลไกท่ีสามารถตรวจสอบได้	และไม่การกระท�าใดๆ	อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิ
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่	ดังนี้	
	 ก.	 กรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพ่ือตอบค�าถามและรับทราบความเห็น

ของผู้ถือหุ้น	ซึ่งในปี	2559	ประธานกรรมการและกรรมการจ�านวน	11	คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ	91	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดได้
เข้าร่วมการประชมุ	โดยกรรมการบรหิาร	1	ท่านไม่ได้เข้าประชมุเนือ่งจากป่วยเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล	ประธานกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม	ซึ่งประธานและกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรายละเอียด									
ที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ	รวมถึงตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น

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

	 ค.	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว	มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ	

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

	 จ.	 ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นการถามค�าถามต่อท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน	โดยประธาน
ในที่ประชุมได้ให้ความส�าคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น	และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน

	 ฉ.	 ว่าจ้างส�านักงานกฎหมาย	บริษัท	ออฟฟิศเซส	ออฟ	เอ็น	แอนด์	เค	จ�ากัด	เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของ	
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	 องค์ประชุม	 ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับ											
ข้อบงัคบัของ	บรษิทัฯ	และท่ีประธานแจ้งการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและการตรวจสอบผลของมตแิละผลการลงคะแนน	
ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าการด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนโปร่งใส	 และเป็นไปตามข้อบังคับ
บริษัทฯ	บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์	เกี่ยวกับเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	อีกทั้ง	บริษัทฯ	
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	

	 ช.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจ�านวน	2	คนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน
	 ทั้งน้ีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	มีจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ณ	ปิดประชุม	ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและโดย						
การมอบฉนัทะจ�านวน	497	ราย	และ	695	รายตามล�าดบั	นับจ�านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้	3,145,604,581	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	78.83	ของจ�านวน
หุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด	ลดลงจากจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้นในปี	2558	ซึง่มผีูถื้อหุน้ทีม่าประชมุด้วยตนเอง	และโดยการมอบฉนัทะ
จ�านวน	556	 ราย	และ	596	 รายตามล�าดับ	นับจ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้	 3,334,209,002	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	83.56	ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

	 ก.	 	หลงัจากการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	บรษิทัฯ	ได้จดัท�ารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารพร้อมต�าแหน่ง
ของกรรมการและผูบ้รหิารท่ีเข้าร่วมประชมุ	วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน	การใช้บตัรลงคะแนน	ข้อเสนอของคณะกรรมการ																									
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร	อีกทั้งได้บันทึกคะแนนเสียง	ทั้งเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรือ
งดออกเสียง	และมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม	และน�าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.ttwplc.com		
เมื่อวันที่	7	เมษายน	2559	ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์	ที่	ตลท.	ก�าหนดคือภายใน	14	วันนับจากวันประชุม	

	 ข.	 จัดให้มีการบันทึกบรรยากาศการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	 ค.	 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล	บริษัทฯ	 ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล																	

ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(SET	Portal)	ของ	ตลท.	และประสานงานกับนายทะเบียน	TSD	พร้อมประกาศ
แจ้งการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์	เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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  หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

	 คณะกรรมการได้ดูแลกรอบโครงสร้างของการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�า	 เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติ	 ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	
มคีวามเท่าเทยีมกันและยุตธิรรม	รวมท้ังกระบวนการดแูลผูถื้อหุ้นไม่มคีวามยุ่งยาก	ผูถื้อหุ้นมสีทิธิทีจ่ะเข้าร่วมในการตดัสนิใจ	และได้รบั
ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ	ส�าหรับเหตุการณ์ที่ส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท	ดังนี้	
	 ก.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	 ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้	

ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ	 ทั้งนี้	 ผู้ถือหุ้นของ	
บริษัทฯ	ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่	 โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง	และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
ที่เป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น	

	 ข.	 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 รวมทั้งเสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ	 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ	ตลท.	 และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดยม	ี										
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน	 โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั	ระหว่างวนัที	่11	กันยายน	2558	
ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2558

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

	 บริษัทฯ	ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของกรรมการ	และ
จรรยาบรรณของพนักงานเพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ	ซึ่งเป็นการเอาเปรียบ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	ดังนี้	

กรรมการ 
 	 กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ	หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท	
 	 กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ	หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการท�าธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ	
 	 กรรมการ	คูส่มรส	และบตุรทีไ่ม่บรรลนุติภิาวะ	จะต้องไม่ซือ้หรอืขายหุ้นในขณะทีม่ข้ีอมลูภายในของบรษิทัฯ	ซึง่หากเปิดเผยต่อ

สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น	
 	 กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมลูซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	ให้ผูอ้ืน่อนัอาจน�าไปสูก่ารจองซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ
พนักงาน 
 	 พนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	ตลท.	 /	 ก.ล.ต.	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด	 ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อ									

ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน	
 	 การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการซึ่งจะเป็นผู้ด�าเนินการ

เปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว	
 	 หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ	ฝ่ายกิจการองค์กร	 ได้แก่	 นักลงทุนสัมพันธ์	 ส่วนเลขานุการ

บริษัท	 เป็นต้น	 โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ก�าหนดห้าม	กรรมการ	ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน	ซื้อและ/หรือขายหุ้น	45	วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ	24	ชั่วโมงหลังการ
เปิดเผยข้อมูล	ส�าหรับสารสนเทศที่มีนัยส�าคัญอื่นๆ	ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันท่ีทราบ	
ข้อมลูและ	24	ชัว่โมงภายหลงัเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อ	ตลท.	นอกจากน้ันบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกัน	การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุม	 เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการ
เผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยให้ถือว่า	มาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงที่ส�าคัญ				
ของบริษัทฯ	รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไป
ตามมาตรการดังกล่าว	การท่ีพนักงานใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป	 เพ่ือประโยชน์ใน											
การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น	ถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

	 คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 โดยได้ก�าหนดเป็น															
หลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจส�าหรับกรรมการและพนักงาน	 โดยจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหมวดท่ี	 5	ความรับผิดชอบของ		
คณะกรรมการ	
	 ในปี	2559	คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	หรือการกระท�าความผิดของ
กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน	อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแลเรื่องดังกล่าว

  หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

	 นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว	 คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม													
โดยให้ความส�าคัญกับเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง	 และเรื่องที่ถือเป็นหน้าที่ท่ีพึงกระท�าต่อสังคมส่วนรวมด้วย																
คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน	 ในนโยบาย											
การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ของบรษิทัฯ	และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพ่ือให้กรรมการ	ฝ่ายบรหิาร	และพนกังานยึดถือปฏิบตัใินการด�าเนนิงาน	
สรุปได้ดังนี้	

พนักงาน 
	 บรษิทัฯ	ปฏิบตัต่ิอพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ไม่มข้ีอยกเว้นในเรือ่งถ่ินก�าเนิด	เชือ้ชาต	ิศาสนา	เพศ	สถานภาพการสมรส	
ภาษาหรอืต�าแหน่ง	ไม่มกีารใช้หรอืสนับสนุนการใช้แรงงานเดก็	การค้ามนุษย์	และไม่สนับสนุนแนวทางการทจุรติและคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ	
โดยจดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรูเ้ก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัใินการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั	บรษิทัฯ	มนีโยบาย
และแนวปฏิบัติ	 เก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน	 โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	
การจ่ายค่าตอบแทนพนกังานของบรษิทัฯ	อยู่ในระดบัทีส่ามารถแข่งขนักับอตุสาหกรรมเดยีวกัน	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ยังได้ประสานด้านนโยบาย
การจัดสวัสดิการไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ	จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	ที่มากกว่ากฎหมายก�าหนด	เช่น	การจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ	ในอัตราที่เหมาะสมตามอายุการท�างานระหว่าง	5%	-	7.5%	การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจ�าปี	การรักษาพยาบาล
ฟรีตามโครงการประกันสุขภาพ	การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ		
เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีท�างาน	 รวมถึงการจัดพาหนะประจ�าต�าแหน่งให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป																				
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว	บริษัทฯ	ยังให้	การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	ให้กับพนักงาน	อาทิ	การจัดตั้งชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ	
การจัดตั้งชมรมแบดมินตัน	การจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล	เป็นต้น		รวมถึงยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว	การสร้าง
โอกาสในการเรยีนรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพของพนกังานเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและมคุีณภาพชวิีตท่ีดีในอนาคต	โดยน�าระบบ
บรหิารวชิาชีพทางการบริหารทรัพยากรบคุคล	เพือ่เพิ่มศกัยภาพและความสามารถของพนกังานให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	และการส่งเสรมิ
ให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพ่ิมเติมทักษะใหม่ๆ	ด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นน�าต่างๆ	บริษัทฯ	ม	ี						
การจดัท�าคูม่อืพนกังานส�าหรบัให้พนักงานทกุคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดกิารทีพ่นกังานพึงได้รบัอย่างชดัเจน	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ม	ี
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรู้	 ศักยภาพของพนักงานรวมถึงจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม	 เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือ
ทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกัน	จึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	 ความสามารถ	และ															
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ส�าหรับเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน	บริษัทฯ	ได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม	ตั้งแต่พนักงาน
เริ่มเข้ามาท�างานกับบริษัทฯ	 วันแรกจนถึง	ณ	 วันที่เกษียณอายุ	 และบริษัทฯ	 ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง														
โดยการส�ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการท�างาน	(Employee	Satisfaction	Survey)	การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อ
องค์กร	 (Employee	 Engagement	 Survey)	 การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ	 อาชีวอนามัยและ																				
ความปลอดภัย	ผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชวีอนามยั	บรษิทัฯ	ได้ให้การส่งเสรมิและสนับสนุนการเรยีนรูข้องพนกังาน
มาโดยตลอด	ทั้งด้านเวลา	งบประมาณ	การเติบโตในสายอาชีพ	
	 เพื่อให้มั่นใจไดว่้าบริษัทฯ	จะมีบุคลากรทีม่ีคุณสมบัติ	และอัตราก�าลังที่เพยีงพอต่อทัง้ธรุกิจปัจจุบันคือ	การผลติและจ่ายน�า้ประปา	
การบริหารจัดการน�้าประปาและน�้าเสียได้อย่างราบรื่นนั้น	ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งได้แก่	การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	ให้มีความรู้
ความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ	 ด้าน	บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายต�าแหน่ง														
โดยการก�าหนดแผนการพัฒนา	การเตรียมการ	และด�าเนินงาน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้วิเคราะห์และจัดท�าสมรรถนะหลัก	(Core	Competency)	
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สมรรถนะทางด้านการบริหาร	(Managerial	Competency)	และสมรรถนะในงาน	(Functional	Competency)	และน�ามาใช้เป็นกรอบ
การพัฒนา	
	 ส�าหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ	เพื่อให้รับทราบ
ถึงข้อปฏิบัติ	นโยบายองค์กร	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	การไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน	การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่	นอกจากนี้	ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ		พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ในหลายรปูแบบ	แตกต่างกันตามลกัษณะงานและระดบังาน	ทัง้การฝึกปฏิบตัใินงาน	การอบรมความรูท้ัง้ในและนอกองค์กร	การหมนุเวียน
พนกังานให้สามารถเรยีนรูง้านได้อย่างหลากหลายและการสร้างประสบการณ์	เป็นต้น	การเรยีนรูด้้วยตนเอง	บรษิทัฯ	ได้จดัให้มห้ีองแห่ง
การเรยีนรู	้“Edutainment”	ทีป่ระกอบด้วย	ต�ารา	และความบนัเทิงอย่างครบถ้วน	เมือ่พนักงานก้าวสู่ระดับงานท่ีสูงข้ึน	บรษิทัฯ	มหีลกัสตูร
เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นบทบาทจากพนกังานไปสูบ่ทบาทผูน้�า	ในปี	2558	พนักงานได้เข้ารบัการอบรมเพ่ือเสรมิสร้างทกัษะ
มีจ�านวน	259	หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม	11,388	ชั่วโมง	และในปี	2559	พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมี
จ�านวน	 220	หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม	 8,396	 ชั่วโมง	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 จ�านวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับ															
การพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น

การประเมินผลการท�างานและการพัฒนาอาชีพ

	 ส�าหรับพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทุกระดับ	 ในทุกๆ	สิ้นปีจะมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความส�าเร็จรายบุคคล	 โดย
ก�าหนดบนพ้ืนฐานของความคาดหวังต่อความส�าเรจ็ในงาน	สมรรถนะความสามารถ	และการพัฒนา	เพ่ือก�าหนดล�าดับความส�าคญัและ
เป้าหมายของการพัฒนา	 โดยอ้างอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถทั้งสามด้านที่ประกอบด้วย	ความสามารถหลักองค์กร	
ความสามารถในการบรหิาร	และความสามารถตามสายงานตามแบบแผนของการพัฒนาทัว่ไปของบรษิทัฯ	แผนพัฒนารายบคุคลจะให้
ความส�าคญักับการเรยีนรูแ้ละพัฒนาจากประสบการณ์จรงิ	การเรยีนรูแ้ละพัฒนาจากความสมัพันธ์กบัผูอ้ืน่	และการฝึกอบรมอย่างเป็น
ทางการ	

ลูกค้า 
	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีต่อลูกค้าทั้งในฐานะผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	 โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย													
ด้วยการส่งมอบสนิค้าและบรกิารทีม่คีวามสะอาด	เพียงพอ	ต่อเนือ่ง	บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม	และสร้างเสรมิความสมัพันธ์ท่ีย่ังยืน
ระหว่างกัน	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า	เกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
	 ในปี	 2559	 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	 กับลูกค้า	 ท้ังนี้	 ในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	บริษัทฯ	 สามารถผลิต																	
น�้าประปาให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา	 โดยรวมมีความพร้อมจ่ายน�้าประปาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดตามสัญญาซื้อขายน�้าประปา	และ
สามารถผลิตน�้าประปาเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	บริษัทฯ	 ได้จัดท�าแบบสอบถามค่าความพึงพอใจจากลูกค้า	
กปภ.	โดยได้รับค่าความพึงพอใจในอัตราร้อยละ	82

เจ้าหนี้ 
	 บรษิทัฯ	ปฏิบตัติามพันธกรณีทีม่ต่ีอเจ้าหนีท้กุราย	โดยปฏบิติัตามเงือ่นไขในสญัญาเงนิกู้อย่างเคร่งครดั	และไม่ปกปิดสถานะทางการ
เงนิท่ีแท้จรงิ	มกีารให้ข้อมลูสาระทางการเงนิกับเจ้าหนีเ้ป็นระยะบรษิทัฯ	ยึดมัน่ในการด�าเนินธุรกจิอย่างมหีลักการและวินัย	มสัีดส่วนการ
บริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหน้ี	บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้ี	 เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี	้								
โดยบริษัทฯ	ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 1.	 ในการช�าระคืนหนี้	เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ	บริษัทฯ	ยึดมั่นในสัญญา	หรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่

ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
	 2.	 หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขแห่งสัญญาท่ีตกลงกันไว้ได้	 บริษัทฯ	จะแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
	 ในปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน	และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�าระหนี้ใดๆ



69บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

คู่ค้า 
	 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	คอื	พันธมติรผูใ้ห้บรกิารจากภายนอก	บรษิทัฯ	มหีลกัการคดัเลอืกคู่ค้าโดยเน้นการพิจารณา
จากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ	ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 เช่น	ความสามารถในการแข่งขัน	ความต่อ
เนื่องทางธุรกิจ	การป้องกันและดูแลลูกค้า	วิธีการบริหารความเสี่ยง	และได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า	ซึ่งบริษัทฯ	
มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก	ภายใต้การก�ากับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีหลัก
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม	7	ด้าน	ดังนี้
	 1.	 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
	 2.	 ความสามารถทางเทคนิค
	 3.	 สถานภาพทางการเงิน
	 4.	 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการด�าเนินคดี
	 5.	 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
	 6.	 ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
	 7.	 นโยบายด้านการให้บริการ
	 ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว	 ท�าให้บริษัทฯ	 ด�ารงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจ่ายน�้าประปา																							
ให้เป็นเลิศ	ปราศจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า
	 ในปี	2559	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับคู่ค้า/คู่สัญญา

คู่แข่งขัน
	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี	 และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 รวมทั้ง							
การด�าเนนิงานอนัเป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์	และมาตรฐานในการปฏบิตังิานร่วมกัน	โดยไม่แสวงหาข้อมลูของคูค้่าและคู่แข่งอย่าง
ไม่สุจริต	 รวมท้ังไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวในทางร้าย	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและ																						
รับผิดชอบต่อคู่แข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม
	 ในปี	2559	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับคู่แข่งขัน

ชุมชนและสังคม 
	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงชุมชนและสังคม	โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ	ทั้งนี้	 ได้ก�าหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กร	
ที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน	จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน	ที่จะ
ต้องยึดถือปฏิบตั	ินบัตัง้แต่การให้ข้อมลูท่ีไม่เป็นข้อเทจ็จรงิและเป็นปัจจบุนั	การอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกลู	ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนยีม	
ประเพณี	 และวัฒนธรรมของชุมชน	ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับคนในชุมชน	 รวมท้ังการร่วมมือกับชุมชน
สร้างสรรค์ท้องถ่ินและสงัคมให้ร่มเย็นน่าอยู่	อนัจะน�าไปสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืนของสงัคมส่วนรวม	โดยบรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิงานเป็นโครงการ
และกิจกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	ได้แบ่งตามประเภทโครงการไว้	3	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการพัฒนาคณุภาพชวิีตชมุชน
ในพื้นที่รอบโรงกรองน�้า	ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์น�้า	และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินโครงการในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง	 ตลอดจนการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าเพ่ือคง														
ความสมบรูณ์อย่างย่ังยืนและการสร้างงานให้กับชุมชนในพ้ืนทีโ่ครงการ	โดยร่วมกับกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธ์ุพืช	ในการจดัท�า
โครงการ	“1	ล้านกล้า	สร้างป่าต้นน�้า”	ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน�้า	จ�านวน	1	ล้านกล้าในพื้นที่	5	พันไร่เป็นระยะ
เวลา	5	ปี	(2554-2558)	โดยจะท�าการปลูกต้นกล้าปีละ	1	พันไร่	ไร่ละ	2	แสนต้น	และดูแลบ�ารุงรักษาต้นกล้าในแปลงปลูกต่อไปอีก	2	ปี	
โดยมอีตัราการอยู่รอดไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	จากนัน้จงึท�าการส่งมอบให้กับกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธ์ุพืชดแูลต่อไป	ปัจจบัุน
บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในปี	2558	และจะท�าการส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแล
ภายในปี	2560	ต่อไป		
	 ในปี	2559	บริษัทฯ	มีการลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปาแห่งที่	2	(กระทุ่มแบน)	ซึ่งในการวางท่อส่งน�้าดิบไปยังโรงผลิตน�้าประปา	
ได้มีการท�าสัญญาเช่าที่ดินบางส่วน	ประมาณ	9	ตารางวา	เพื่อขุดท�าบ่อประสานท่อ	(ประมาณ	3	ตารางวา)	เมื่อก่อสร้างพบว่าใต้พื้นที่
ดังกล่าวตรงกับแนวท่อเดิมของการประปาส่วนภูมิภาค	บริษัทฯ	จึงแจ้งกับเจ้าของที่ดินเพื่อขยับบ่อประสานท่อออกไปเล็กน้อยซึ่งยังอยู่
ในพ้ืนทีที่ข่อใช้อยู่เดมิ	เมือ่ก่อสร้างใกล้แล้วเสรจ็	เจ้าของท่ีดินแจ้งว่าแนวท่ีดินไม่ใช่พ้ืนท่ีตามสัญญา	บรษิทัฯ	ได้ท�าหนังสือชีแ้จงประกอบ
ภาพพิกัดพื้นที่เช่าตามหลักวิศวกรรม	แต่ไม่สามารถตกลงกันได้	เจ้าของที่ดินจึงฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครว่าบริษัทฯ	ท�าผิดสัญญา
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และให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง	บริษัทฯ	ท�าค�าให้การโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา	ปัจจุบันศาลมีหนังสือถึงส�านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร	ให้
ท�าการรังวัดสอบเขตที่ดินตามข้อพิพาทเพื่อชี้สองสถานและด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

การด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจท่ีขาดความรับผิดชอบน้ัน	จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีรุนแรง	 โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในชุมชนท่ีบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินธุรกิจ	ดังนั้น	บริษัทฯ	 จึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยให้ความส�าคัญ									
เทยีบเท่ากับปัจจยัทางด้านการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ	อย่างไรก็ตามจากการด�าเนินธุรกิจตลอดหลายปีท่ีผ่านมาท�าให้บรษิทัฯ	เข้าใจดี
ว่าแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ	นั้น	 ยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ยังมีสิ่งอื่นท่ีส�าคัญท่ีจะต้องปฏิบัติ	
นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้นั่นคือ	 การพัฒนาแผนงานภายในเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	และระบบการควบคุมคุณภาพ								
รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	เพื่อน�ามาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และสิ่งที่บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการเพื่อ
ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ	 ซึ่งบริษัทฯ	มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

	 1.	 การประชุมประจ�าปีที่จัดขึ้นทุกๆ	ปีมีการพิจารณาและหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ
	 2.	 นโยบายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม	 ได้ถูกจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน	มอก.	 14001	 ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ	 ในการรักษา															

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 ในการท่ีจะป้องกันสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	 (รายละเอียด	 “มาตรฐานระบบการจัดการ												
สิ่งแวดล้อม	มอก.	14001	(ISO	14001)”)

	 3.	 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกก�าหนด	 และน�ามาใช้กับพนักงานท้ังในองค์กรและพนักงานสังกัด
หน่วยงานในสถานที่ต่างๆ	 โดยได้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการและการปฏิบัติ	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการอบรม	และ
ปรับปรุงความคิดของพนักงานทุกระดับ	จะเป็นสิ่งที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม	

	 4.	 บริษัทฯ	 มีการประเมินผลกระทบที่ส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	ภายในองค์กรพบว่าระเบียบและขั้นตอน																
การด�าเนินการต่างๆ	ที่มีอยู่ปัจจุบัน	สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 5.	 โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร	 ท่ีจัดข้ึนเพ่ือพนักงานทุกคน	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ท่ีมี
วัตถปุระสงค์ในการจดัต้ังและปลกูจติส�านกึเก่ียวกับสิง่แวดล้อม	โดยโครงการฝึกอบรมนีไ้ด้จดัฝึกการอบรมท้ังทีส่�านกังานใหญ่
และหน่วยงานสาขา

	 6.	 บริษัทฯ	ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชักจูง	และสนับสนุนผู้ค้าทุกรายของบริษัทฯ	ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

	 บรษิทัฯ	สนบัสนนุการน�าวสัดกุลบัมาใช้ใหม่	เพ่ือรณรงค์ให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า	เช่นการใช้กระดาษสองหน้า	การปิดเครือ่ง
ท�าความเย็นและปิดไฟ	 ในช่วงพักงานหรือช่วงท่ีพนักงานผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�างานเป็นเวลานาน	การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือ							
เดนิทางเดยีวกนั	การท�าโครงการดงักล่าวแม้จะไมส่่งผลชดัเจนในเชิงตวัเลขค่าพลงังาน	หรอืตวัเลขค่าใชจ่้ายทีล่ดลง	แต่เป็นการปลูกฝัง
ให้เป็นความส�านึกส่วนตัว	และน�ากลับไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

	 บรษิทัฯ	สนับสนนุการปฏิบตัติาม	“ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน”	และมาตรฐานสากลด้านสทิธิมนุษยชนอืน่ๆ	และได้ก�าหนด
นโยบายท่ีไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	
นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานใหม่	 ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ	และนโยบายด้านสิทธิมนุษย์	 ในปี	 2559												
บริษัทฯ	ได้จัดท�านโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส	(Whistle	Blower)	ในการกระท�าผิด	เพื่อน�ามาปฏิบัติ
โดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน	 เรื่องราวการทุจริต	 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หรือการได้รับการปฏิบัต	ิ									
อย่างไม่เป็นธรรม	มายังหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้	 กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ	 ท่ีบริษัทฯ	 ก�าหนดเพ่ือแสดงถึงการท่ีบริษัทฯ	 ให้														
ความส�าคญักับความโปร่งใสและหลกับรรษทัภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างด	ีในปี	2559	บรษิทัฯ	 ไม่ได้รบัการร้องเรยีนเรือ่งการละเมดิสทิธิ																
มนุษยชนแต่อย่างใด	 จากพนักงาน	 คู่ค้า	 และคนในท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ	 ด�าเนินงานอยู่	 ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหน่ึงว่า																			
การด�าเนินงานของบรษิทัฯ	ไม่ได้สร้างผลกระทบหรอืมแีนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชมุชนในท้องถ่ิน	ทัง้นี	้นโยบายท่ีคณะกรรมการได้ก�าหนด
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	ในการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล	ดังนี้	



71บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

 	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี	
 	 บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้พนกังานมช่ีองทางสือ่สาร	เสนอแนะและร้องทกุข์	ในเรือ่งคบัข้องใจเก่ียวกับการท�างาน	ซึง่ข้อเสนอต่างๆ	

จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและก�าหนดวิธีการแก้ไข	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	และสร้างความสัมพันธ์อันดีใน								
การท�างานร่วมกัน	

 	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ	และตามกฎหมาย	
 	 บริษัทฯ	 รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน	 เช่น	 ชีวประวัติ	 ประวัติสุขภาพ	ประวัติการท�างาน	 ฯลฯ	 การเปิดเผย	 หรือ																							

การถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของพนักงานสูส่าธารณะ	จะท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากพนักงานผูน้ั้น	ทัง้น้ี	การล่วงละเมดิ
ถือเป็นความผิดทางวินัย	เว้นแต่ได้กระท�าไปตามระเบียบบริษัท	หรือตามกฎหมาย	

 	 บริษัทฯ	ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล	และการทุจริต	
 	 พนักงานทุกคนต้องไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา	หรือการกระท�าต่อผู้อื่นบนพ้ืนฐาน	

ของเชื้อชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ	 โดยบริษัทฯ	มีคณะเจ้าหน้าที่
บริหารความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน	รายงานการด�าเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้พิจารณา	ทั้งใน						
การด�าเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	อาทิ	พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
การไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบรษิทัฯ	และบรษัิทย่อย	
และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�างานของพนักงาน	 เพ่ือป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ	 หรือ															
ไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน 

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	 (zero	 tolerance	 policy)	 บริษัทฯ	 ห้าม																					
คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	ผู้บังคับบัญชา	พนักงานทุกคนทุกระดับ	หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 เข้าไปเก่ียวข้องกับ	
การทุจริตในทุกรูปแบบ	 ในการท�าธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ	 และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ	 ประเทศท่ีบริษัทฯ	
ด�าเนินธุรกิจด้วย	นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือท่ีจะปรับปรุงให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย	กฎระเบียบ	
มาตรฐาน	และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ
	 บริษัทฯ	ได้จัดท�านโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน	ทั้งนี้ได้ก�าหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน
เรียก	หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ	หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ	หรืออาจท�าให้บริษัทฯ	
เสียประโยชน์อันชอบธรรม	 รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์	หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก	 เพ่ือจูงใจให้ผู้นั้น
กระท�าหรือละเว้นการกระท�าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน	
	 ทั้งน้ี	 นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	 การให้หรือรับสินบนและแนวปฏิบัติ	 บริษัทฯ	 ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี	 21	ตุลาคม	
2559

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

	 คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที	่ บริษัทฯ	ต้องแข่งขันตามวิถีการด�าเนินธุรกิจ	การแข่งขันย่อมต้องด�าเนินไปอย่างเป็นธรรม	
ไม่บิดเบือนข้อมูล	 หลอกลวง	หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันท่ีดี	 ท้ังน้ี	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ผลิตและจ่ายน�้าประปา										
รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	โดยผลิตและจ่ายน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า	โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง	
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

  หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูลทั่วไป	และสารสนเทศท่ีส�าคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง								
ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้	
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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.			นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ กรรมการ - - - กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

	 1.	 การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์	
	 	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว	บริษัทฯ	ได้น�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญซึ่ง
มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่	www.ttwplc.com	เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้	
  	 ประวัติความเป็นมา	วิสัยทัศน์และพันธกิจ	โครงสร้างองค์กร	
  	 การก�ากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	ผู้บริหาร	ระดับสูง	
  	 ข้อมูลส�าหรับนักลงทุน	ประกอบด้วย	ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน	โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น	ปฏิทินนักลงทุน	
  	 ข่าวสารและความเคลือ่นไหวขององค์กร	ประกอบด้วย	ข่าวสารเก่ียวกับธุรกิจ	และข่าวสารเก่ียวกับโครงการเพ่ือชมุชน	และ

สังคม	
  	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	ประกอบด้วย	แนวคิดและทิศทางการด�าเนินงาน	ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชน	และสังคม		

ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
	 2.	 การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ
	 3.	 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
	 4.	 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
	 5.	 การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	นิตยสารและวารสาร	โทรทัศน์

  หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
		 	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	การเปลี่ยนแปลงจ�านวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหุ้น	โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	12	คน	เป็นกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารของ	
บริษัทฯ	จ�านวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	92	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	และในจ�านวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ	 4	คนหรือ					
ร้อยละ	33.3	ของคณะกรรมการทั้งคณะโดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี	1	คน	
	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองบุคคลท่ีจะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการทุกราย	 ไม่ว่าจะ
เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ	 โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์	 ที่จ�าเป็นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลบริษัท	 รวมท้ังประวัติการท�างานท่ีโปร่งใส	 มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ														
วุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพโดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการเพศชาย	11	คนเพศหญิง	1	คน	โดยมผีูเ้ชีย่วชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์	
เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ	 	บัญชีการเงิน	 	และกฎหมายในสัดส่วนร้อยละ	50	 ร้อยละ	33.3	 ร้อยละ	8.3	และร้อยละ	8.3	ตามล�าดับ															
มีความหลากหลายของวิชาชีพ	และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และม	ี													
การถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม

ตารางแสดงการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
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รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

4.			นายสุวิช		พึ่งเจริญ กรรมการ - - - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

5.			นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

6.			นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว - ประธาน - กรรมการ ประธาน กรรมการอิสระ

7.			นายไพรัช		เมฆอาภรณ์ - กรรมการ ประธาน กรรมการ - กรรมการอิสระ

8.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ - กรรมการ กรรมการ ประธาน - กรรมการอิสระ

9.			นางพเยาว์	มริตตนะพร - - กรรมการ - กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

10.	นายยาสุทากะ	ซูซูกิ - - กรรมการ - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 	 คณะกรรมการมีก�าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก	 3	 เดือน	 และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น	 โดยม	ี															
การก�าหนดวาระทีช่ดัเจนล่วงหน้า	และมวีาระพิจารณาตดิตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
พร้อมระเบยีบวาระการประชมุก่อนการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	10	วัน	และมกีารส่งเอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	
7	วัน	 	 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	โดยในปี	2559	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	
และคณะกรรมการชุดย่อย	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	24	ครั้ง	ดังนี้

ตารางแสดงจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (ครั้ง)

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

1.			ดร.ทนง	พิทยะ

2.			นายปลิว		ตรีวิศวเวทย์

3.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล(1)

4.			นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว

5.			นายไพรัช		เมฆอาภรณ์

6.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ

7.			ดร.สมบัติ		กิจจาลักษณ์

8.			นายสุวิช		พึ่งเจริญ

9.			นางพเยาว์		มริตตนะพร

10.	นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ

11.	นายยาสุทากะ	ซูซูกิ

12.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

0/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

2/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

-

-

3/4

-

-

-

4/4

4/4

-

4/4

-

4/4

-

-

-

4/5

5/5

4/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

4/4

-

-

4/4

-

4/4

-

-

-

-

1/2

2/2

2/2

-

-

-

-

-

2/2

-

-

-

3/4

-

-

-

-

4/4

4/4

-

4/4

หมายเหตุ		(1)	นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล	ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร	จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2016	

	 	 เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	แทนนายณรงค์	แสงสุริยะ	ที่ได้ลาออก	
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การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

ปี 2559 ปี 2558

1.	โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ
2.	ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการ
3.	การประชุมคณะกรรมการ
4.	หน้าที่คณะกรรมการ
5.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	
6.	การพัฒนาและการฝึกอบรม

4
4
4
4
4
4

3.8
3.7
3.8
3.9
3.9
3.8

3.8
3.6
3.7
3.7
3.7
3.8

ประเมินโดยรวม 3.8 3.7

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่4/2016	เมือ่วันท่ี	22	พฤศจกิายน	2559	มมีติรบัทราบการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทประจ�าปี	2559	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	ดังนี้	

	 สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ	 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐาน	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.8									
จาก	4	คะแนนในแต่ละหัวข้อ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือท่ี	ก.ล.ต.จ.	 (ว.)	 59								
ลงวันที่	1	ธันวาคม	2547	เรื่อง	การก�าหนดนิยามส�าหรับกรรมการอิสระ	
	 1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี

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

ไม่เป็นลูกจ้าง	พนักงาน	หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เก่ียวข้อง	หรือ												
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา	 คู่สมรส														
พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 4.	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ											
บริษัทร่วม	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา																								
ไม่น้อยกว่า	 1	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัท	 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว									
เห็นว่า	 การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของ
กรรมการอิสระ

	 5.	 ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 6.	 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 จากคณะกรรมการของ
บริษัทได้โดยอิสระ	 โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว

	 7.		 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ได้โดยอิสระ
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	 8.		 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้างพนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกิน								
ร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

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

การเงิน	กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต	กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม						
การฟอกเงิน	หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน	ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดย
หน่วยงานท่ีมอี�านาจตามกฎหมายน้ัน	ทัง้นี	้ในความผดิเก่ียวกับการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์	หรอื
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรือทุจริต

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับต�าแหน่งกรรมการ	และ						
น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง	โดยจะเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้
	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	และกรรมการ	ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ไม่เกิน	15	คน	โดยจะต้องมี
สัดส่วนกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	3	คน	
หรือมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดว่า	นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว	กรรมการอิสระของบริษัทฯ	จะต้อง
	 (1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5		ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	258	ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
	 (2)	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัททีเ่กีย่วข้อง	หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทัง้

ไม่เป็นลูกจ้าง	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เก่ียวข้อง	หรือ														
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 (3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา	 คู่สมรส														
พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 (4)	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ														
บริษัทร่วม	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา																									
ไม่น้อยกว่า	 1	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว									
เห็นว่า	 การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของ
กรรมการอิสระ

	 (5)	 ไม่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	 ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 (6)	 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 จากคณะกรรมการของ	
บริษัทฯ	ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว

	 (7)	 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ได้โดยอิสระ
	 (8)		ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี

นัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้างพนักงาน	 ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกิน							
ร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการทีม่ีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย



76 รายงานประจำาปี 2559

	 (9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
	 (10)	สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
	 (11)	สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 (12)	ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน	กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต	กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม						
การฟอกเงิน	หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน	ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดย
หน่วยงานท่ีมอี�านาจตามกฎหมายนัน้	ทัง้น้ี	ในความผดิเกีย่วกับการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่ก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์	หรอื
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรือทุจริต

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารมีจ�านวน	 5	คน	แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�านวนอย่างน้อย	 3	คน	แต่ไม่เกิน	 5	คน	 เพ่ือท�าหน้าที	่													
กลัน่กรองแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษิทัในส่วนท่ีเป็นงานบรหิารจดัการและงานประจ�าทีเ่กินอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ	
ทั้งนี้	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมจี�านวน	3	คน	แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัจ�านวนอย่างน้อย	3	คน	โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอสิระ	
ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ							
ของบริษัทฯ	 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 1	 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี	 และ/หรือการเงิน	 เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบและก�ากับดูแล														
การด�าเนินงานของบริษัทฯ	รวมถึงก�ากับดูแลรายงานทางการเงิน	ระบบควบคุมภายใน	การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี	และการพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีจ�านวน	 4	คน	แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 จ�านวนอย่างน้อย	 	 3	คน	และ											
อย่างน้อย	 1	 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ	 ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ในปี	 2559																						
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีกรรมการอิสระจ�านวน	2	คนหรือคิดเป็นร้อยละ	50

การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

	 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมจี�านวน	4	คน	แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัจ�านวนอย่างน้อย	3	คน	โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการ
อิสระกับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน	4	คน	แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�านวนอย่างน้อย	3	คน	โดยต้องมีกรรมการอิสระ	
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน                 
	 บรษิทัฯ	มมีาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน	พนักงานทกุระดบัของบรษิทัฯ	พึงรกัษาข้อมลูและเอกสารทีไ่ม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้	 ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ	 จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ									
เท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น	โดยบริษัทฯ	ได้จัดท�าแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	(Guideline	for	Prevention	of	
Use	of	 Inside	 Information)	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	1/2549	 เมื่อวันท่ี	 28	
กรกฎาคม	2549		และบริษัทฯ	ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน	และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
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แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) 

หลักการทั่วไป

	 บริษัทฯ	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้ด�าเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด																	
พ.ศ.	2535	ว่าดัวยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์	และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ท่ีกระท�าโดยกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	และพนักงานของบริษัทย่อย	ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยท่ัวไป	 ท่ีรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือมีต�าแหน่งในบริษัทฯ	 อาจท�าให้ต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา	 ท้ังน้ี	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559	ได้มีการแก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2559	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ท�าหนังสือเวียนให้กับ
กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	และพนักงานของบริษัทย่อย	ได้ทราบและน�าไปปฏิบัติ
	 ดังนั้น	เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	และพนักงานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ	เอง	ต้องเผชิญ
กับการกระท�าที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว	 ตลอดจนเพ่ือเป็นการด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ																	
คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก�าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในขึน้	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนักงานของบรษิทัฯ	และพนกังาน
ของบรษิทัย่อยทุกคน	จะต้องปฏิบตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดั	เป็นไปตามบทบญัญัติของท้ังน้ี	พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559	พร้อมทั้งใช้สามัญส�านึก	เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนด
แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้	ดังนี้

กรรมการ 

	 (1)	 กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ	หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ	
	 (2)	 กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ	หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการท�าธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ	
	 (3)	 กรรมการ	คูส่มรส	และบตุรทีไ่ม่บรรลนุติภิาวะ	จะต้องไม่ซือ้หรอืขายหุ้นในขณะทีม่ข้ีอมลูภายในของบรษิทัฯ	ซึง่หากเปิดเผยต่อ

สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น	
	 (4)	 กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมลูซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	ให้ผูอ้ืน่อนัอาจน�าไปสูก่ารจองซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ

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

ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน	
	 (2)	 การเปิดเผยข้อมลูท่ีมผีลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ	ซึง่จะเป็นผูด้�าเนนิการ

เปิดเผยข้อมูลเอง	หรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว	
	 (3)	 หน่วยงานกลางท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ	ฝ่ายกิจการองค์กร	 ได้แก่	 นักลงทุนสัมพันธ์	 ส่วนเลขานุการ

บริษัท	 เป็นต้น	 โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ก�าหนดห้าม	กรรมการ	ผู้บริหารและ
พนักงานที่เก่ียวข้องและรู้ข้อมูลเก่ียวกับงบการเงิน	 ซื้อและ/หรือขายหุ้น	 45	 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ	24	 ชั่วโมงหลัง												
การเปิดเผยข้อมลู	ส�าหรบัสารสนเทศท่ีมนียัส�าคญัอืน่ๆ	ห้ามมใิห้ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีรูข้้อมลูซือ้ขายหุน้นับตัง้แต่วันทีท่ราบข้อมลู
และ	24	ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ	 ตลท.	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกัน	 การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อน															
การเผยแพร่อย่างเป็นทางการ	โดยให้ถือว่า	มาตรการและระบบควบคมุนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของมาตรการควบคมุความเสีย่งท่ีส�าคัญ
ของบริษัทฯ	รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไป			
ตามมาตรการดังกล่าว	การท่ีพนักงานใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป	 เพ่ือประโยชน์ใน											
การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น	ถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
บุคคลต้องห้าม  
	 บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	ได้แก่
	 (1)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ		
	 (2)	 พนักงาน	หรือลูกจ้างบริษัท	บริษัทในเครือ	ที่อยู่ในต�าแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือเข้าถึงข้อมูลภายใน
	 (3)	 บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่	เป็นผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ที่ปรึกษา

กฎหมาย	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	หรือบุคคลใดที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภายใน
	 (4)	 บุพการี	ผู้สืบสันดาน	ผู้รับบุตรบุญธรรม	หรือบุตรบุญธรรมตามบุคคลข้อ	(1)	(2)	(3)
	 (5)	 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันตามบุคคลข้อ	(1)	(2)	(3)
	 (6)	 คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันด้วยฉันสามีภรรยาของบุคคลตามข้อ	(1)	(2)	(3)

หลักทรัพย์ต้องห้าม
	 หลักทรัพย์	หมายถึง	หุ้น	(shares)	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ	(share	warrants)	หุ้นกู้แปลงสภาพ	(convertible	
debentures)	และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	(transferable	subscription	rights)	ที่ออกโดยบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
	 (1)	 บุคคลต้องห้าม	 ไม่ควรซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ	 ก็ตามหากบุคคลดังกล่าว	 รู้	 หรือควรรู้ข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญ																

อันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
	 (2)	 บคุคลต้องห้ามท่ีได้รูข้้อมลูซึง่มสีาระส�าคญัดงักล่าวข้างต้น	จากการปฏบิติัหน้าท่ีในต�าแหน่งและ/หรอืฐานะเจ้าหน้าท่ีในบรษิทัฯ	

บรษิทัในเครอื	ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ผูอ้ืน่ทราบ	ในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	นอกจากเป็น
ไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง
	 นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว	 กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้	 บุคคลต้องห้าม												
พึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย
	 (1)	 ห้ามบุคคลต้องห้ามท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดท�างบการเงินบริษัทฯ	 ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 นับแต่เริ่ม								

จัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
	 (2)	 ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานผู้ใดท่ีได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ	ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 นับแต	่

วันที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว	จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
	 (3)	 ห้ามบคุคลต้องห้ามท่ีรูห้รอืควรรูว่้าบรษิทัฯ	จะมกีารเผยแพร่ข้อมลูซึง่มสีาระส�าคญั	ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคา

ตลาดของหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ท�าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์นบัแต่วันรูห้รอืควรรูด้งักล่าว	จนถึงสิน้สดุวันถัดจากวนัทีไ่ด้ท�าการ
เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

การรายงานของบุคคลต้องห้าม
หน้าที่การจัดท�ารายงาน
	 (1)	 กรรมการผู้จัดการ	 	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดต้องจัดท�า

รายงานการถือครองหลักทรัพย์คร้ังแรก	และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องก�าหนด	และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ	พร้อมกันด้วย

	 (2)	 ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายข้ึนไป	จะต้องท�าการรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ท่ีตนถืออยู่	
ตั้งแต่ร้อยละ	5	ขึ้นไปของจ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

วิธีการรายงาน
	 (1)	 กรรมการผู้จัดการ	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร	ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ	 ของตน	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	มีหน้าที่ต้องส่งส�าเนารายงานท่ีส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ	หรือ									
หน่วยงานก�ากับดูแล	ต่อบริษัทฯ	ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
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	 (2)	 ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป	 ให้จัดท�ารายงานการถือครอง	 และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน															
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ	ภายใน	7	 วันท�าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์							
ดังกล่าว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ท่ีได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผล																
การปฏิบัติงาน	ประสบการณ์	ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ	และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ														
การรบัรองจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	โดยบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากัด	(ชือ่เดมิบรษิทั	
ส�านักงานเอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จ�ากัด)	ที่มีนางสาวมณี	 รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 5313	 	นางสาวสุมาลี	 รีวราบัณฑิต																
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3970	และนางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5238	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
	 ท้ังนี้	 ผู้สอบบัญชีที่ได้การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทน้ัน	 ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	 คือ	 PTW	และ	 TWO	ซึ่งไม่มี													
ความสมัพันธ์และส่วนได้ส่วนเสยีกับบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	ผูบ้รหิาร	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว	ในลกัษณะท่ีจะ						
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด	 อีกท้ังบริษัทฯ	 ไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี	 ข้อมูลเปรียบ
เทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ	3	ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

1.	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี

2.	ค่าสอบทานงบการเงิน	3	ไตรมาสแรก

3.	ค่าตรวจสอบข้อบังคับ	BOI

4.	ค่าบริการอื่นๆ

625,000

600,000

75,000

-ไม่มี-

600,000

600,000

150,000

-ไม่มี-

525,000

570,000

140,000

-ไม่มี-

รวม 1,300,000 1,350,000 1,235,000

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	และบริษัทย่อย

ในกลุ่มเดียวกัน	ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)	
	 	 2.2	 กิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของอีกกิจการหนึ่ง	(หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่ม

บริษัทซึ่งกิจการอื่นๆ	เป็นสมาชิก)	
	 	 2.3			กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน	
	 	 2.4	 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สาม	
	 	 2.5			เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานส�าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน	กิจการผู้เสนอรายงานหรือกิจการ

ที่เก่ียวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน	หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให	้																
การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน
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ค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ
 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอัตราท่ีเพียงพอส�าหรับการรักษากรรมการท่ีมี								

คุณภาพไว้โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร	การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล	เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	รวมถึงประสบการณ์	ภาระหน้าที่	ขอบเขต

ของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน	 ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนจากการเข้าเป็นสมาชิก																							

ของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย	

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท	รวมจ�านวน	7,789,700	บาท	โดยแยกเป็นค่าตอบแทนประจ�า	จ�านวน	

6,300,000	บาท	ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจ�านวน	1,489,700	บาท	และโบนัสประจ�าปี	2558	จ�านวน	18,420,000	บาท

	 ค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี	2559

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน

ประจ�า
โบนัส

ปี 2558
รวมทั้งสิ้น

1.			ดร.	ทนง	พิทยะ กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการบริษัท 982,000 2,292,000 3,274,000

2.			นายปลิว		ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท 804,000 1,873,000 2,677,000

3.			นายณรงค์	แสงสุริยะ(1) กรรมการ	และประธานคณะกรรมการบริหาร 17,300 1,518,000 1,535,300

4.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล(2) กรรมการ	และประธานคณะกรรมการบริหาร 618,250 - 618,250

5.			นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และ
กรรมการบรรษัทภิบาล

750,800 1,858,000 2,608,800

6.			นายไพรัช		เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ		ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน		กรรมการตรวจสอบ	และ
กรรมการบรรษัทภิบาล

716,000 1,672,000 2,388,000

7.			นายสมนึก		ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

709,550 1,672,000 2,381,550

8.			ดร.	สมบัติ		กิจจาลักษณ์ กรรมการ	กรรมการบริหาร 467,800 1,171,000 1,638,800

9.			นายสุวิช	พึ่งเจริญ กรรมการ	กรรมการบริหาร 502,000 1,171,000 1,673,000

10.	นางพเยาว์	มริตตนะพร กรรมการ	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

520,000 1,215,000 1,735,000

11.	นายเรียวทาโร่	ซูมิ(3) กรรมการ	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน - 269,000 269,000

12.	นายยาสุทากะ	ซูซูกิ กรรมการ	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 431,000 738,000 1,169,000

13.	นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

591,000 1,381,000 1,972,000

14.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	กรรมการบรรษัทภิบาล	และ
กรรมการผู้จัดการ

680,000 1,590,000 2,270,000

รวม 7,789,700 18,420,000 26,209,700

หมายเหตุ  (1)	นายณรงค์	แสงสุริยะ	ลาออกวันที่	13	มกราคม	2559
 (2)	นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2559
 (3)	นายเรียวทาโร่	ซูมิ	ลาออกวันที่	6	เมษายน	2558
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีกรรมการก�าหนดซึง่เชือ่มโยงกับผลการด�าเนนิงานของ	บรษิทัฯ	ตามระบบ

ประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท		กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี	เพื่อเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินธุรกิจและน�าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน	 โบนัส	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

ของผู้บริหาร	ดังนี้

	 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน	โบนัส	และเงินส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนพนักงาน
 บรษิทัฯ	เป็นองค์กรทีม่ค่ีาจ้างและผลตอบแทนเทียบเคยีงกับกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกัน	เพ่ือให้มกีารบรหิารจดัการมคีวามเหมาะสมต่อ

สภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน	บรษิทัฯ	ได้ศกึษาเปรยีบเทียบและปรบัปรงุการบรหิารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานเป็นประจ�า

ทกุปี	มกีารบรหิารค่าจ้างโดยยึดหลกัความเป็นธรรม	ค�านึงถึงขอบเขตความรบัผดิชอบของต�าแหน่งงาน	และความสามารถในการปฏิบตังิาน

เป็นส�าคัญ	อีกทั้งการให้รางวัลการยกย่องชมเชย	การเลื่อนระดับเมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี	เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ

	 ด้วยความตระหนักและเหน็ความส�าคญัของการพัฒนาบคุลากร	จงึได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบติังานเก่ียวกบัการพัฒนาทรพัยากร

บุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ	พร้อมกับก�าหนดเป้าหมายท่ีจะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทฯ	 จากเดิมท่ีประมาณ										

50	percentile	เป็น	75	percentile	ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา	5	ปี	เพื่อเสริมสร้าง

แรงจงูใจและสร้างความผกูพันต่อองค์กร		ดงัน้ัน	การยกระดับผลตอบแทนของพนักงานให้สูงขึน้	จงึได้ด�าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนา

ศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน	เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามไปด้วย	

	 นอกจากนี้		บริษัทฯ	ยังจัดสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละปี	ให้แก่พนักงานทุกคน	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับ

กลางก�าหนดให้มี	Variable	Bonus	ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน	KPIs	ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี	ดังนั้นพนักงานใน

ทกุระดบั	จะได้รบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิานของพนกังาน	 โดยก�าหนดโครงสร้างเงนิเดอืนและสวัสดกิารทีเ่หมาะสม

เทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรมเดียวกัน	รวมถึงการก�าหนดอัตราแรกเข้าตามวุฒิการศึกษา	

	 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี	2559,	2558	และ	2557

รายละเอียด
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

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

ค่าตอบแทนประจ�า 13 6,300,000 15 6,262,500 15 5,874,516

เบี้ยประชุม 12 1,489,700 15 1,581,000 15 1,419,581

โบนัสรวม 14 18,420,000 15 19,940,000 15 18,421,000

รวม 14 26,209,700 - 27,783,500 - 25,715,097

รายละเอียด
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

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

ค่าตอบแทนรวม 7 20,828,130 8 20,637,660 7 19,044,840

โบนัสรวม 6 7,046,260 7 7,371,640 7 6,157,200

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 7 1,276,537 8 1,317,874 7 1,155,378
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	 ทั้งน้ี	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน	โบนัส	และผลประโยชน์อื่นๆ	 ในปี	 2557	ปี	 2558	และ											

ปี	2559	จ�านวนรวม	80.57	ล้านบาท	90.72	ล้านบาท	และ	95.37	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

	 PTW	จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส	ปี	2557	ปี	2558	และปี	2559	จ�านวนรวม	12.82	ล้านบาท	

14.28	ล้านบาท	และ	14.28	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 TWO	จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส	ปี	2557	ปี	2558	และปี	2559	จ�านวนรวม	63.19	ล้านบาท	

61.34	ล้านบาท	และ	69.10	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ	บริษัทย่อย	ในรูปของเงินเดือน	โบนัส	และผลประโยชน์อื่นๆ	ดังนี้

บริษัท/บริษัทย่อย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

บริษัท	ทีทีดับบลิว	(บริษัทฯ) 95.37	ล้านบาท 90.72	ล้านบาท 80.57	ล้านบาท

บริษัท	ประปาปทุมธานี	(บริษัทย่อย) 14.28	ล้านบาท 14.28	ล้านบาท 		12.82	ล้านบาท

บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์		(บริษัทย่อย) 69.10	ล้านบาท 61.34	ล้านบาท 63.19	ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ
 บริษัทฯ	ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ	นอกเหนือจากเงินเดือน	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร

และพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ	การด�ารงชีพ	ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นน�าประเภทเดียวกัน



83บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	รวมถึงข้อมูล

ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ	และบริษทัย่อยส�าหรับปีสิน้สดุวันท่ี	31	ธันวาคม	

2559	จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	ใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวัง	รอบคอบ	และประมาณการทีส่มเหตุสมผลในการจดัท�า	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	 งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ี

เป็นอิสระ	ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ที่เป็นจริง	โปร่งใส	และสมเหตุสมผล	เพื่อประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 

	 คณะกรรมการ	มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพ่ือให้มั่นใจ												

ได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	และป้องกัน								

ไม่ให้เกิดความทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง																	

เพ่ือก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สอบทานงบการเงินให้มีการรายงาน

ทางการเงนิมคีวามถูกต้องเชือ่ถือได้	มกีารเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิอย่างเพียงพอ	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้

	 คณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท	ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	ประจ�าปี	 2559												

ได้แสดงฐานะทางการเงินรายได้และค่าใช้จ่าย	 และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล	 จัดให้มีการบันทึกข้อมูล										

ทางบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน	ตลอดจนการพิจารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสม	และถือปฏบิตัโิดยสม�า่เสมอซึง่เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	และมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ซึง่ผูส้อบบญัชี

ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 แบบไม่มีเงื่อนไขในรายงานของ																				

ผู้สอบบัญชี

(ดร.ทนง	พิทยะ)

ประธานกรรมการ

(ชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์)

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระผูท้รงคณุวุฒ	ิ3	ท่าน	ซึง่มปีระสบการณ์ในด้านต่างๆ	โดยมนีายเตชะพทิย์	แสงสงิแก้ว	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายไพรชั	เมฆอาภรณ์	
และนายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ	เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต	หน้าที่	 และความรับผิดชอบในภารกิจ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างเป็นอสิระ	ซึง่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในเรือ่งต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	โดยในรอบปี	2559	
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวน	5	ครั้ง	โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	ซึ่งสรุปสาระ
ส�าคัญได้ดังนี้
	 1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน	

เพ่ือให้มั่นใจว่า	 ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้	 มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ	 รวมท้ัง													
การสอบทานรายการระหว่างกัน	ระหว่างบรษิทัฯ	กับบรษิทัย่อย	บรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกัน	พร้อมท้ังมัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตามเงือ่นไข
ทางธุรกิจปกติ	และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกับผูส้อบบญัชว่ีา	งบการเงนิราย	ไตรมาส	และงบการเงนิ	ประจ�าปี	2559	มคีวามถูกต้อง
ในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 2.	 การสอบทานงานตรวจสอบภายใน
โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบตังิาน	ความรบัผดิชอบ	ความเป็นอสิระของส่วนตรวจสอบภายใน	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	
บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตัขิอบเขต	แผนการตรวจสอบภายใน	ประจ�าปี	2559	และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน	
โดยให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	พบว่า	การควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบตังิาน	
และระบบงานส�าคญัมคีวามเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานและมกีารตดิตาม
ฝ่ายบริหาร	และฝ่ายจัดการให้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ	
บริษัทฯ	ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ	ที่เป็นสาระส�าคัญ

	 3.	 พิจารณาการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 	 1.		คณะกรรมตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ในการซื้อขายที่ดินกับบริษัท																

มหาศิริ	 สยาม	จ�ากัด	 เพ่ือรองรับการขยายโรงผลิตน�้าประปาในอนาคต	 โดยบริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับอนุมัติจาก														
คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2016	บริษัทฯ	ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายที่ดินจากบริษัท	มหาศิริ	สยาม	จ�ากัด	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ก�าจัดกากตะกอน	จากกระบวนการผลิตน�้าประปาและสามารถจัดสร้างถังเก็บน�้าประปาที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต	ซึ่งมูลค่าการซื้อขาย
ที่ดินมีราคาที่เหมาะสม	

	 	 2.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	ในการว่าจ้างบริษัท	ช.	การช่าง	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพ่ิมแรงดันเป็นสถานีจ่ายน�้า	 และงานตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของ								
หน่วยงานราชการ	โดยบรษิทั	ททีดีบับลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ท่ี	4/2016		เพ่ือด�าเนินการโครงการ
ดังกล่าว	เป็นรายการที่สมเหตุสมผล	และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

	 4.	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้	และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช	ีเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	โดยค�านึง
ถึงความน่าเชือ่ถือ	ความสามารถในการให้บรกิาร	การให้ค�าปรกึษาในมาตรฐานบญัช	ีการสอบบญัชแีละการรบัรองงบการเงนิได้ทันเวลา

	 ในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ให้	นางพูนนารถ	เผ่าเจรญิ	ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที	่5238	และ/หรอื	นางสาว
สมุาล	ีรวีราบณัฑติ	ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี	3970	และ/หรอื	นางสาวมณี	รตันบรรณกิจ	ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี	5313	แห่งบรษิทั	ส�านักงาน	
อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	 2559	 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ															
การบัญชีการสอบบัญชี	โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	1,300,000	บาท	ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	ให้
ความเห็นชอบและน�าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ	และได้ตรวจสอบ								
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด	
วันเดียวกันของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัททีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตาม								
ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ        
ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ์	ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิ	และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	ตามที่ระบุในข้อก�าหนดน้ันด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งต่าง	ๆ	ทีม่นัียส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ
ส�าหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้าพเจา้	ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วย	ได้ใช้เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้ต่องบการเงนิโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยรับรู้ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาของบริษัทฯ	 สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาท่ีต้องโอน												
เมื่อสิ้นสุดสัญญาฯของบริษัทย่อย	และสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียของบริษัทฯ	
จ�านวนรวม	687	ล้านบาท	 เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	31	ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ	และคิดเป็น						
ร้อยละ	35	ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินรวม	ในการค�านวณค่าตัดจ�าหน่ายดังกล่าว	บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีผันแปรตามจ�านวน
หน่วยที่ผลิต	ซึ่งต้องใช้การประมาณการจ�านวนผลผลิตน�้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายน�้าประปา	หรือสัญญาการให้
สิทธิด�าเนนิงาน	ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพินจิในการประมาณการจ�านวนหน่วยผลติในอนาคต	โดยพิจารณาจากปรมิาณการผลติในปัจจบัุน	
ก�าลงัการผลติของเครือ่งจกัร	ปรมิาณความต้องการใช้น�า้ของผูบ้รโิภค	สภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม	ซึง่มผีลต่อการแสดงมลูค่าของ
ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์
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ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อสมมติของฝ่ายบริหารในการประมาณการจ�านวนหน่วยผลิตน�้าประปาในอนาคต	 โดยการสอบถามผู้บริหารที่											
รับผิดชอบและท�าความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการประมาณการจ�านวนหน่วยผลิต	ตรวจสอบอายุของสัมปทานและอายุของสิทธิในการ									
ด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาและการให้บรกิารบ�าบดัน�า้เสยีกับเอกสารทีเ่กีย่วข้อง	และเปรยีบเทียบประมาณการจ�านวนหน่วย
ผลิตน�้าประปาตามที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ประมาณการไว้กับปริมาณการผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 และทดสอบ														
การค�านวณค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	ข้อมลูอืน่ประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัดแย้งที่ม	ี														
สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง							
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว	 ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว	
ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่							
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงิน	ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด�าเนินงานต่อเน่ือง	การเปิดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกับ
การด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารม	ี														
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่									
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่	 ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด	และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป	ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้	

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ															
ตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน	 และได้หลักฐานการสอบบัญชี											
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น													
สาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	 เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง																
การควบคุมภายใน
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		 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

		 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

		 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญั
ต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเน่ืองหรอืไม่	หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั	ข้าพเจ้า
จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน	หรือหากการเปิดเผย												
ดังกล่าวไม่เพียงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด
การด�าเนินงานต่อเนื่องได้

			 ประเมนิการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

		 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกับข้อมลูทางการเงนิของกิจการหรอืกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงาน								
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็นท่ีมี																		
นัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้องกับความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก													
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร												
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ	นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ

มณี	รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	5313

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
กรุงเทพฯ:	22	กุมภาพันธ์	2560
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รายงานและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

วิเคราะห์รายได้จากการขายน�้าประปา

รายได้จากการขายน�้าประปา

	 ปี	2558	และปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากการขายน�้าประปาเท่ากับ	5,323.5	ล้านบาท	และ	5,270.2	ล้านบาท		

ตามล�าดับ	ลดลง	53.3	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	1.0	รายได้จากการขายน�้าประปาที่ลดลงสามารถอธิบายได้ดังนี้

	 1)	 รายได้จากการขายน�้าประปาของบริษัทฯ	ลดลงจ�านวน	23.2	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	0.6	เนื่องจากราคาขายน�้าประปาที่

ปรับลดลงจากปีก่อนร้อยละ	1	ในขณะที่ยอดขายน�้าประปาในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	0.7	ล้านลบ.ม.	หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	0.5	และอัตราค่าน�้าประปาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2559	เป็นต้นไป	

	 2)	 รายได้จากการขายน�้าประปาของบริษัท	ประปาปทุมธานี	 จ�ากัด	 (PTW)	ลดลงจ�านวน	30.1	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	1.8	

เน่ืองจากยอดขายน�า้ประปาในพ้ืนทีใ่ห้บรกิารของบรษิทัฯ	ลดลง	1.6	ล้านลบ.ม.	หรอืลดลงร้อยละ	1.2	และราคาขายน�า้ประปา

ที่ปรับลดลงจากปีก่อน	

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

รายได้จากการบริการ

	 ปี	2558	และปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากการบริการเท่ากับ	106.1	ล้านบาท	และ	108.7	ล้านบาท	ตามล�าดับ							

เพิ่มขึ้น	2.6	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.5	เนื่องจากยอดการบริการที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	และค่าบริการบ�าบัดน�้าเสีย

ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2559	เป็นต้นไป

รายได้อื่น

	 รายได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย	รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	และผลตอบแทนจากการบริหาร

เงินสดของบริษัท	และรายได้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	และอื่นๆ

	 ปี	2558	และปี	2559	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	มรีายได้อืน่เท่ากับ	144.8	ล้านบาท	และ	120.1	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	24.7	ล้านบาท	

หรือลดลงร้อยละ	17.1	เนื่องจากบริษัทฯ	น�าเงินฝากจ�านวน	1,800	ล้านบาท	จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดในเดือนกุมภาพันธ์	2559	และ

จ่ายค่างานก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปาแห่งที่สอง	รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง

รายการ ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

น�้าประปา	-	บริษัทฯ 3,623.7 3,646.9 (23.2) (0.6)

น�้าประปา	-	บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด 1,646.5 1,676.6 (30.1) (1.8)

รวม 5,270.2 5,323.5 (53.3) (1.0)

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

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

1	ม.ค.	2557	-	31	ธ.ค.	2557 28.269483 11.93 12.39

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

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

																			(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการ

	 ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ในการผลิตน�้า

ประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าสารเคมี	 ค่าเช่าที่ดินส�าหรับการวางท่อ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานผลิตและซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซม	และค่าใช้จ่าย						

ในการผลิตอื่นๆ	เป็นต้น		

	 ปี	2558	และปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการเท่ากับ	1,510	ล้านบาท	และ	1,497.5	ล้านบาท	ตาม

ล�าดับ	ลดลง	12.5	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	0.8		ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

	 1)	 ค่าเอฟทีปรับลดลง	ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงจ�านวน	18.4	ล้านบาท	และ

	 2)	 ค่าสารเคมีลดลงจ�านวน	12.8	ล้านบาท	เนื่องจากคุณภาพน�้าดิบโดยรวมดีขึ้นจากปีก่อน

	 3)	 ในขณะท่ีค่าเสื่อมราคาเพ่ิมขึ้นจ�านวน	 10.8	 ล้านบาท	 เน่ืองจากโครงการปรับปรุงสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาแล้วเสร็จ													

ในเดือนกันยายน	2559	และ

	 4)	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานผลิตเพ่ิมข้ึนจ�านวน	6.0	ล้านบาท	 เน่ืองจากมีการเพ่ิมขึ้นเงินเดือนพนักงานจากงวดเดียวกันของ										

ปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในปี	2558	และปี	2559		เท่ากับ	304.7	และ	244.3	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง		

60.4	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	19.8	 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	 เน่ืองจากค่าสนับสนุนงานชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม									

ลดลงจ�านวน	53.2	ล้านบาท	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี	2558	และปี	2559	เท่ากับ	549.5	ล้านบาท	และ	433.2	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	116.3	ล้านบาท	หรือ

ลดลงร้อยละ	21.2	เนือ่งจากบรษิทัฯ	จ่ายคนืหุน้กู้ทีค่รบก�าหนดในเดอืนกุมภาพันธ์	2559	จ่ายช�าระคนืเงนิกู้ยืม	และอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยืม

เฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี	2558	และปี	2559	เท่ากับ	378.3	ล้านบาท	และ	606.7	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้น	228.4	ล้านบาท	หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ	60.4	 เน่ืองจากบรษิทัฯ	 ได้ใช้สทิธิประโยชน์การยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคลครบเตม็จ�านวนเงนิท่ีได้รบัการยกเว้นภาษเีงินได้

นิติบุคคลจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วเมื่อกลางปี	2558	ส่งผลให้บริษัทฯ	 เริ่มมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลใน						

ไตรมาสสามปี	2558	เป็นต้นไป	

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

รายการ ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการ 1,497.5 1,510.0 (12.5) (0.8)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 244.3 304.7 (60.4) (19.8)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 433.2 549.5 (116.3) (21.2)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 606.7 378.3 228.4 60.4

รวม 2,781.7 2,742.5 39.2 1.4

																			(หน่วย	:	ล้านบาท)
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วิเคราะห์ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากการเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมในปี	2558	และปี	2559	เท่ากับ	103.5	ล้านบาท	และ	13.9	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ลดลง	

89.6	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	86.6	เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(CKP)	ได้ตัดจ่ายต้นทุนโครงการ

ระหว่างก่อสร้างโครงการน�้าบากจ�านวน	377.61	ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในไตรมาส	4	ของปีนี้

ก�าไรสุทธิ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิในปี	2558	และปี	2559	เท่ากับ	2,680.5	ล้านบาท	และ	2,475.6	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายได้รวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเท่ากับ	ร้อยละ	48.1	และร้อยละ	45.0	ตามล�าดับ	โดยก�าไรสุทธิในปี	2559	ลดลงจาก

ปีที่แล้ว	204.9	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	7.6

วิเคราะห์ฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 25,764.8 26,643.8 (879.0) (3.3)

หนี้สินรวม 14,229.4 15,214.2 (984.8) (6.5)

ผู้ถือหุ้น 11,535.4 11,429.6 105.8 0.9

																			(หน่วย	:	ล้านบาท)

วิเคราะห์สินทรัพย์

	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส่วนใหญ่	 ได้แก่	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	สินทรัพย์ในการผลิตน�้า

ประปาระหว่างก่อสร้าง	สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ	สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุด

อายุสัญญาฯ	ของบริษัทย่อย	สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย	และสิทธิในการด�าเนิน

การผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจ	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์รวม	25,764.8	ล้านบาท	ลดลง	879	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับ	

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2558	เนือ่งจากจ่ายคนืหุน้กู้ทีค่รบก�าหนดในเดอืนกุมภาพันธ์	2559	จ�านวน	1,800	ล้านบาท	สทิธิในการด�าเนนิการผลติ

และจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจลดลง	195.5	ล้านบาท	สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ	ของบริษัทย่อยลดลง	172.4	

ลา้นบาท	และเงนิจา่ยลว่งหน้าผู้รบัเหมา	-	กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง	296.3	ลา้นบาท	ในขณะทีท่ีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์เพิม่ขึ้น	225.4	

ล้านบาท	สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาเพิ่มขึ้น	1,108.7	ล้านบาท	และสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ	เพิ่ม

ขึ้น	490.8	ล้านบาท

วิเคราะห์หนี้สิน

	 หน้ีสินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส่วนใหญ่	 ได้แก่	 หุ้นกู้	 และเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระภายใน			

หนึ่งปี	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม	14,229.4	ล้านบาท	ลดลง	984.8	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับ							

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เนื่องจากบริษัทฯ	จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดในเดือนกุมภาพันธ์	2559	จ�านวน	1,800	ล้านบาท	และจ่ายคืน

เงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	770	ล้านบาท	นอกจากน้ีในระหว่างปีบริษัทฯ	 ได้เบิกเงินกู้ยืมจ�านวน	1,500	ล้านบาทเพ่ือใช้เป็นเงินลงทุน											

ในการก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปาแห่งที่สอง	
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วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559		บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีส่วนผู้ถือหุ้น	11,535.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	105.7	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบ

กับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เนื่องจากในปี	2559	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิประจ�าปี	2,475.6	ล้านบาท	และจ่ายเงินปันผลจ�านวน	2,393.8	

ล้านบาท

วิเคราะห์กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ในปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	3,727.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อนจ�านวน	88.7	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.4	เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลง	71.5	ล้านบาท

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	3,272.1	ล้านบาท	ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อนจ�านวน	455.2	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	12.2	เนื่องจากในปี	2559	บริษัทฯ	จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	398.1	ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 ในปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน	3,677.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ						

ปีก่อนจ�านวน	2,371.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ181.6	เนื่องจากในปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

จ�านวน	1,471.9	ล้านบาท	สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาเพ่ิมข้ึนจ�านวน	737.5	ล้านบาท	 สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาท่ีต้องโอน											

เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจ�านวน	267.2	ล้านบาท	

	 ในปี	2559	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ�านวน	331.6	ล้านบาท	ลดลงจากงวดเดยีวกันของปีก่อน

จ�านวน	3,345.9	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	91	เนือ่งจากในปี	2559	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนชัว่คราวลดลง	1,467.6	ล้านบาท	

นอกจากนี้ในปี	2558	เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	1,471.9	ล้านบาท	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

	 ในปี	2558	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิจ�านวน	463.1	ล้านบาท	ซึง่ลดลงจากปี	2557	เนือ่งจาก

ในปี	2558	มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จ�านวน	2,895.1	ล้านบาท

	 ในปี	 2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	 3,478.9	ล้านบาท	ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี	 2558	

เนื่องจากในปี	2558	บริษัทฯ	ออกหุ้นกู้	1,500	ล้านบาท	เพื่อจ่ายค่างานก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปาแห่งที่สองของบริษัทฯ	และออกหุ้นกู้	

1,400	ลา้นบาท	เพื่อลงทนุในหุน้เพิม่ทนุของ	CKP	ส่วนในป	ี2559	บรษิทัฯ	น�าเงนิฝากจ�านวน	1,800	ลา้นบาท	จา่ยคนืหุน้กูท้ีค่รบก�าหนด

ในเดือนกุมภาพันธ์	2559	

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในป	ี2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 ได้ว่าจ้างบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของ	

บรษิัทฯ	และบรษิัทย่อย	ตามมตทิีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าป	ี2559	เมื่อวนัที	่7	เมษายน	2559	โดยคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชีได้รบัจาก	

บริษัทฯ	จ�านวน	1,300,000	บาท	

ค่าวิจัยและพัฒนา

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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งบการเงินรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย		

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 246,286,986 784,670,038 196,869,602 444,769,853

เงินลงทุนชั่วคราว 8 4,477,538,942 5,941,873,036 3,771,093,280 5,421,045,693

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 9 497,006,571 515,828,992 346,050,729 363,612,326

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนด
     ชําระภายในหนึ่งปและดอกเบี้ยคางรับ 6 - - 367,422,440 367,530,822

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 10 21,700,544 22,107,553 11,646,086 11,976,459

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 41,035,585 34,626,761 34,988,626 28,962,489

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,283,568,628 7,299,106,380 4,728,070,763 6,637,897,642

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
     จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 - - 828,220,000 1,195,360,000

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 2,580,169,162 2,802,270,143

เงินลงทุนในบริษัทรวม 12 4,507,336,539 4,510,053,592 4,228,013,282 4,228,013,282

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13 15,000,000 - - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 916,041,515 690,614,882 855,164,794 628,731,051

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปา 15 2,195,305,884 1,086,648,389 2,195,305,884 1,086,648,389

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาตามสัญญากับภาครัฐ:

     สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิของบริษัทฯ 16 7,764,924,649 7,274,066,103 7,764,924,649 7,274,066,103

     สินทรัพยที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทยอย 17 2,560,062,990 2,732,467,351 - -

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
     และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียจากภาคเอกชน 18 1,137,733,871 1,181,113,975 1,137,733,871 1,181,113,975

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
     จากการซื้อธุรกิจ 19  1,323,985,418 1,519,465,909 - -

สินทรัพยไมมีตัวตน 20 5,205,150 6,368,838 - -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 28 2,761,831 1,864,779 - -

เงินจายลวงหนาผูรับเหมา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 8,948,084 305,232,978 8,948,084 292,527,576

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 43,948,712 36,834,476 43,010,062 34,197,522

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 20,481,254,643 19,344,731,272 19,641,489,788 18,722,928,041

รวมสินทรัพย 25,764,823,271 26,643,837,652 24,369,560,551 25,360,825,683

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 21 324,964,181 257,255,686 289,626,318 203,521,173

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22 1,090,000,000 770,000,000 1,090,000,000 770,000,000

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 23 - 1,800,000,000 - 1,800,000,000

ภาษีเงินไดคางจาย 280,069,856 253,254,144 200,479,209 178,023,826

ดอกเบี้ยคางจาย 100,955,440 130,134,593 100,955,440 130,134,593

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 58,104,150 54,187,578 37,830,966 37,822,718

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,854,093,627 3,264,832,001 1,718,891,933 3,119,502,310

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย 6 - - 5,000,000 5,000,000

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด

     ชําระภายในหนึ่งป 22 5,855,000,000 5,445,000,000 5,855,000,000 5,445,000,000

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 23 6,393,017,554 6,391,737,288 6,393,017,554 6,391,737,288

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 24 34,650,832 27,791,333 17,894,998 15,972,120

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 28 92,672,008 84,814,257 70,889,525 71,826,863

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 12,375,340,394 11,949,342,878 12,341,802,077 11,929,536,271

รวมหนี้สิน 14,229,434,021 15,214,174,879 14,060,694,010 15,049,038,581

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

     หุนสามัญ 3,990,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 3,990,000,000 3,990,000,000 3,990,000,000 3,990,000,000

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

     หุนสามัญ 3,990,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 3,990,000,000 3,990,000,000 3,990,000,000 3,990,000,000

สวนเกินมูลคาหุน 2,637,769,601 2,637,769,601 2,637,769,601 2,637,769,601

กําไรสะสม

     จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 25 399,000,000 399,000,000 399,000,000 399,000,000

     จัดสรรแลว - สํารองอื่น 26 1,691,230,767 1,445,616,272 1,691,230,767 1,445,616,272

     ยังไมไดจัดสรร 3,432,942,542 3,599,586,197 1,590,866,173 1,839,401,229

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (657,808,002) (682,760,466) - -

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 11,493,134,908 11,389,211,604 10,308,866,541 10,311,787,102

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 42,254,342 40,451,169 - -

รวมสวนของผูถือหุน 11,535,389,250 11,429,662,773 10,308,866,541 10,311,787,102

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 25,764,823,271 26,643,837,652 24,369,560,551 25,360,825,683

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายนํ้าประปากับภาครัฐ:

     รายไดตามปริมาณรับซื้อนํ้าขั้นตํ่า  4,981,686,284            4,867,529,106            3,339,905,444            3,342,632,105

     รายไดสวนที่เกินกวาปริมาณรับซื้อนํ้าขั้นตํ่า 108,409,053               281,126,146               103,659,043               129,388,011

รายไดจากการขายนํ้าประปากับภาคเอกชน  180,139,377               174,881,610               180,139,377               174,881,610

รวมรายไดจากการขายนํ้าประปา 29       5,270,234,714                        5,323,536,862 3,623,703,864            3,646,901,726

รายไดจากการบริการ 108,743,783 106,108,059 36,932,945 36,236,795

เงินปันผลรับ 11, 12 -  - 782,678,725 738,705,132

รายไดอื่น 120,110,549 144,842,049 181,946,714 208,732,343

รวมรายได 5,499,089,046 5,574,486,970 4,625,262,248 4,630,575,996

คาใชจาย

ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 1,497,485,032 1,509,951,054 904,371,302 889,334,329

คาใชจายในการบริหาร 244,344,320 304,661,644 196,204,676 256,925,472

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 222,100,981 221,494,148

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

     และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียจากภาคเอกชนตัดจําหนาย 18 43,380,104 43,046,285 43,380,104 43,046,285

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย 

     นํ้าประปาจากการซื้อธุรกิจตัดจําหนาย 19 195,480,491 194,946,391  - -

รวมคาใชจาย 1,980,689,947 2,052,605,374 1,366,057,063 1,410,800,234

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

					คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 3,518,399,099 3,521,881,596 3,259,205,185 3,219,775,762

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12 13,934,354 103,498,301 - -

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 3,532,333,453 3,625,379,897 3,259,205,185 3,219,775,762

คาใชจายทางการเงิน (433,178,951) (549,509,077) (433,178,951) (548,642,181)

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 3,099,154,502 3,075,870,820 2,826,026,234 2,671,133,581

คาใชจายภาษีเงินได 28 (606,667,937) (378,267,296) (434,539,522) (214,988,625)

กําไรสําหรับปี 2,492,486,565 2,697,603,524 2,391,486,712 2,456,144,956

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

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559																																													 2558 2559 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง

     ในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได 19,978,476 (49,637,092) - -

กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

     - สุทธิจากภาษีเงินได 4,973,988 - - -

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการ

     ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได

     

(2,849,112)  - (668,153)  -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 22,103,352 (49,637,092) (668,153) -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,514,589,917 2,647,966,432 2,390,818,559 2,456,144,956

การแบงปันกําไร 2,475,559,072 2,680,520,981 2,391,486,712 2,456,144,956

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 16,927,493 17,082,543

สวนท่ีเปนของผูมสีวนไดเสยีทีไ่มมอํีานาจควบคมุของบรษิทัยอย 2,492,486,565 2,697,603,524

การแบงปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,497,662,424 2,630,883,889 2,390,818,559 2,456,144,956

สวนท่ีเปนของผูมสีวนไดเสยีทีไ่มมอํีานาจควบคมุของบรษิทัยอย 16,927,493 17,082,543

2,514,589,917 2,647,966,432

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 30

     กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.62 0.67 0.60 0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 3,099,154,502 3,075,870,820 2,826,026,234 2,671,133,581

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 658,231,610 651,285,786 386,950,260 368,219,187

คาตดัจาํหนายเงนิลงทุนในบรษิทัยอย  - - 222,100,981 221,494,148

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

     และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียจากภาคเอกชนตัดจําหนาย 43,380,104 43,046,285 43,380,104 43,046,285

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

     จากการซื้อธุรกิจตัดจําหนาย 195,480,491 194,946,391  -  -

กําไรจากการจําหนาย/ตัดจําหนายอุปกรณ (1,258,867) (4,178,819) (373,830) (2,116,586)

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่ตองโอน

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

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (13,934,354) (103,498,301) - -

เงินปันผลรับ  - -  (782,678,725) (738,705,132)

ตัดจําหนายภาษี หัก ณ ที่จาย 2,461,380 5,377,012  - 3,048,350

สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 6,675,290 5,436,867 4,464,867 3,741,933

คาใชจายดอกเบี้ย 433,178,951 548,658,487 433,178,951 548,642,181

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

     และหนี้สินดําเนินงาน 4,415,872,719 4,416,944,528 3,133,048,842 3,118,503,947

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลกูหน้ีการคาและลกูหน้ีอืน่ 19,899,238 4,582,294 18,746,797 623,362

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 407,009 (738,603) 330,373 (869,843)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7,333,383 24,997,495 6,402,937 20,950,928

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (10,050,670) (21,003,501) (10,068,070) (21,053,501)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (126,503,237) 9,005,325 (108,106,587) 12,836,292

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,916,572 (6,696,820) 8,248 (3,844,187)

จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (3,377,180) - (3,377,180)  -

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,307,497,834 4,427,090,718 3,036,985,360 3,127,146,998

จายดอกเบี้ย (461,077,837) (523,516,985) (461,077,837) (523,500,679)

จายภาษีเงินได (574,272,856) (176,219,324) (412,854,438) (15,996,079)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,272,147,141 3,727,354,409 2,163,053,085 2,587,650,240

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

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 1,467,556,813 (658,380,612) 1,653,175,132 (521,895,354)

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น (15,000,000) - - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  - - 367,140,000 (90,000,000)

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น - (1,471,933,272) - (1,471,933,272)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (210,902,770) (27,404,943) (209,377,837) (25,645,877)

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาเพิ่มขึ้น (1,446,087,899) (737,517,387) (1,446,087,899) (737,517,387)

จายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย (71,487,063) (42,864,820) (71,487,063) (42,864,820)

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาตามสัญญากับภาครัฐ

     - สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (2,837,065) (14,487,609) (2,837,065) (14,487,609)

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ

     ของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น (84,079,478) (267,220,319)  -  -

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,258,879 5,411,495 373,832 2,516,075

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยที่ตองโอน

     เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทยอย 9,100,000  -  -  -

รับเงินปันผล 41,603,871 27,500,000 782,678,725 738,705,132

เงินจายลวงหนาผูรับเหมา - กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (20,716,950) (490,620,000) (20,716,950) (435,555,000)

เงินสดสุทธิจาก	(ใชไปใน)	กิจกรรมลงทุน (331,591,662) (3,677,517,467) 1,052,860,875 (2,598,678,112)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 1,500,000,000 - 1,500,000,000 - 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (770,000,000) (750,000,000) (770,000,000) (750,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุนกู - 2,895,065,550 - 2,895,065,550

ชําระคืนหุนกู (1,800,000,000)  - (1,800,000,000) -

เงินปันผลจาย (2,393,814,211) (2,593,625,227) (2,393,814,211) (2,593,625,227)

เงินปันผลจายใหแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (15,124,320) (14,514,720)  -  -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,478,938,531) (463,074,397) (3,463,814,211) (448,559,677)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ	 (538,383,052) (413,237,455) (247,900,251) (459,587,549)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 784,670,038 1,197,907,493 444,769,853 904,357,402

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

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

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

ขอมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

เงินปันผลคางจายลดลง (75,091) (246,952) (75,091) (246,952)

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพยลดลง (เพิ่มขึ้น) (1,076,817) 8,563,884 (1,076,817) 8,563,884

เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,299,536 (1,910,813) 4,299,536 (1,910,813)

โอนเงินมัดจําไปเปนงานระหวางกอสราง 1,255,530 - 1,255,530  -

เงินจายลวงหนาผูรับเหมาสวนที่หักกับคางานของอุปกรณ 19,472,534  - 19,472,534 -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้คากอสราง 4,454,865 25,000 4,454,865  -

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้คากอสราง 173,103,346 78,244,715 173,103,346 78,244,715

เงินจายลวงหนาผูรับเหมาสวนที่หักกับคางานของสินทรัพย

     ในการผลิตนํ้าประปา 284,823,908 143,027,424 284,823,908 143,027,424

โอนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาไปเปนสินทรัพยในการผลิต

     นํ้าประปาตามสัญญากับภาครัฐที่เปนกรรมสิทธิของบริษัทฯ 866,772,720 - 866,772,720 -

โอนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 72,000  -  72,000 -

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ

     ของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้คากอสราง - 4,116,250 - -

เงินจายลวงหนาผูรับเหมาสวนที่หักกับคางานของสินทรัพยในการ

     ผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทยอย 12,705,402 42,359,598  - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมี บริษัท      

มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ คือการผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน 

อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใตสัญญาซื้อขายนํ้า

ประปากับ กปภ. ซึง่ไดลงนามเมือ่วนัที ่21 กันยายน 2543 (แกไขเพ่ิมเติมตามสญัญาลงวันที ่29 ธันวาคม 2551) เปนระยะ

เวลา 30 ป นับจากวันที่เริ่มตนขายนํ้าประปา (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาจาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (“ผูใหสัมปทาน”) เปนระยะเวลา 25 ป นับตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2548 โดย

บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา

ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เมื่อบริษัทฯ ไดทําการไปไดกึ่งอายุ

สัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ท้ังหมด ผูให

สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพ่ือซื้อหรืออนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของซื้อกิจการประปาเชนวาน้ัน

ตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตองแจงใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาหกเดือน

ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยูท่ี 30/130 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน                    

จังหวัดนครปฐม

2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 2.1 งบการเงนิน้ีจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกํ่าหนดในพระราชบญัญัตวิิชาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปิดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
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  ข) บริษัทฯ จะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯ มีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสีย

ในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมี           

นัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได

  ค)  บรษิทัฯ นาํงบการเงินของบรษิทัยอยมารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวมตัง้แตวนัท่ีบรษิทัฯ มอีาํนาจในการควบคมุ

บริษัทยอย จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

  ง)  งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ

  จ)  ยอดคงคางระหวางบรษิทัฯ และบรษิทัยอย รายการคาระหวางกันทีม่สีาระสาํคญัไดถูกตดัออกจากงบการเงนิรวม

นี้แลว

  ฉ)  สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่

ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุน

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 2.3 บริษัทฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปีปัจจุบัน

  ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ      

ฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัด

ใหมขีึน้เพ่ือใหมเีนือ้หาเทาเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรงุ

ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

อัตรารอยละ

ของการถือหุน

2559 2558

รอยละ รอยละ

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหกับ

   การประปาสวนภูมิภาคใน

   จังหวัดปทุมธานี

ไทย 98.0  98.0

บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด

   (ถือหุนโดยบรษิทั ประปาปทมุธานี จํากัด 

   ในอัตรารอยละ 31.5)

บริการจัดการและบํารุงรักษา

   โครงการนํ้าประปา

ไทย 68.5 68.5

 2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

  ก) งบการเงนิรวมน้ีไดจดัทําขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ทีทดีบับลวิ จํากัด (มหาชน) (ซึง่ตอไปน้ีเรยีกวา “บรษิทัฯ”) 

และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้



105บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

	 ข.		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต

  ในระหวางปปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมี

ผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชี

กับผูใชมาตรฐาน

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยเชือ่วามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

เมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุปได        

ดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในการ

รวมคา และเงินลงทุนในบรษิทัรวม ในงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยเลอืกบนัทกึตามวิธีสวนไดเสยีได ตามทีอ่ธิบายไว

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ทั้งนี้ กิจการตองใช

วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธี        

สวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุงรายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา

มาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	 การรับรูรายได

  รายได้จากการขายน�้าประปา

  รายไดจากการขายนํ้าประปารับรูเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดสงนํ้าประปาใหแกการประปาสวนภูมิภาคแลว 

รายไดจากการขายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับปริมาณ             

นํ้าประปาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว

  รายได้จากการบริการ

  รายไดจากการบริการแสดงมูลคาตามใบแจงหนี้ซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของบริการที่ใหแลว

  ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
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  เงินปันผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

  รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

  บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกรายไดและคาใชจายอื่นตามเกณฑสิทธิที่จะไดรับและภาระที่จะตองจาย

	 4.2	 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น ที่มีสภาพคลองสูง 

ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

	 4.3		 ลูกหนี้การคา

  ลกูหน้ีการคาแสดงมลูคาตามจาํนวนมลูคาสทุธิทีจ่ะไดรบั บรษิทัฯ และบรษิทัยอยบนัทึกคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบั

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ              

การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

	 4.4		 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

  วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีเขากอน - ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต 

ราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตนํ้าประปาเมื่อมีการเบิกใช 

	 4.5		 เงินลงทุน

  ก)  เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึก

ในสวนของกําไรหรือขาดทุน

  ข) เงนิลงทนุในตราสารหน้ีทีจ่ะครบกาํหนดชาํระในหนึง่ป รวมทัง้ทีจ่ะถือจนครบกาํหนดแสดงมลูคาตามวิธีราคาทนุ

ตัดจําหนาย บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนตํ่ากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่

ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

  ค)  เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

  ง)  เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

  มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทาย

ของป สวนมลูคายุติธรรมของตราสารหนีค้าํนวณโดยใชอตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน

  บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน

 4.6	 เงินลงทุนในบริษัทยอย

  เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
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คาเสื่อมราคาสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ ณ วันตนงวด x

อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด

(จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ

จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ซื้อขายนํ้าประปา)

ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ 

   ณ วันตนงวด

= สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาทั้งหมด - คาเสื่อมราคา

   สะสมถึงวันตนงวด

ตนทุนการลงทุนในบรษิทัยอยไดแกมลูคาทีบ่รษิทัฯ จายไปเพ่ือใหไดมาซึง่บริษทัยอย ทัง้นีบ้ริษทัยอยทีป่ระกอบกิจการ

ภายใตสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปากับการประปาสวนภูมิภาคและสัมปทานที่ไดรับจาก

กิจการหรอืหนวยงานของภาครฐั ซึง่มเีงือ่นไขของระยะเวลาในการประกอบกิจการท่ีไดรบัสทิธิและสมัปทานอนัจํากัด

ตามที่กําหนดในสัญญาใหสิทธิและสัมปทาน อีกทั้งทรัพยสินสวนใหญที่ใชในการประกอบกิจการของบริษัทยอย           

ยังมีภาระผูกพันท่ีผูไดรับสิทธิจะตองสงมอบใหแกการประปาสวนภูมิภาค ดังน้ัน ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยท่ี

ประกอบกิจการภายใตสญัญาใหสทิธิและสมัปทานดงักลาวสวนหนึง่ถอืเสมอืนวาเปนการลงทนุเพ่ือใหไดมาในสทิธิ

ในการประกอบกิจการภายใตสัญญาใหสิทธิและสัมปทานที่บริษัทยอยไดรับ ซึ่งบริษัทฯ ตัดจําหนายสวนดังกลาว

โดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลาของสญัญาใหสทิธินับจากวนัท่ีลงทุนในบรษิทัยอยน้ันและแสดงเปนคาตดัจําหนาย

เงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนที่ตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

สําหรับบริษัทยอยทีโ่อนการดําเนินงานโดยสวนใหญมาที่บริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ เขาลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว

เพื่อเปนการลดตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยนั้นสวนหนึ่งถือเสมือนวา

เปนการลงทนุเพื่อใหไดมาซึ่งการดาํเนนิงานสวนดงักลาว ซึ่งบริษัทฯ ตดัจําหนายสวนดงักลาวโดยวธิเีสนตรงภายใน

ระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาระหวางบรษิทัฯ กับการประปาสวนภมูภิาคนับจากวันท่ีลงทนุในบรษิทัยอยนัน้

และแสดงเปนคาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนท่ีตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุน 

	 4.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	และคาเสื่อมราคา

  ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ            

การดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 

3 ป 5 ป และ 10 ป ยกเวนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ คํานวณโดยการใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต 

ซึ่งมีวิธีคํานวณดังนี้ 

  สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ประกอบดวย ตนทุนคากอสรางโรงผลิตนํ้าประปา และระบบในการจาย

นํ้าประปา รวมทั้งดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของ
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  คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

  ไมมีการคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยระหวางติดตั้ง

	 4.9	 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการใหบริการบําบัดนํ้าเสียและคาตัดจําหนาย

  บริษัทฯ บันทึกตนทุนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย (“สิทธิ    

การดําเนินงาน”) ในราคาทุนที่ซื้อมา โดยปันสวนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา และคาสิทธิ

ในการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตามสัดสวนรายไดที่คาดวาจะไดรับที่คํานวณได ณ วันที่ซื้อ

  ก)	 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

   สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือ

การดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินงานดังกลาวคํานวณ โดยใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต 

ซึ่งมีวิธีคํานวณดังนี้

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุด

     อายุสัญญาสุทธิ ณ วันตนงวด x อัตราสวนการผลิต

     นํ้าประปาสําหรับงวด

อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด

(จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ

จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา)

ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอน

     เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ สุทธิ ณ วันตนงวด

= สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ

     สัญญาฯ ทั้งหมด - คาตัดจําหนายสะสมถึงวันตนงวด

  คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง

  บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือจากการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย

สินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

	 4.8	 สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ	และคาตัดจําหนาย

  สนิทรพัยในการผลติน้ําประปาของบรษิทั ประปาปทุมธาน ีจํากัด ซึง่ตองโอนใหแกการประปาสวนภูมภิาคเมือ่สิน้สดุ

อายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ไดแก ท่ีดิน โรงผลิตน้ําประปา และระบบในการจาย           

นํา้ประปา แสดงมลูคาตามราคาทนุหกัคาตัดจาํหนายสะสมและคาเผือ่การดอยคา (ถาม)ี คาตดัจาํหนายของสนิทรพัย

ในการผลิตนํ้าประปาคํานวณโดยการใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซึ่งมีวิธีคํานวณดังนี้
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คาตัดจําหนายสําหรับงวด = สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาสุทธิ ณ วันตนงวด 

     x อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

(จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปา

สําหรับงวด + ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการผลิต

นํ้าประปาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน)

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

     นํ้าประปาสุทธิ ณ วันตนงวด

= สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - คาตัดจําหนาย   

     สะสมถึงวันตนงวด

   คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

  ข)	สิทธิในการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย

   สทิธิในการใหบรกิารบําบดัน้ําเสยีแสดงมลูคาตามราคาทุนหกัคาตดัจําหนายสะสมและคาเผือ่การดอยคา (ถาม)ี 

คาตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินงานดังกลาวคํานวณโดยใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซึ่งมีวิธีคํานวณดังนี้

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = สิทธิในการดําเนินการใหบริการบําบัดนํ้าเสียสุทธิ ณ วันตนงวด

     x อัตราสวนการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด

อัตราสวนการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด

(จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด

+ ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการบําบัดนํ้าเสียจนถึง

วันสิ้นสุดสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน)

สิทธิในการดําเนินการใหบริการบําบัด

     นํ้าเสียสุทธิ ณ วันตนงวด

= สิทธิในการดําเนินการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย - คาตัดจําหนาย

     สะสมถึงวันตนงวด

   คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

	 4.10	สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาจากการซื้อธุรกิจและคาตัดจําหนาย

  คาสทิธิในการดําเนนิการผลติและจําหนายน้ําประปาทีเ่กดิจากการท่ีบรษิทัฯ ซือ้หุนสามญัของบรษิทัประปาปทมุธานี 

จาํกัด ในราคาทีส่งูกวามลูคายุติธรรมของบริษทัยอยดงักลาวถือเปนสินทรัพยไมมตีวัตนทีม่อีายุใชงานจํากัด ซึง่เเสดง

มูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมเเละคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

บรษิทัฯ คดิคาตดัจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสญัญาใหสทิธิดําเนินการผลติและจําหนายนํา้ประปาทีเ่หลอือยู

ของบริษัทยอยดังกลาว นับจากวันที่บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญของบริษัทยอย (ประมาณ 16 ป) เเละจะมีการประเมินการ

ดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและ

วิธีการตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินการผลิตเเละจําหนายนํ้าประปาทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรู

เปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
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	 4.11	ตนทุนการกูยืม

  ตนทุนการกูยืมของเงนิกูทีใ่ชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรพัยทีต่องใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชได     

ตามทีมุ่งประสงค สวนตนทุนการกูยืมอืน่ถือเปนคาใชจายในงวดทีเ่กิดรายการ ตนทนุการกูยืมประกอบดวยดอกเบีย้

และตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

	 4.12	สินทรัพยไมมีตัวตน

  สินทรัพยไมมีตัวตน (สินทรัพยท่ีทําใหไดมาซึ่งงานบริหารจัดการและบํารุงรักษา) ของบริษัทยอยแสดงมูลคาตาม

ราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน      

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น (5 ป และ 10 ป) และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วา

สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพย

ไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

	 4.13	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ 

ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย      

ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญกรรมการหรือพนักงานของ 

บริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

	 4.14	สัญญาเชาระยะยาว

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับ       

ผูเชาถือเปนสญัญาเชาการเงิน สญัญาเชาการเงนิจะบนัทึกเปนรายจายฝ่ายทุนดวยมลูคายุตธิรรมของสนิทรัพยทีเ่ชา

หรอืมลูคาปัจจบัุนสทุธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสญัญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชา

หักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาวสวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอด

อายุของสญัญาเชา สนิทรพัยท่ีไดมาตามสญัญาเชาการเงินจะคดิคาเสือ่มราคาตลอดอายกุารใชงานของสนิทรพัยท่ี

เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา

สญัญาเชาทีด่นิ อาคาร และอปุกรณทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับ

ผูเชาถือเปนสญัญาเชาดาํเนนิงาน จาํนวนเงนิทีจ่ายตามสญัญาเชาดาํเนนิงานรบัรูเปนคาใชจายในสวนของกาํไรหรอื

ขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

	 4.15	การดอยคาของสินทรัพย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ

หรอืสนิทรพัยทีไ่มมตัีวตนอืน่ของบรษิทัฯ และบริษทัยอยหากมขีอบงชีว้าสนิทรพัยดงักลาวอาจดอยคา และจะทําการ
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ประเมินการดอยคาของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาเปนรายป บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรู

ขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน 

ทัง้น้ีมลูคาท่ีคาดวาจะไดรบัคืนหมายถึงมลูคายุติธรรมหักตนทนุในการขายของสินทรัพยหรือมลูคาจากการใชสนิทรพัย

แลวแตราคาใดจะสูงกวา

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน

	 4.16	ผลประโยชนของพนักงาน

 	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอยรบัรู เงนิเดอืน คาจาง โบนสั และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเปนคาใชจายเมือ่เกิดรายการ

  

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอย และพนกังานของบรษิทัฯ และบริษทัยอยไดรวมกันจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดวย

เงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยเงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน        

ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอยคาํนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิธีคดิลดแตละ

หนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพัน              

ดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลงัออกจาก

งานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

	 4.17	ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดขึน้แลว และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบรษิทัฯ และบรษิทัยอยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจไปเพ่ือ

ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น เมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

	 4.18	ภาษีเงินได

  ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปัจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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  ภาษีเงินไดปัจจุบัน

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอยบนัทกึภาษเีงนิไดปัจจบุนัตามจํานวนทีค่าดวาจะจายใหแกหนวยงานจดัเก็บภาษขีองรฐั โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอยบนัทกึภาษเีงินไดรอการตดับญัชขีองผลแตกตางชัว่คราวระหวางราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มี

ผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แต

รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได

ใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอย

จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอยจะบันทกึภาษเีงนิไดรอการตดับญัชโีดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษท่ีีเกิดข้ึนเก่ียวของกับ

รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

	 4.19	การบัญชีสําหรับการป้องกันความเสี่ยง	-	การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

  บริษัทรวมไดนําการบัญชีสําหรับการป้องกันความเสี่ยงมาใชเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน                         

อันเก่ียวเนื่องกับรายไดจากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณในอนาคตซึ่งสวนหน่ึงเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย

กําหนดใหรายไดจากการขายไฟฟ้าดังกลาวเปนรายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item) และเงินกูยืม      

ระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนเครื่องมือที่ใชในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) บริษัท

รวมบันทึกรายการดังกลาวโดยใชการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

สวนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดจะ 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกําไรหรือขาดทุนของสวนที่ไมมีประสิทธิผลของเคร่ืองมือท่ีใชป้องกันความเสี่ยง

จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน เมื่อรายการที่มีการป้องกันความเส่ียงมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน จํานวน

กาํไรหรอืขาดทนุสะสมทีร่บัรูในกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่จะถูกโอนไปรบัรูในสวนของกําไรหรอืขาดทนุในงวดเดยีวกัน

	 4.20	การวัดมูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอนหน้ีสินให        

ผูอ่ืนโดยรายการดงักลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกตริะหวางผูซือ้และผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมลูคา 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอยใชราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลองในการวดัมลูคายุตธิรรมของสินทรัพยและหนีส้นิ 

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ก่ียวของกาํหนดใหตองวดัมลูคาดวยมลูคายุตธิรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมตีลาด
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)

ตนทุนขายและบริการ - - 34 34  ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 63 69 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า

     ลบสวนตางที่กําหนดตอป

รายไดคาบริหารจัดการ - - 16 12 ราคาตามสัญญา

เงินปันผลรับ - - 741 711 ตามที่ประกาศจาย

ที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี     

สภาพคลองได บริษัทฯ และบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับ

แตละสถานการณ และพยายามใชขอมลูทีส่ามารถสงัเกตไดทีเ่ก่ียวของกับสนิทรพัยหรอืหน้ีสนิท่ีจะวัดมลูคายุตธิรรมนัน้

ใหมากที่สุด

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปิดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงินแบงออก

เปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

  ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

  ระดับ 2  ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

  ระดับ 3  ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบริษทัยอยจะประเมนิความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดบัชัน้

ของมลูคายุตธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยและหน้ีสนิทีถื่ออยู ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวัดมลูคายุตธิรรมแบบ

เกิดขึ้นประจํา

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณฝ่ายบริหารอาจตองใชการประมาณ       

และการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุน้ี           

ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว       

เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลาน้ัน           

ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
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(หนวย: พันบาท)

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

ลูกหนี้อื่น	-	บริษัทที่เกี่ยวของกัน	(หมายเหตุ	9)

     บริษัทยอย - - 1,391 1,971

     บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกัน) 5,529 5,571 5,529 5,571

รวมลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวของกัน 5,529 5,571 6,920 7,542

เงินจายลวงหนาผูรับเหมา	-	กิจการที่เกี่ยวของกัน

     บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 8,948 305,233 8,948 292,528

รวมเงินจายลวงหนาผูรับเหมา	-	กิจการที่เกี่ยวของกัน 8,948 305,233 8,948 292,528

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวของกัน	

     (หมายเหตุ	21)

     บริษัทยอย - - 3,037 3,638

     บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกัน) 197,017 129,284 197,017 116,729

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวของกัน 197,017 129,284 	200,054 120,367

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม

เงินปันผลรับ - - 42 28 ตามที่ประกาศจาย

รายการธุรกิจกับกิจการ

					ที่เกี่ยวของกัน

รายไดจากการขายนํ้าประปา 31 25 31 25 ราคาตามสัญญา

รายไดจากการบริการ 2 2 2 2 ราคาตามสัญญา

งานระหวางกอสราง 2,113 1,236 2,028 954 ราคาตามสัญญา

ตนทุนขายและบริการ 4 2 4 2 ราคาตามสัญญา

ซื้อสินทรัพยถาวร 80 - 80 - ราคาตลาด

(หนวย: ลานบาท)
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บริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ

ความสัมพันธ

ยอดคงเหลือ

ณ	วันที่

1	มกราคม	2559

เพิ่มขึ้น

ระหวางปี

ลดลง

ระหวางปี

ยอดคงเหลือ

ณ	วันที่

31	ธนัวาคม	2559

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด บริษัทยอย

     เงินตน 1,562,500 - (367,140) 1,195,360

     ดอกเบี้ยคางรับ 391 62,582 (62,691) 282

รวม	 1,562,891	 62,582	 (429,831) 1,195,642

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

เจาหนี้เงินประกัน	-	บริษัทยอย	  -  - 5,000 5,000

	- 	- 5,000 5,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันและดอกเบี้ยคางรับ

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

     เงินตน 1,195,360 1,562,500

     ดอกเบี้ยคางรับ 282 391

รวม 1,195,642 1,562,891

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปและดอกเบี้ยคางรับ (367,422) (367,531)

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน	-	สุทธิ 828,220 1,195,360

	 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะยาวระหวางบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ

การเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันต่ําลบสวนตางท่ีกําหนด (MLR-margin) ตอป 

และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเงินตนงวดสุดทายภายในเดือนธันวาคม 

2565
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

เงินสด 476 455 129 105

เงินฝากธนาคาร 245,811 784,215 196,741 444,665

รวม 246,287 784,670 196,870 444,770

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

เงินฝากประจําธนาคาร 687,950 4,203,770 567,950 3,733,014

687,950 4,203,770 567,950 3,733,014

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาซึ่งแสดงตาม

					มูลคายุติธรรม

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 471,741 969,936 471,741 969,936

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,085,873 595,401 2,499,427 545,330

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 ถึง 0.98 ตอป 

(2558: รอยละ 0.05 ถึง 1.80 ตอป)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

 ยอดคงเหลือประกอบดวยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.15 ถึง 4.70 ตอป (2558: รอยละ 0.90 ถึง 4.70 ตอป)

	 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแก

กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

ผลประโยชนระยะสั้น 70 67 57 55

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 4 3 3 3

รวม 74 70 60 58
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

ตราสารทุนในความตองการของตลาด 231,975 172,766 231,975 172,766

3,789,589 1,738,103 3,203,143 1,688,032

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 4,477,539 5,941,873 3,771,093 5,421,046

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสวนใหญมีอายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนด

ชําระนอยกวา 3 เดือน

10. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

วัตถุดิบ 5,096 5,752  2,853 3,484

อะไหล 16,605 16,356 8,793 8,492

รวม 21,701 22,108 11,646 11,976

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ	

รับระหวางปี

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(รอยละ) (รอยละ)

บริษัท ไทยวอเตอร

    โอเปอเรชั่นสจํากัด 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000  -  -

บรษัิท ประปาปทุมธาน ีจาํกัด 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0  3,998,310 3,998,310 741,075 711,205

4,698,310 4,698,310 741,075 711,205

หัก: คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยสะสม (2,098,141) (1,876,040)  - -

หัก: เงินปันผลรับจากกําไรกอนการซื้อหุน (20,000) (20,000) - -

รวม 2,580,169 2,802,270 741,075 711,205

(หนวย: พันบาท)
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(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทรวม

สวนแบงกําไรจาก

เงินลงทุนในบริษัทรวม

ในระหวางปี

สวนแบงกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมในระหวางปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ	รับ

ในระหวางปี

2559 2558							 2559				 2558 2559 2558

บริษัท ซีเค พาวเวอร

     จํากัด (มหาชน) 

14 103 25 (50) 42 28

รวม 14 103 25 (50) 42 28

บริษัทรวม มูลคายุติธรรม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2559 2558

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 6,604(1) 3,657(1)

รวม 6,604 3,657

 12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

  ในระหวางป บรษิทัฯ รบัรูสวนแบงกําไรจากการลงทนุในบริษทัรวมในงบการเงนิรวมและรบัรูเงนิปันผลจากบรษิทัรวม

ดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

 12.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนฯ

  สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของ                

เงินลงทุนดังกลาวมีดังตอไปนี้

  (1) ไมรวมมูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 255 ลานบาท (2558: 172 ลานบาท)

 12.4 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญ

  

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หนวย: ลานบาท)

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร	จํากัด	(มหาชน)

2559 2558

สินทรัพยหมุนเวียน 7,666 5,196

สินทรัพยไมหมุนเวียน 51,639 49,371

หนี้สินหมุนเวียน (1,488) (2,416)

หนี้สินไมหมุนเวียน (27,311) (20,338)

สินทรัพย - สุทธิ 30,506 31,813
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(หนวย: ลานบาท)

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร	จํากัด	(มหาชน)

2559 2558

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย

     ของบริษัทรวม

(12,762) (14,058)

สินทรัพย - สุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ 17,744 17,755

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 25.31 25.31

สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการในสินทรัพย - สุทธิ 4,491 4,494

คาความนิยม 16 16

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในบริษัทรวม 4,507 4,510

  สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: ลานบาท)

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร	จํากัด	(มหาชน)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2559 2558

รายได 6,359 6,851

กําไร 194 786

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 156 (433)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 350 353

  ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนทางการเงิน โดยการค้ําประกันบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทรวม”) โดยบริษัทฯ ตกลงใหเงินสนับสนุนในกรณีท่ีบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทรวมไมสามารถ

ปฏบิตัติามเงือ่นไขเก่ียวกับการกูยืมรวมถึงการผิดนัดชาํระหนีกั้บธนาคารผูใหกูของบริษทัยอยดังกลาวรวมเปนจาํนวนเงนิ

ไมเกิน 154 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2559 บริษทัยอยดงักลาวไดลงนามในสัญญาเงนิกูยืมระยะยาวกับกลุมผูใหกู 

ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยในประเทศเพื่อคืนเงินกูยืมระยะยาวเดิม และไดยกเลิกภาระคํ้าประกันดังกลาวแลว

ในเดอืนพฤษภาคม 2558 บรษิทัฯ  ไดรบัใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุนสามญัของบรษิทัรวมโดยไมคดิมลูคา จํานวน 

490.64 ลานหนวย ท่ีจะนําไปใชสทิธิซือ้หุนสามญัเพ่ิมทนุไดจาํนวน 490.64 ลานหุน (อตัราสวน 1 ใบสําคญัแสดงสทิธิ

ตอ 1 หุนสามัญ) ในราคาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาทตอหุน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปนับจาก

วันทีอ่อกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิ โดยมรีะยะเวลาการใชสทิธิทกุๆ 3 เดอืน เริม่ตัง้แตวนัท่ี 30 กันยายน 2558 

และสิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
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นอกจากนี้ ในระหวางไตรมาสสองของป 2559 บริษัทฯ ไดรับเงินปันผลจากบริษัทรวม เปนจํานวน 41.6 ลานบาท 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทรวมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด (“บริษัทยอย”) มีมติอนุมัติ         

การลงทุนในกองทนุรวมและ/หรอืตราสารหนีภ้าครัฐบาล และ/หรือรัฐวิสาหกิจและ/หรือภาคเอกชน โดยบริษทัยอยไดลงทนุ

ในหุนกู โดยผูบริหารมีความตั้งใจที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนดังนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

หุนกู อายุหุนกู วันที่ครบกําหนดไถถอน อัตราดอกเบี้ย 2559 2558

(รอยละตอปี)

1 3 ป 28 ตุลาคม 2562 4.20 10,000 -

2 5 ป 2 ธันวาคม 2564 4.50 5,000 -

รวม 15,000 -
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง      

ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 149 ลานบาท (เฉพาะ

กิจการ: 87 ลานบาท) (2558: 143 ลานบาท เฉพาะกิจการ: 83 ลานบาท)

15. สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาระหวางกอสรางจํานวน 2,110            

ลานบาท (2558: 1,002 ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯ ไดใชเงินจากหุนกูที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 และ       

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพ่ือใชในการกอสรางโรงงานดังกลาว ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัทฯ ไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการจํานวน 71 ลานบาท (2558: 43 ลานบาท)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งานระหวางกอสราง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 84,994

ซื้อเพิ่ม 958,789

ดอกเบี้ยจายถือเปนตนทุน 42,865

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,086,648

ซื้อเพิ่ม 1,904,015

ดอกเบี้ยจายถือเปนตนทุน 71,487

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย (866,844)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,195,306



125บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

โรงผลิตนํ้าประปา

และระบบในการ

จายนํ้าประปา

งานระหวาง

กอสราง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 10,799,223 43,379 10,842,602

ซื้อเพิ่ม - 14,487 14,487

โอนเขา (ออก) 20,272 (20,272)  -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 10,819,495 37,594 10,857,089

ซื้อเพิ่ม - 2,837 2,837

โอนเขา (ออก) 15,250 (15,250) -

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย 891,954 (25,181) 866,773

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 11,726,699 - 11,726,699

คาตัดจําหนายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 3,224,732 - 3,224,732

คาตัดจําหนายสําหรับป 358,291 - 358,291

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 3,583,023 - 3,583,023

คาตัดจําหนายสําหรับป 378,751 - 378,751

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

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 7,236,472 37,594 7,274,066

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 7,764,925 - 7,764,925

คาตัดจําหนายสําหรับปี

2558 358,291

2559 378,751

16. สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาตามสัญญากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ

 คาตัดจําหนายสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายนํ้าประปา
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

โรงผลิตนํ้าประปา

และระบบในการ

จายนํ้าประปา

งานระหวาง	

กอสราง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 418,088 6,001,215 134,843 6,554,146

ซื้อเพิ่ม - 7,379 306,317 313,696

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 418,088 6,008,594 441,160 6,867,842

ซื้อเพิ่ม - 11,412 85,373 96,785

จําหนาย (4,687) - -  (4,687)

โอนเขา (ออก)   - 526,533 (526,533) -

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

คาตัดจําหนายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 266,910 3,591,182 - 3,858,092

คาตัดจําหนายสําหรับป 17,117 260,166 - 277,283

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 284,027 3,851,348 -  4,135,375

คาตัดจําหนายสําหรับป 16,653 250,932 -  267,585

คาตัดจําหนายสําหรับ

     สวนที่จําหนาย (3,083) - - (3,083)

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

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 134,061 2,157,246 441,160 2,732,467

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

คาตัดจําหนายสําหรับปี

2558 277,283

2559 277,283

 คาตัดจําหนายสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายนํ้าประปา

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปาสวนภูมิภาคภายหลังจาก       

สิ้นสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 25 ป

17. สนิทรัพย์ในการผลติน�า้ประปาตามสญัญากบัภาครฐั - สนิทรัพย์ทีต้่องโอนเมือ่สิน้สดุอายสุญัญาฯ ของบรษิทัย่อย
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18. สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจากภาคเอกชน

19. สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจ

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ

     การใหบริการบําบัดนํ้าเสียจากภาคเอกชน 1,410,075 1,410,075

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ

     การใหบริการบําบัดนํ้าเสียจากภาคเอกชนตัดจําหนายสะสม (272,341) (228,961)

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ

     การใหบริการบําบัดนํ้าเสียจากภาคเอกชน - สุทธิ 1,137,734 1,181,114

งบการเงินรวม

2559 2558

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาจากการซื้อธุรกิจ 3,169,109 3,169,109

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาจากการซื้อธุรกิจ

     ตัดจําหนายสะสม (1,845,123) (1,649,643)

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาจากการซื้อธุรกิจ - สุทธิ 1,323,986 1,519,466

(หนวย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

ราคาทุน 14,104

หัก คาตัดจําหนายสะสม (8,899)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 5,205

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:

ราคาทุน 14,104

หัก คาตัดจําหนายสะสม (7,735)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 6,369

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้
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(หนวย: พันบาท)

2559 2558

มูลคาตามบัญชีตนป 6,369 8,029

คาตัดจําหนาย (1,164) (1,660)

มูลคาตามบัญชีปลายป 5,205 6,369

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 3,037 3,025

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 18,255 19,040 9,939 9,411

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 124 125 124 738

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 15,127 11,929 12,029 9,110

เจาหนี้คากอสราง - กิจการที่เกี่ยวของกัน 189,987 83,722 189,987 83,722

เจาหนี้คากอสราง - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 143 4,574 143 143

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6,906 45,437 6,906 32,882

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 4,186 3,179 3,860 3,061

เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพยคางจาย 4,300  - 4,300 -

คาใชจายคางจาย 85,936 89,250 59,301 61,429

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 324,964 257,256 289,626 203,521
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22. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู อัตราดอกเบี้ย	(รอยละ) การชําระคืน 2559 2558

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน   

    บวกสวนตางที่กําหนด

ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน  

    มีนาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 600,000 790,000

2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน

    และ 12 เดือน บวกสวนตางที่กําหนด

ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน

     ธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2562 990,000 1,350,000

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน

    บวกสวนตางที่กําหนด

ชําระคืนครั้งเดียวทั้งจํานวนภายในวันที่

     9 พฤษภาคม 2563 2,760,000 2,760,000

4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน

    บวกสวนตางที่กําหนด

ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน

    มิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2564 1,095,000 1,315,000

5. อัตราคงที่รอยละ 2.95 ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน

    มีนาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2564 1,500,000  -

รวม 6,945,000 6,215,000

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,090,000 770,000

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5,855,000 5,445,000

 ภายใตสญัญาเงินกูยืม บรษิทัฯ ตองปฏิบติัตามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา เชนการดํารงอตัราสวน

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA และอัตราสวน EBITDA ตอดอกเบี้ยจาย ใหเปนไปตามอัตรา

ที่กําหนดในสัญญา
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 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี

หลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู เพ่ิมอีกจํานวน 2 ชุด เปนจํานวนเงิน 1,500 ลานบาท เพ่ือจําหนายแกนักลงทุน          

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดของหุนกูดังนี้

 ก) หุนกูชุดที่ 1 จํานวน 1,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท หุนกู

ดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.06 ตอป และมีกําหนด

ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

 ข) หุนกูชุดท่ี 2 จํานวน 500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500 ลานบาท หุนกู              

ดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.37 ตอป และมีกําหนด

ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 บริษัทฯ ไดออกจําหนายหุนกูดังกลาวในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558

23. หุ้นกู้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู

วันที่ครบ

กําหนดไถถอน อัตราดอกเบี้ย 2559 2558

(รอยละตอปี)

1 7 ป 26 กุมภาพันธ 2552 26 กุมภาพันธ 2559 5.35  - 1,800,000

2 7 ป 22 กุมภาพันธ 2555 22 กุมภาพันธ 2562 4.40 1,500,000 1,500,000

3 10 ป 22 กุมภาพันธ 2555 22 กุมภาพันธ 2565 4.60 2,000,000 2,000,000

4 3 ป 6 กุมภาพันธ 2558 6 กุมภาพันธ 2561 3.06 1,000,000 1,000,000

5 5 ป 6 กุมภาพันธ 2558 6 กุมภาพันธ 2563 3.37 500,000 500,000

6 10 ป 21 พฤษภาคม 2558 21 พฤษภาคม 2568 3.98 1,400,000 1,400,000

รวม 6,400,000 8,200,000

หัก: หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - (1,800,000)

หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (6,982) (8,263)

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6,393,018 6,391,737
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนปี 27,791 22,355 15,972 12,230

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:

     ตนทุนบริการในปัจจุบัน 4,566 4,551 2,697 3,256

     ตนทุนดอกเบี้ย 690 885 348 486

     ตนทุนบริการในอดีตและผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น 

          จากการจายชําระผลประโยชน 1,420 - 1,420 -

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

     (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 

          คณิตศาสตรประกันภัย

     สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ

         ดานประชากรศาสตร 885 - 187  -

     สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน 3,409 - 1,564 -

     สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ (733) - (916) -

ผลประโยชนที่จายในระหวางป  (3,377) - (3,377) -

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

 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี          

หลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู เพ่ิมอีกจํานวน 1 ชุด เปนจํานวนเงิน 1,400 ลานบาท เพ่ือจําหนายแกนักลงทุน          

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดของหุนกูดังนี้

 ค) หุนกูชุดที่ 3 จํานวน 1,400,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,400 ลานบาท หุนกู

ดงักลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที ่21 พฤษภาคม 2568 และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อยละ 3.98 ตอป และมกํีาหนด

ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

 บริษัทฯ ไดออกจําหนายหุนกูดังกลาวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 

บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงินการดํารงอัตราสวนหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA และอัตราสวน EBITDA ตอดอกเบี้ยจาย ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนด

24. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้
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 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน

 บริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนาเปนจํานวนประมาณ  

1 ลานบาท (เฉพาะกิจการ: ไมมี) (2558: จํานวน 1 ลานบาท เฉพาะกิจการ: ไมมี) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอยประมาณ 12.02 - 15.42 ป (เฉพาะกิจการ: 12.02 ป) (2558: 9.70 - 12.65 ป เฉพาะกิจการ: 9.70 ป) 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสรุปไดดังนี้

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนบริการ 2,187 1,706 478 330

คาใชจายในการบริหาร 4,489 3,730 3,987 3,412

รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 6,676 5,436 4,465 3,742

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559																																													 2558 2559 2558

(รอยละตอปี) (รอยละตอปี) (รอยละตอปี) (รอยละตอปี)

อัตราคิดลด  2.31 - 2.53 3.88 - 4.21 2.31 3.97

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 0 - 16.0 0 - 18.0 0 - 12.0 0 - 9.0

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

อัตราคิดลด (2.5) 2.8 (1.1) 1.3

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2.7 (2.4) 1.2 (1.1)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (2.6) 1.8 (1.2) 0.8
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25. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิ       

ประจาํปสวนหนึง่ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปหกัดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวา

ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจาย

เงินปันผลได ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

26. ส�ารองอื่น

ตามขอกาํหนดของสญัญาแกไขเพ่ิมเตมิสมัปทานประกอบกจิการประปา ลงวนัที ่20 มนีาคม 2551 กําหนดใหบรษิทัฯ ตอง

จัดสรรสํารองกอนจายเงินปันผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป

อยางไรก็ตาม ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัมปทานประกอบกิจการประปาลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 

ไดแกไขขอกําหนดเรื่องการจัดสรรสํารองขางตน เปนการกําหนดใหบริษัทฯ จายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจะกระทําได             

ตอเมื่อมีการกันสํารองตามกฎหมายไวรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเต็มจํานวน และกําไรสะสมที่สํารองตามกฎหมาย       

ใหกันไวเปนเงินสดโดยนําฝากประจําไวที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย

(หนวย: ลานบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

อัตราคิดลด (1.7) 2.0 (0.9) 1.0

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2.0 (1.7) 1.0 (0.9)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (2.0) 1.3 (1.0) 0.6
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 178,752 166,340 95,368 90,720

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 390,646 374,003 386,950 368,219

คาตัดจําหนายของสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปา

     ที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ

267,585 277,283 - -

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 222,101 221,494

คาบริหารและจัดการ - - 35,203 33,918

คาใชจายในการผลิตและซอมบํารุง 699,882 735,011 428,662 441,898

28. ภาษีเงินได้

 

 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินไดปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 598,995 359,157 435,310 194,020

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง

     ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 7,673 19,110 (770) 20,969

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน

					งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 606,668 378,267 434,540 214,989
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 จํานวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับขาดทุนจากการ

     ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (713)  - (167) -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไรจากการวัด

     มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,243 - - -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน) 

     ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงใน

     กระแสเงินสด 4,995 (12,409) - - 

5,525 (12,409) (167) -

 รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,099,155 3,075,871 2,826,026 2,671,134

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 619,831 615,174 565,205 534,227

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:

     การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29) (48,297) (268,550) (19,570)  (227,721)

     คาใชจายตองหาม 49,663 49,276 46,136 46,099

     คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (1,791) (405) (1,595)  (243)

     รายไดที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได - - (156,536) (147,741)

     ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํา

          งบการเงินรวม (10,567) (27,596) - -

     อื่น ๆ (2,171) 10,368 900 10,368

รวม (13,163) (236,907) (130,665) (319,238)

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

     เบ็ดเสร็จ 606,668 378,267 434,540 214,989
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 สวนประกอบของสนิทรพัยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชแีละหน้ีสินภาษเีงนิไดรอการตดับญัชปีระกอบดวยรายการดงัตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

     สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 6,930 5,558 3,579 3,194

รวม 6,930 5,558 3,579 3,194

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

     คาตดัจําหนายสะสม - สนิทรพัยในการผลติน้ําประปา (58,299) (59,434) (58,299) (59,434)

     คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

          และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนายสะสม   (15,023) (14,311) (15,023) (14,311)

     คาตดัจําหนายสะสม - สนิทรพัยในการผลติน้ําประปา

          ที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทยอย (16,427) (6,663) - -

     คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (1,147) (1,276) (1,147) (1,276)

     ผลตางจากการปรับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

          ในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ

          สัญญาฯ จากการรวมธุรกิจ (5,944) (6,823) -  -

รวม (96,840) (88,507)  (74,469)  (75,021)

29. การส่งเสริมการลงทุน

 

 บรษิทัฯ ไดรบัสทิธิพิเศษทางภาษจีากคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุสาํหรับการผลิตนํา้ประปาตามบตัรสงเสริมการลงทนุ

เลขที่ 2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวมีสาระสําคัญ

ดังนี้

 - การไดรับยกเวนอากรขาเขาของการนําเขาเครื่องจักรที่เขาตามเงื่อนไขที่ระบุไว

 - การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม มีกําหนด        

ระยะเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 กันยายน 2553)
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 ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤต

อุทกภัยตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 5177(2)/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 (แทนบัตรเดิมเลขที่ 1382(2)/2545 

ซึ่งสิ้นสุดการสงเสริมการลงทุนในป 2555) ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ 

 - การไดรับยกเวนอากรขาเขาของการนําเขาเครื่องจักรที่เขาตามเงื่อนไขที่ระบุไว

 - การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมไมเกินรอยละ 

150 ของเงินลงทุนซึ่งไมรวมท่ีดินและทุนหมุนเวียน เฉพาะคาซอมแซมเคร่ืองจักรและอุปกรณที่เสียหายเนื่องจาก       

นํ้าทวม มีกําหนดระยะเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 มิถุนายน 2556)

 รายไดของบรษิทัฯ จาํแนกตามกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิการลงทุนและไมไดรบัการสงเสรมิการลงทนุสาํหรบัปสิน้สดุวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

30. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

กิจการที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุน

กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสริมการลงทุน รวม

2559 2558							 2559				 2558 2559 2558

รายไดจากการขายนํ้าประปา 252,759 1,780,851 3,370,945 1,866,051 3,623,704 3,646,902

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรสําหรับป (พันบาท) 2,475,559 2,680,521 2,391,487 2,456,145

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (บาทตอหุน) 0.62 0.67 0.60 0.62

31. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ขอมลูสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนีส้อดคลองกับรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมอํีานาจตดัสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

ไดรบัและสอบทานอยางสมํา่เสมอเพ่ือใชในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมนิผลการดําเนินงาน

ของสวนงาน
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บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงสวนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนาย      

นํ้าประปา และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน                   

โดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไรหรือขาดทุน        

จากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึง           

ถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว

 

ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอยดาํเนนิธุรกิจในเขตภูมศิาสตรเดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายไดและสนิทรพัยทีแ่สดงอยูในงบการเงนิ 

จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

ในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายใหแกลูกคารายใหญจํานวนหนึ่งราย เปนจํานวนเงินประมาณ 

5,090 ลานบาท (2558: 5,149 ลานบาท)

32. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย และพนักงานบรษิทัฯ และบริษทัยอยไดรวมกันจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีข้ึนตามพระราชบญัญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา      

รอยละ 5 - 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด และ       

จะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระหวางป 

2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวนเงิน 7 ลานบาท (เฉพาะกิจการ: 4 ลานบาท) 

(2558: 6 ลานบาท เฉพาะกิจการ: 3 ลานบาท)

33. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจาย เงินปันผลจายตอหุน

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไดรับ

    การสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม

    จนถึงเดือนธันวาคม 2557

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม

    2558 1,057,350 0.265

เงินปันผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไมไดรับ

    การสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม

    จนถึงเดือนธันวาคม 2557

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม

    2558 211,470 0.053

เงินปันผลจายจากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม

    2558 127,680 0.032
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เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจาย เงินปันผลจายตอหุน

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน

    สวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือน

    มกราคมจนถึงมิถุนายน 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการ

    บริษัทฯ เมื่อวันที่

    10 สิงหาคม 2558 1,057,243 0.265

เงินปันผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน

    สวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือน

    มกราคมจนถึงมิถุนายน 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการ

    บริษัทฯ เมื่อวันที่

    10 สิงหาคม 2558 139,635 0.035

รวมเงินปันผลสําหรับป 2558 2,593,378 0.650

เงินปันผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไดรับ

    การสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม

    จนถึงเดือนธันวาคม 2558

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน

    2559 43,886 0.011

เงินปันผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไมไดรับ

    การสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม

    จนถึงเดือนธันวาคม 2558

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน

    2559 965,482 0.242

เงินปันผลจายจากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน

    2559 187,511  0.047

เงินปันผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน

    สวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือน

    มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ

    บริษัทฯ เมื่อวันที่

    11 สิงหาคม 2559 43,885 0.011

เงินปันผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน  

    สวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือน

    มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ

    บริษัทฯ เมื่อวันที่

    11 สิงหาคม 2559 1,053,237 0.264

เงินปันผลจายจากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ที่ประชุมคณะกรรมการ

    บริษัทฯ เมื่อวันที่

    11 สิงหาคม 2559 99,738 0.025

รวมเงินปันผลสําหรับป 2559 2,393,739 0.600
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

จายชําระ

     ภายใน 1 ป 7 7

     มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 20  20

     มากกวา 5 ป 36 9

34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 34.1	ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝ่ายทุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายจายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 52 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับโครงการขยายกําลัง      

การผลิตนํ้าประปาในพื้นที่และโครงการยายสถานีสูบนํ้าดิบ (2558: 1,736 ลานบาท เฉพาะกิจการ: 1,664 ลานบาท 

ที่เกี่ยวของกับงานกอสรางถังเก็บนํ้าใสและโครงการขยายกําลังการผลิตนํ้าประปาในพื้นที่)

	 34.2	ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น

  ก) บรษิทัฯ ไดทําสญัญาการบรหิารจดัการและการซอมบํารุงกับบริษทั ไทยวอเตอร โอเปอเรชัน่ส จํากัด (“บริษทัยอย”) 

เพ่ือใหบริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการและการซอมบํารุงรักษา ระบบผลิตและจําหนายนํ้าประปาและบริหาร

จดัการระบบบําบดัน้ําเสยี ภายใตเง่ือนไขในสญัญาดงักลาวบรษิทัฯ ตองจายคาบรกิารตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา 

สัญญามีระยะเวลา 1 ปเริ่มตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2553 และตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติทุกๆ ป เปนเวลา 1 ป 

  ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่นๆ เปนจํานวนเงินรวม 11 ลานบาท 

(2558: 8 ลานบาท) 

	 34.3	ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน

  บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เก่ียวของกับการเชารถยนตและท่ีดินที่ใชเปนอาคารสํานักงานอายุของ

สัญญาเชาที่ดินมีระยะเวลาตั้งแต 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2582 

บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้

	 34.4	หนังสือคํ้าประกันธนาคาร

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และ          

บริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 296 ลานบาท (เฉพาะกิจการ: 109 ลานบาท) (2558: 291 ลานบาท (เฉพาะกิจการ: 

103 ลานบาท) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย                 

ซึ่งประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันดังตอไปนี้
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

คํ้าประกันตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ

     การประปาสวนภูมิภาค  228  228 62 62

คํ้าประกันการใชไฟฟ้า 65 63 44 41

คํ้าประกันอื่นๆ 3 - 3 -

รวม 296 291 109 103

35. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือ      

เปิดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

     ตราสารทุน 232 -  - 232

     ตราสารหนี้ - 3,558  - 3,558

สินทรัพยที่เปิดเผยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6,604 - - 6,604

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุนกู - 15 - 15

หนี้สินที่เปิดเผยมูลคายุติธรรม

หุนกู - 6,753 - 6,753
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

     ตราสารทุน 232 -  - 232

     ตราสารหนี้ - 2,971 - 2,971

สินทรัพยที่เปิดเผยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6,604 - - 6,604

หนี้สินที่เปิดเผยมูลคายุติธรรม

หุนกู - 6,753 - 6,753

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

     ตราสารทุน 173 -  - 173

     ตราสารหนี้ - 1,565 - 1,565

สินทรัพยที่เปิดเผยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทรวม 3,657 - - 3,657

หนี้สินที่เปิดเผยมูลคายุติธรรม

หุนกู - 8,545 - 8,545
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

     ตราสารทุน 173 -  - 173

     ตราสารหนี้ - 1,515 - 1,515

สินทรัพยที่เปิดเผยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทรวม 3,657 - - 3,657

หนี้สินที่เปิดเผยมูลคายุติธรรม

หุนกู - 8,545 - 8,545

36. เครื่องมือทางการเงิน

 

	 36.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  เครือ่งมอืทางการเงินทีสํ่าคัญของบรษิทัฯ และบริษทัยอยตามทีนิ่ยามอยูในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด                

เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอืน่ หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษทัฯ  และบริษทัยอยมคีวามเสีย่งทีเ่ก่ียวของกับเครือ่งมอื

ทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมคีวามเสีย่งดานการใหสนิเชือ่ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับลกูหน้ีการคาและมคีวามเสีย่งจากการกระจกุตวั

ของลกูหน้ี เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัยอยมลีกูคาหลกัรายเดยีวคอืการประปาสวนภมูภิาค อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก

การประปาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานราชการ ดังน้ัน บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่

เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการให       

สินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

 	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน

ชัว่คราว เงนิใหกูยืมระยะยาวแกกิจการทีเ่ก่ียวของกัน หุนกูและเงนิกูยืมระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้อยางไรกต็าม เนือ่งจาก

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่ง 

ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า
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(หนวย: ลานบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย	

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา	

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แทจริง

ภายใน

1	ปี

มากกวา	

1	ถงึ	5	ปี

มากกวา	

5	ปี

(รอยละตอปี)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการ

    เทียบเทาเงินสด 8  -  - 206 32 246 0.05 - 0.98

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

ลูกหนี้การคาและ

    ลูกหนี้อื่น - - - - 497 497 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 15 - - - 15 4.20 และ 4.50

4,254 15 - 206 761 5,236

หนี้สินทางการเงิน - - - - 497 497 -

เจาหนี้การคาและ

    เจาหนี้อื่น - - - - 320 320 -

เงินกูยืมระยะยาว - - - 6,945 - 6,945 2.8125 - 3.1000

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

- 2,998 3,395 6,945 320 13,658

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสิน

ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกาํหนด หรือ วนัที่มีการกาํหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หาก

วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย	

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา	

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แทจริง

ภายใน

1	ปี

มากกวา	

1	ถงึ	5	ปี

มากกวา	

5	ปี

(รอยละตอปี)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการ

     เทียบเทาเงินสด 105  -  - 645 35 785 0.05 - 1.80

เงินลงทุนชั่วคราว 5,719 - - - 223 5,942 0.90 - 4.70

ลูกหนี้การคาและ

     ลูกหนี้อื่น - - - - 516 516 -

5,824 - - 645 774  7,243

หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาและ

     เจาหนี้อื่น - - - - 257 257 -

เงินกูยืมระยะยาว - - - 6,215 - 6,215 2.8625 - 4.7500

หุนกู 1,800 2,997 3,395 - - 8,192 3.06 - 5.35

1,800 2,997 3,395 6,215 257 14,664
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(หนวย: ลานบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย	

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา	

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แทจริง

ภายใน

1	ปี

มากกวา	

1	ถงึ	5	ปี

มากกวา	

5	ปี

(รอยละตอปี)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการ

     เทียบเทาเงินสด 8  -  - 157 32 197 0.05 - 0.98

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

ลูกหนี้การคาและ

     ลูกหนี้อื่น - - - - 346 346 -

เงินใหกูยืมระยะยาว

     แกกิจการ

     ที่เกี่ยวของกัน - - - 1,196 - 1,196 4.25 - 4.65

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

หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาและ

     เจาหนี้อื่น  - - - - 285 285 -

เงินกูยืมระยะยาว - - - 6,945  - 6,945 2.8125 - 3.1000

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

- 2,998 3,395 6,945 285 13,623
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(หนวย: ลานบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย	

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา	

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แทจริง

ภายใน

1	ปี

มากกวา	

1	ถงึ	5	ปี

มากกวา	

5	ปี

(รอยละตอปี)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการ

     เทียบเทาเงินสด 33 - - 378 34 445 0.05 - 1.05

เงินลงทุนชั่วคราว 5,248 - - - 173 5,421 0.90 - 4.70

ลูกหนี้การคาและ

     ลูกหนี้อื่น - - - - 364 364 -

เงินใหกูยืมระยะยาว

     แกกิจการ

     ที่เกี่ยวของกัน -  -  -  1,563 - 1,563 4.75 - 5.00

5,281 - - 1,941 571 7,793

หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาและ

     เจาหนี้อื่น - - - - 204 204 -

เงินกูยืมระยะยาว - - - 6,215 - 6,215 2.8625 - 4.7500

หุนกู 1,800 2,997 3,395 - - 8,192 3.06 - 5.35

1,800 2,997 3,395 6,215 204 14,611

 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอยพิจารณาวาไมมคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากบรษิทัฯ และบริษทัยอยไมมธุีรกรรม

ที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ
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 บริษัทฯ มีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้

 ก) หุนกูทีจ่ายดอกเบีย้ในอตัราคงที ่แสดงมลูคายุตธิรรมโดยการคํานวณมลูคาปัจจบุนัของกระแสเงนิสดจายในอนาคต 

คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย โดยประมาณในตลาดปัจจุบัน สําหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน

37. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงคในการบรหิารจดัการทุนท่ีสาํคัญของบริษทัฯ คอืการจดัใหมซีึง่โครงสรางทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหแกผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัท

มอีตัราสวนหน้ีสนิตอทนุเทากับ 1.23:1 (2558: 1.33:1) และบริษทัฯ มอีตัราสวนหนีส้นิตอทุนเทากับ 1.36:1 (2558: 1.46:1)

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมือ่วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ มมีติใหเสนอท่ีประชมุสามญัผูถือหุนเพ่ืออนมุตัจิายเงินปันผล

สําหรับป 2559 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปันผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.30 บาท และ

จะจายเงินปันผลงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ 0.30 บาท การจายเงินปันผลดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติของผูถือหุน

39.  การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560

(หนวย: ลานบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

     หุนกู 6,393 6,753 8,192 8,545

	 36.2	มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบี้ย

ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน        

ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  ตารางตอไปนี้เปนการสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน



TTW เลือกใชกระดาษร�ไซเคิลในการจัดทำรายงานฉบับนี้ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการลดภาวะโลกรอน




