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 ปี 2562 “ทีทีดับบลิิว” เดินทางเข้้าส่�ปีที� 16 อย�าง        

มั �นคงท�ามกลิางความผัันผัวนข้องเศรษฐกิจไทยแลิะ   

เศรษฐกิจโลิก ทิศทางข้องเศรษฐกิจถู่กกำาหนดโดย 2 ขั้�ว 

มหาอำานาจทางเศรษฐกิจข้องโลิกผั�านสงครามการค้า 

(Trade War) ที�ยืดเยื�อมาอย�างยาวนานนับปี แลิะสร้าง  

แรงกระเพื�อมต่�อเศรษฐกิจโลิกแลิะข้องไทยอย�างหลีิกเลีิ�ยง 

ไม�ได้ ทำาให้ GDP ข้องประเทศไทยลิดลิงมาต่ำ�าสุดในรอบ  

5 ปี หรือแม้แต่�ธนาคารแห�งประเทศไทยที�ต้่องปรับอัต่รา

ดอกเบี�ยนโยบายให้ลิงมาต่ำ�าสุดในรอบ 10 ปีเพื�อพยุง 

ระบบเศรษฐกิจให้อย่�รอด แต่�ด้วยโครงสร้างแลิะร่ปแบบ 

การดำาเนินธุรกิจข้อง “ทีทีดับบลิิว” ที�มีความมั�นคง จึง 

ไม�ได้รับผัลิกระทบโดยต่รงจากปัจจัยดังกลิ�าว เห็นได้จาก 

ผัลิประกอบการข้องบริษัทฯ ที�มีการเติ่บโต่อย�างต่�อเนื�อง 

แม้ในภาวะที�มีความผัันผัวน

	 ด้้านการด้ำาเนินงาน	เราต้ั้�งใจให้้ความสำำาค้ญและใสำใ่จในทุุก

กระบวนการ	ทุ่�ม่การพั้ฒนาและปร้บปรุงอย่่างตั้่อเน่�อง	ตั้ลอด้จน

ม่การบริห้ารจ้ด้การองค์กรด้้วย่นโย่บาย่การกำาก้บดู้แลกิจการทุ่�ด้่	

โปร่งใสำและเป็นธรรม	ม่ความร้บผิิด้ชอบตั้่อสำ้งคม	 ชุมชน	 และ												

สิำ�งแวด้ล้อมตั้ามนโย่บาย่การพ้ัฒนาอย่่างย้่�งย่่น	ซ่ึ่�งในฐานะผู้ิผิลิตั้	

นำ�าประปาภาคเอกชนราย่ให้ญ่ทุ่�สำุด้ของประเทุศ	 “ทุ่ทุ่ด้้บบลิว”										

ให้้ความสำำาค้ญอย่่างย่ิ�งในการด้ำาเนินธุรกิจทุ่�ไม่สำ่งผิลกระทุบตั้่อ	

สิำ�งแวด้ล้อม	เช่น	ตั้ะกอน	(Sludge)	จากกระบวนการผิลิตั้นำ�าประปา	

ได้้ถููกนำามาวิจ้ย่ร่วมก้บผิู้เช่�ย่วชาญในการสำร้างมูลค่าเพัิ�มและ	

ส่ำงเสำริมอาช่พัให้้ก้บชุมชน	อ่กทุ้�งนำ�าในส่ำวนทุ่�เห้ล่อจากการร่ด้ตั้ะกอน	

จะถููกนำาเข้าสู่ำกระบวนการผิลิตั้อ่กคร้�ง	(Zero	Discharge)	โด้ย่ไม่ม่

นำ�าถููกปล่อย่ทิุ�งโด้ย่เปล่าประโย่ชน์	รวมถู่งปัจจุบ้นในกระบวนการ

ผิลิตั้นำ�าประปาได้้ม่การใช้ไฟฟ้าบางส่ำวนจากพัล้งงานแสำงอาทิุตั้ย์่

ทุ่�จะช่วย่ลด้การปล่อย่มลพัิษได้้อ่กทุางห้น่�ง	ซึ่่�งสำิ�งเห้ล่าน่�ล้วนเป็น	

สิำ�งทุ่�แสำด้งถู่งความใส่ำใจต่ั้อส้ำงคม	ชุมชน	และสิำ�งแวด้ล้อม	ผิสำมผิสำาน	

ก้บกระบวนการทุำางานทุ่�ม่ประสำิทุธิภาพั	นำาไปสำู่การเตั้ิบโตั้อย่่าง	

ย้่�งย่่น	สำร้างผิลตั้อบแทุนทุ่�คุ้มค่าและม้�นคงแก่ผู้ิถู่อหุ้้นอย่่างสำมำ�าเสำมอ

ในระย่ะย่าว	

	 จากความมุ่งม้�นและตั้้�งใจในทุุกๆ	ด้้าน	 “ทุ่ทุ่ด้้บบลิว”	 ได้้ร้บ	

การจ้ด้อ้นด้้บและประเมนิในด้้านต่ั้างๆ	จากห้น่วย่งานกำาก้บดู้แล	

และสำถูาบ้นทุ่�ได้้ร้บการย่อมร้บ	 อาทุิ	 ได้้ร้บการประเมินบริษ้ทุ											

จด้ทุะเบ่ย่นไทุย่ตั้ามห้ล้กการกำาก้บดู้แลกิจการทุ่ �ด้่ในระด้้บ	

“ดีีเลิิศ” จากสำมาคมส่ำงเสำริมสำถูาบ้นกรรมการบริษ้ทุไทุย่	และได้้ร้บ	

การจ้ด้อ้นด้้บให้้เป็น	1	ใน	100	บริษ้ทุจด้ทุะเบ่ย่นฯ	ทุ่�ม่ความโด่้ด้เด่้น	

ด้้านการด้ำาเนินธุรกิจอย่่างย่้ �งย่่น	 (Environmental	 Social												

Governance:	ESG100)	ต่ั้อเน่�องเป็นปีทุ่�	4	จากสำถูาบ้นไทุย่พ้ัฒน์	
ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

อ่กทุ้�งได้้ร้บค้ด้เล่อกจากตั้ลาด้ห้ล้กทุร้พัย่์แห้่งประเทุศไทุย่ให้้เป็น	

“หุ้้นย่้�งย่่น”	และเป็นราย่ช่�อห้ล้กทุร้พัย่์ทุ่�ใช้คำานวณด้้ชน่	SET100,	

SETHD,	SETTHSI	อ่กด้้วย่	นอกจากน่�	ด้้านความน่าเช่�อถู่อทุาง	

การเงิน	บริษ้ทุฯ	ย้่งได้้ร้บการจ้ด้อ้นด้้บเครดิ้ตั้องค์กรและตั้ราสำารห้น่�	

จากบริษ้ทุ	ทุริสำ	เรตั้ติั้�ง	จำาก้ด้	ให้้อยู่่ในระด้้บ	“AA-”	(Double	A	minus)	

และแนวโน้มอ้นด้้บเครดิ้ตั้	“คงทุ่�”	(Stable)	อย่่างต่ั้อเน่�องในทุุกๆ	ปี	

สำะทุ้อนสำถูานภาพัในการด้ำาเนินธุรกิจทุ่�	 แข็งแกร่ง	 และคงความ	

สำามารถูในการสำร้างกระแสำเงินสำด้จากการด้ำาเนินงานเอาไว้ได้้ด้่	

อย่่างต่ั้อเน่�อง	ตั้ลอด้จนเป็นปีแรกทุ่�ได้้ร้บรางว้ลถู้วย่พัระราชทุาน

จากสำมเด็้จพัระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสำมเด็้จพัระเทุพัร้ตั้นราชสุำด้าฯ	

สำย่ามบรมราชกุมาร่	“Thailand	Corporate	Excellence	Awards	

2019”	สำาขาความเป็นเลิศในการบริห้ารจ้ด้การโด้ย่รวม	(Corporate	

Management	Excellence)	 ซึ่่�งจ้ด้โด้ย่สำมาคมการจ้ด้การธุรกิจ	

แห้่งประเทุศไทุย่	 (Thailand	Management	Association	ห้ร่อ	

TMA)	 ร่วมก้บสำถูาบ้นบ้ณฑิิตั้บริห้ารธุรกิจศศินทุร์แห่้งจุฬาลงกรณ์	

มห้าวิทุย่าล้ย่อ่กด้้วย่

	 และปี	 2563	ทุ่�กำาล้งจะเข้ามาถู่งจะเป็นอ่กห้น่�งปีทุ่�ม่ความ	

ทุ้าทุาย่ย่ิ�งสำำาห้ร้บ	 “ทุ่ทุ่ด้้บบลิว”	 ทุ้�งจากปัจจ้ย่ทุางเศรษฐกิจ	

การเม่อง	 และสำ้งคม	 ทุ่�ม่ความผิ้นผิวนอยู่่ตั้ลอด้เวลา	 แตั้่ด้้วย่	

ศ้กย่ภาพั	ความมุ่งม้�น	และความตั้้�งใจของบริษ้ทุฯ	 ในการผิลิตั้								

นำ�าประปาทุ่�ม่คุณภาพัมาตั้รฐานระด้้บสำากล	สำ่งจ่าย่ให้้ก้บผิู้ใช้นำ�า

ทุุกภาคส่ำวนอย่่างเพ่ัย่งพัอและต่ั้อเน่�อง	บริษ้ทุฯ	จ่งม่ความเช่�อม้�นว่า	

ปี	2563	จะเป็นอ่กปีห้น่�งทุ่�เราจะก้าวย่่างไปได้้อย่่างม้�นคง	

	 ในนามของคณะกรรมการ	ผู้ิบรหิ้าร	และพัน้กงานของบริษทุ้	

ทุ่ทุ่ด้้บบลิว	จำาก้ด้	(มห้าชน)	ผิมขอขอบคุณทุ่านผิู้ถู่อหุ้้น	พั้นธมิตั้ร	

ทุางธุรกิจ	 คู่ค้า	 ชุมชน	 และผิู้ให้้การสำน้บสำนุนทุุกภาคสำ่วนทุ่�ให้้	

ความไว้วางใจ	และสำน้บสำนุนการด้ำาเนินงานของบริษ้ทุฯ	มาโด้ย่	

ตั้ลอด้	ผิมขอให้้เช่�อม้�นว่าเราจะด้ำาเนินธุรกิจโด้ย่ย่่ด้ห้ล้กธรรมาภิบาล	

ทุ่�ด้่	 ร้บผิิด้ชอบตั้่อผิู้ม่สำ่วนได้้สำ่วนเสำ่ย่ในทุุกภาคสำ่วน	 เพั่�อให้้	

“ทุ่ทุ่ด้้บบลิว”	เติั้บโตั้อย่่างม้�นคงไปพัร้อมๆ	ก้บการใส่ำใจดู้แลส้ำงคม	

ชุมชน	 และสำิ�งแวด้ล้อมในทุุกๆ	 มิตั้ิ	 และสำร้างผิลตั้อบแทุนแก่	

ผิู้ถู่อหุ้้นอย่่างย่้�งย่่นตั้ลอด้ไป	



เปนบร�ษัทชั้นนำของประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ 

พลังงาน และ สิ่งแวดลอม

ว�สัยทัศน (Vision)

เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืน 

เพื่อบรรลุซ�่งว�สัยทัศน บนพื้นฐานของ

ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน คูคา 

ผูถือหุน ชุมชน และสิ่งแวดลอม

พันธกิจ (Mission)

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศนและพันธกิจ

บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน

สูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

-  พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 (Continuous Improvement)

-  ทำงานเช�งรุกดวยความคิดร�เร�่ม 

  (Proactive & Initiative)

-  ทำงานเปนทีม (Teamwork)

คุณคาองคกร 
(Corporate Values)
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อัต่ราส�วนทางการเงิน

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

2562 2561 2560 2562 2561 2560

สำินทุร้พัย่์รวม

ห้น่�สำินรวม

สำ่วนของผิู้ถู่อหุ้้น

ราย่ได้้จากการขาย่นำ�าประปา

ราย่ได้้จากการบริการ

ราย่ได้้รวม

ตั้้นทุุนขาย่และบริการ

ค่าใช้จ่าย่บริห้าร

ค่าใช้จ่าย่ทุางการเงิน

ภาษ่เงินได้้นิตั้ิบุคคล

กำาไรข้�นตั้้น

กำาไรสำุทุธิ

มูลค่าหุ้้นตั้ามบ้ญช่	(บาทุ/หุ้้น)

กำาไรสำุทุธิตั้่อหุ้้น	(บาทุ/หุ้้น)

	23,158	

	10,033	

	13,125	

	5,993	

	119	

	6,166	

	1,795	

	252	

	305	

	697	

	4,317	

	3,147	

	3.29	

	0.78	

	23,330	

	10,965	

	12,365	

	5,807	

	118	

	5,949	

	1,722	

	280	

	372	

	616	

	4,203	

	2,861	

	3.10	

	0.71	

	23,277	

	11,399	

	11,878	

	5,474	

	121	

	5,747	

	1,564	

	257	

	407	

	632	

	4,031	

	2,681	

	2.97	

	0.67	

	21,175	

	9,826	

	11,349	

	4,096	

	44	

	5,193	

	1,025	

	208	

	305	

	523	

	3,115	

	2,855	

	2.84	

	0.72	

	21,664	

	10,776	

	10,888	

	3,975	

	42	

	5,004	

	1,011	

	230	

	372	

	450	

	3,006	

	2,667	

	2.73	

	0.67	

	21,845	

	11,230	

	10,615	

	3,772	

	43	

	4,973	

	925	

	199	

	407	

	470	

	2,890	

	2,700	

	2.66	

	0.68	

	(ห้น่วย่	:	ล้านบาทุ)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

2562 2561 2560 2562 2561 2560

อััตราส่่วนแส่ดีงความส่ามารถในการหากำาไร

				อ้ตั้รากำาไรข้�นตั้้น	(%)

				อ้ตั้รากำาไรสำุทุธิ	(%)

				อ้ตั้ราผิลตั้อบแทุนตั้่อสำ่วนของผิู้ถู่อหุ้้น	(%)

อััตราส่่วนแส่ดีงประส่ิทธิิภาพในการ
ดีำาเนินงาน

				อ้ตั้ราผิลตั้อบแทุนตั้่อสำินทุร้พัย่์รวม	(%)

				อ้ตั้ราผิลตั้อบแทุนจากสำินทุร้พัย่์ถูาวร	(%)

อััตราส่่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

				อ้ตั้ราสำ่วนห้น่�สำินตั้่อสำ่วนของผิู้ถู่อหุ้้น	(เทุ่า)

				อ้ตั้ราการจ่าย่เงินปันผิล	(%)

		70.64	

	51.05	

	23.98	

		13.59	

23.40

	0.76

	76.06

		70.94	

	48.09	

	23.14	

		12.26	

	19.86

	0.89

	83.68

	72.04	

	46.64	

	22.57

	11.52	

17.40	

	0.96	

	89.29	

		75.23	

	54.98	

	25.16	

		13.48	

	25.79

	0.87

	83.86

	74.83

	53.29	

	24.49

	12.31	

23.24

	0.99	

	89.76

	75.74	

	54.28	

	25.43	

	12.36	

	22.60	

	1.06	

	88.67	
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ข้้อม่ลิสำาคัญทางการเงิน



งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

(หนวย : ลานบาท)

กำไรสุทธ�

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

(หนวย : ลานบาท)

กำไรสุทธ�

23,158 23,330 23,277

10,033
10,965 11,399

13,125 12,365 11,878

สินทรัพยรวม
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

หนี้สินรวม 
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

สวนของผูถือหุน 
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

กำไรสุทธ� 
(หนวย : ลานบาท)

มูลคาหุนตามบัญช� 
(บาท/หุน)

กำไรสุทธ�ตอหุน 
(บาท/หุน)

3,147
2,861 2,681

2562 2561 2560

2562 2561 2560

2562 2561 2560

3.29 3.10 2.97

 0.78 0.71 0.67

 21,175  21,664  21,845

9,826
10,776 11,230

11,349 10,888 10,615

สินทรัพยรวม
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

หนี้สินรวม 
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

สวนของผูถือหุน 
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

กำไรสุทธ� 
(หนวย : ลานบาท)

มูลคาหุนตามบัญช� 
(บาท/หุน)

กำไรสุทธ�ตอหุน 
(บาท/หุน)

2,700

2562 2561 2560

2562 2561 2560

2562 2561 2560

2.84 2.73 2.66

0.72
0.67 0.68

2,855  2,667

2,681
2560

3,147
2562

2,861
2561

23,277
2560

23,158
2562

23,330
2561

21,845
2560

21,175
2562

21,664
2561

2,700
2560

2,855
2562

2,667
2561

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)6



งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

(หนวย : ลานบาท)

กำไรสุทธ�

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

(หนวย : ลานบาท)

กำไรสุทธ�

23,158 23,330 23,277

10,033
10,965 11,399

13,125 12,365 11,878

สินทรัพยรวม
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

หนี้สินรวม 
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

สวนของผูถือหุน 
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

กำไรสุทธ� 
(หนวย : ลานบาท)

มูลคาหุนตามบัญช� 
(บาท/หุน)

กำไรสุทธ�ตอหุน 
(บาท/หุน)

3,147
2,861 2,681

2562 2561 2560

2562 2561 2560

2562 2561 2560

3.29 3.10 2.97

 0.78 0.71 0.67

 21,175  21,664  21,845

9,826
10,776 11,230

11,349 10,888 10,615

สินทรัพยรวม
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

หนี้สินรวม 
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

สวนของผูถือหุน 
(หนวย : ลานบาท)

2562 2561 2560

กำไรสุทธ� 
(หนวย : ลานบาท)

มูลคาหุนตามบัญช� 
(บาท/หุน)

กำไรสุทธ�ตอหุน 
(บาท/หุน)

2,700

2562 2561 2560

2562 2561 2560

2562 2561 2560

2.84 2.73 2.66

0.72
0.67 0.68

2,855  2,667

2,681
2560

3,147
2562

2,861
2561

23,277
2560

23,158
2562

23,330
2561

21,845
2560

21,175
2562

21,664
2561

2,700
2560

2,855
2562

2,667
2561
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TTW ไดรับคะแนนประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 
(AGM Checklist) เต็ม 100 คะแนน 

6 ปตอเนื่อง

TTW ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือทางการเงินทั้งในสวน
ของเครดิตองคกรและตราสารหนี้ 
ระดับ AA- แนวโนมอันดับเครดิต 
“คงท่ี” จากบริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด

รางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate 

Excellence Awards 2019” สาขา 

ความเปนเลิศในการบร�หารจัดการโดยรวม 
(Corporate Management Excellence) จัดโดย
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) 
รวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดรับคัดเลือกใหอยูในรายช่ือ“หุนย่ังยืน” 

Thailand Sustainability Investment 
2019 (THSI) ประจำป 2562 ในกลุม
หลักทรัพยที่มีมูลคาตลาด 30,000 - 
100,000 ลานบาท ตอเนื่องเปนปที่ 4 
จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สถาบันไทยพัฒนมอบรางวัลเกียรติคุณ 
“Sustainability Disclosure Award” 

ประจำป 2562 ดานการนำเสนอขอมูลดานความย่ังยืน
ไดครบถวนสมบูรณ และมีความนาเชื่อถือ ตามกรอบ
การรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) ผาน
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ไดรับโลเกียรติคุณจากสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) และเครือขายองคกร
ชุมชนทั่วประเทศ ในงานวันที่อยูอาศัยโลก 
ประจำป 2562 ในฐานะหนวยงานที่รวม

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตดาน

ที่อยูอาศัยใหกับเครือขายองคกรชุมชน 

รางวัล “Thailand Top Company 

Awards 2019” ประเภท "Fast - Growing 
Company Award" โดยนิตยสาร Business+ 
รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ไดรับโลเกียรติคุณ “โครงการเสร�มสราง

คุณภาพช�ว�ตของนักเร�ยนในโรงเร�ยนที่

ดอยโอกาส” ประจำป 2561 จาก พลอากาศเอก
ดร.ประจิน จั่นตอง เพื่อแสดงความขอบคุณบริษัท
ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีดอยโอกาส

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนประจำป 2562 
โดย TTW ไดรับคะแนนอยูในระดับ 

“ดีเลิศ” (Excellent) 

ไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน 100 
บร�ษัทจดทะเบียนที่มีการ

ดำเนินงานโดดเดนทาง

ดานสิ่งแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล (ESG 100) 
จากสถาบันไทยพัฒน

รางวัลแหงความสำเร็จ

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)8
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ข้อมูลทั่วไป 

บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)

ช่่ื่อย่่อหลักทรััพย์่ TTW

เลขทะเบีีย่นบีริัษััท 0107549000114 

ท่ีตัั้�งสำำ�นักง�นใหญ่่	 30/130	หมู่่�	12	ถนนพุุทธมู่ณฑลสาย	5		ตำำาบลไร่�ขิิง	อำำาเภอำสามู่พุร่าน	

	 	 	 จัังหวััดนคร่ปฐมู่	73210

ปรัะเภทธุุรักิจ	 ปร่ะกอำบกิจัการ่สาธาร่ณ่ปโภคในการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปา

ทุนจดทะเบีีย่น	 3,990,000,000		บาท		

ทุนชื่ำ�รัะแล้ว	 3,990,000,000		บาท

แบ่ีงเป็นหุ้นสำ�มัญ่	 3,990,000,000			หุ�น

มูลค่่�ท่ีตั้รั�ไว้	 หุ�นสามู่ัญ	หุ�นละ	1	บาท

วันแรักท่ีซ่ื้�อข�ย่หุ้นในตั้ล�ดหลักทรััพย์่ฯ	 22	พุฤษภาคมู่	2551

เว็บีไซื้ต์ั้ http://www.ttwplc.com

ติั้ดต่ั้อ	 สำำ�นัักง�นัใหญ่่

	 	 	 โทร่ศััพุท์	 (+662)	019-9490	-	3,	(+662)	019-9484	-	9

	 	 	 โทร่สาร่	 (+662)	420-6064

  	 ฝ่่�ยกิจก�รองค์์กร

    ด้้�นับรรษััทภิิบ�ลและเลข�นัุก�รบริษััท

	 	 	 	 โทร่ศััพุท์:		(+662)	019-9484	-	9	ตำ�อำ	1106

	 	 	 	 e-mail	:		 cg@ttwplc.com	

   	 ด้้�นันัักลงทุนัสำัมพัันัธ์์	

	 	 	 	 โทร่ศััพุท์:		(+662)	019-9484	-	9	ตำ�อำ	1108

	 	 	 	 e-mail	:		 ir@ttwplc.com

บุคคลิอ้้�งอิ้ง

ผูู้้สำอบีบัีญ่ชีื่            : บริษััท	สำำ�นัักง�นั	อีว�ย	จำ�กัด้

	 	 	 	 193/136-137	อำาคาร่เลคร่ัชดา	อำอำฟฟิศั	คอำมู่เพุล็กซ์์	ชั�น	33	

	 	 	 	 ถนนร่ัชดาภิเษกตำัดใหมู่�	เขิตำคลอำงเตำย	กรุ่งเทพุฯ	10110

	 	 	 	 โทร่ศััพุท์	 (+662)	264-0777

	 	 	 	 โทร่สาร่		 (+662)	264-0789

ท่ีปรึักษั�กฎหม�ย่ : บริษััท	ออฟฟิศเซสำ	ออฟ	เอ็นั	แอนัด้์	เค์	จำ�กัด้		

	 	 	 	 990	อำาคาร่อำับดุลร่าฮิิมู่	ชั�น	9	

	 	 	 	 ถนนพุร่ะร่ามู่	4	แขิวังสีลมู่	เขิตำบางร่ัก	กรุ่งเทพุฯ	10500

	 	 	 	 โทร่ศััพุท์			(+662)	636-1111

	 	 	 	 โทร่สาร่		 (+662)	636-0000
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ลักษัณะก�รัปรัะกอบีธุุรักิจ

  บีริัษััท ทีทีดับีบีลิว จำ�กัด (มห�ชื่น) (TTW)

	 TTW	 เป็นผ่�ปร่ะกอำบกิจัการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปา	 เพุ่�อำตำอำบสนอำงตำ�อำนโยบายสำาคัญขิอำงร่ัฐบาลที�ตำ�อำงการ่ให�ปร่ะชาชนได�ใช�	

นำ�าปร่ะปาที�มู่ีคุณภาพุเพุียงพุอำ	และตำ�อำเน่�อำง	มู่ีลักษณะการ่ปร่ะกอำบธุร่กิจัที�สำาคัญดังตำ�อำไปนี�

สัำญ่ญ่�ซ่ื้�อข�ย่นำ��ปรัะป�กับีก�รัปรัะป�ส่ำวนภูมิภ�ค่ (กปภ.)

	 TTW	ได�เขิ�าทำาสัญญากับ	กปภ.	เมู่่�อำวัันที�	21	กันยายน	2543	โดย	กปภ.	ตำกลงซ์่�อำนำ�าปร่ะปาที�	TTW	ผลิตำได�เพุ่�อำจัำาหน�ายตำ�อำให�กับ	

ผ่�ใช�นำ�าในพุ่�นที�	อำ.สามู่พุร่าน	อำ.นคร่ชัยศัรี่	และ	อำ.พุุทธมู่ณฑล	จั.นคร่ปฐมู่	ร่วัมู่ทั�งพุ่�นที�	อำ.กร่ะทุ�มู่แบน	และ	อำ.เมู่่อำง	จั.สมุู่ทร่สาคร่	ร่ะยะเวัลา	

30	ปี	 นับจัากวัันที�เร่ิ�มู่ขิายนำ�าให�แก�	 กปภ.	 ตำามู่สัญญาค่อำ	 วัันที�	 21	 กร่กฎาคมู่	2547	 โดยสัญญาสิ�นสุดวัันที�	 20	 กร่กฎาคมู่	2577	

ลักษณะสัญญาเป็นแบบ	Build-Own-Operate	(BOO)	TTW	เป็นผ่�ก�อำสร่�างร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปา	ร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปา	และเป็นเจั�าขิอำง

กร่ร่มู่สิทธิ�ในร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปา	และร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปา	 โดย	TTW	 ไมู่�ตำ�อำงโอำนร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปาและร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปาให�แก�	

กปภ.	ทั�งนี�	TTW	ตำ�อำงจััดให�มีู่กำาลังการ่ผลิตำขัิ�นตำำ�า	320,000	ลบ.มู่./วััน	และสัญญาได�กำาหนดปริ่มู่าณนำ�าขัิ�นตำำ�า	(MOQ)	ที�	กปภ.	ตำ�อำงซ่์�อำจัาก	

TTW	ตำลอำดอำายุสัญญาซ์่�อำขิายนำ�าปร่ะปา	สรุ่ปได�ดังนี�

	 นอำกจัากขิ�อำกำาหนดเร่่�อำงปร่ิมู่าณ	MOQ	ที�	 กปภ.	ตำ�อำงซ์่�อำจัาก	TTW	ตำามู่ร่ายละเอำียดขิ�างตำ�นแล�วั	ตำามู่สัญญาซ์่�อำขิายนำ�าปร่ะปาได�	

กำาหนดให�	 TTW	จัะตำ�อำงด่แลและทำาให�ร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	 TTW	มู่ีกำาลังการ่ผลิตำเพุียงพุอำที�จัะส�งนำ�าปร่ะปาในปร่ิมู่าณนำ�าปร่ะปา	

ขัิ�นตำำ�าที�	กปภ.	ตำ�อำงซ่์�อำในขิณะนั�นบวักด�วัยร่�อำยละ	7	ขิอำงปริ่มู่าณนำ�าปร่ะปาขัิ�นตำำ�าที�ตำ�อำงซ่์�อำในขิณะนั�น	หร่่อำบวักด�วัยปริ่มู่าณนำ�าปร่ะปาจัำานวัน	

20,000	ลบ.มู่./วััน	แล�วัแตำ�อำย�างใดจัะน�อำยกวั�าเสมู่อำ

สัำญ่ญ่�แก้ไขเพ่ิมเติั้มสัำญ่ญ่�ซ่ื้�อข�ย่นำ��ปรัะป�กับี กปภ.

	 TTW	ได�เขิ�าทำาสัญญาแก�ไขิเพุิ�มู่เตำิมู่ฯ	กับ	กปภ.	เมู่่�อำวัันที�	29	ธันวัาคมู่	2551	โดยเพุิ�มู่ปร่ิมู่าณนำ�าร่ับซ์่�อำขิั�นตำำ�า(MOQ)	จัาก	300,000	

ลบ.มู่./วััน	จันถึง	 354,000	ลบ.มู่./วััน	 (เพุิ�มู่ขิึ�นปีละ	9,000	ลบ.มู่./ปี)	 ซ์ึ�งในปี	 2562	ตำั�งแตำ�วัันที�	 1	มู่กร่าคมู่	ถึง	 31	ธันวัาคมู่	อำัตำร่าค�า	

นำ�าปร่ะปาตำั�งแตำ�	1	-	300,000	ลบ.มู่.	ร่าคา	29.025699	บาท/ลบ.มู่.	และส�วันที�เกินตำั�งแตำ�	300,001	ลบ.มู่.	อำัตำร่าค�านำ�าปร่ะปาจัะเป็นร่าคา	

12.32	บาท/ลบ.มู่.

สัำมปท�นปรัะกอบีกิจก�รัปรัะป�

	 TTW	ได�ร่ับสัมู่ปทานปร่ะกอำบกิจัการ่ปร่ะปาจัากกร่ะทร่วังทร่ัพุยากร่ธร่ร่มู่ชาตำิและสิ�งแวัดล�อำมู่เป็นร่ะยะเวัลา	25	ปี	นับจัากวัันที�	11	

มู่ีนาคมู่	2548	ถึงวัันที�	10	มู่ีนาคมู่	2573	โดยสัมู่ปทานอำนุญาตำให�	TTW	ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาในพุ่�นที�	5	อำำาเภอำ	ขิอำง	2	จัังหวััด	

ได�แก�

จังหวัด อำ�เภอ

นคร่ปฐมู่ สามู่พุร่าน	นคร่ชัยศัร่ี	และพุุทธมู่ณฑล

สมูุ่ทร่สาคร่ กร่ะทุ�มู่แบน	และเมู่่อำงสมูุ่ทร่สาคร่

รัะย่ะเวล�เรัิ่มตั้้น รัะย่ะเวล�สำิ�นสำุด ปรัิม�ณตั้�ม MOQ (ลบี.ม./วัน)

21	กร่กฎาคมู่	2547 20	กร่กฎาคมู่	2549 200,000

21	กร่กฎาคมู่	2549 20	กร่กฎาคมู่	2551 250,000

21	กร่กฎาคมู่	2551 20	กร่กฎาคมู่	2577 300,000
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	 ตำามู่ขิ�อำกำาหนดในสัมู่ปทาน	TTW	สามู่าร่ถผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาให�แก�บุคคลใดๆ	ในพุ่�นที�ดังกล�าวัได�	โดยไมู่�มู่ีขิ�อำจัำากัด	เช�น	

กปภ.	การ่นิคมู่อำุตำสาหกร่ร่มู่	เทศับาลตำ�างๆ	เป็นตำ�น	ทั�งนี�	สัมู่ปทานกำาหนดให�	TTW	คิดค�านำ�าปร่ะปาจัากผ่�ใช�นำ�าได�ตำามู่อำัตำร่าที�กำาหนดใน

สัญญาซ์่�อำขิายนำ�าปร่ะปาร่ะหวั�าง	กปภ.	กับ	TTW

รัะบีบีก�รัผู้ลิตั้

	 TTW	ผลิตำนำ�าปร่ะปาโดยการ่ส่บนำ�าดิบจัากแมู่�นำ�าท�าจีันเขิ�าส่�กร่ะบวันการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปา	โดยมีู่โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาบางเลน	ซึ์�งตัำ�งอำย่�ที�	

ตำ.บางร่ะกำา	อำ.บางเลน	จั.นคร่ปฐมู่	มู่ีกำาลังการ่ผลิตำตำิดตำั�งและกำาลังการ่ผลิตำส่งสุด	ณ	วัันที�	31	ธันวัาคมู่	2552	ที�	320,000	ลบ.มู่.ตำ�อำวััน	

และตัำ�งแตำ�เด่อำนสิงหาคมู่	2553	เป็นตำ�นมู่าได�ขิยายกำาลังการ่ผลิตำเป็น	440,000	ลบ.มู่.ตำ�อำวััน	และมีู่โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปากร่ะทุ�มู่แบน	ตัำ�งอำย่�บน	

ถนนเศัร่ษฐกิจั	1	ตำ.คลอำงมู่ะเด่�อำ	อำ.กร่ะทุ�มู่แบน	จั.สมุู่ทร่สาคร่	กำาลังการ่ผลิตำเริ่�มู่ตำ�น	100,000	ลบ.มู่.ตำ�อำวััน	ใช�สำาหรั่บเป็นโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปา

สำาร่อำง	ทำาให�มู่ีกำาลังการ่ผลิตำร่วัมู่	540,000	ลบ.มู่.ตำ�อำวััน

	 กร่ะบวันการ่ผลิตำ	ณ	โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปา	การ่ส�งนำ�าปร่ะปาไปยังสถานีจั�ายนำ�าทั�ง	2	แห�ง	และกร่ะบวันการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาให�กับสำานักงาน

ปร่ะปาขิอำง	กปภ.	ใช�การ่ควับคุมู่แบบอำัตำโนมู่ัตำิทั�งหมู่ด	ด�วัยร่ะบบ	SCADA	(Supervisory	Control	and	Data	Acquisition)	เพุ่�อำควับคุมู่	

การ่ผลิตำ	และการ่กร่ะจัายนำ�าส่�สถานีจั�ายนำ�าได�อำย�างมู่ีปร่ะสิทธิภาพุ	ซ์ึ�งร่ะบบดังกล�าวัตำั�งอำย่�ในอำาคาร่ควับคุมู่	ซ์ึ�งเป็นอำาคาร่อำิสร่ะที�แยก	

อำอำกมู่าจัากโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปา

	 นำ�าปร่ะปาที�	TTW	ผลิตำและจัำาหน�ายมีู่คุณภาพุตำามู่เกณฑ์มู่าตำร่ฐานที�กำาหนดในสัญญาซ่์�อำขิายนำ�าปร่ะปา	เป็นไปตำามู่เกณฑ์มู่าตำร่ฐาน

ผลิตำภัณฑ์อำุตำสาหกร่ร่มู่	 (มู่อำก.)	 ขิอำงสำานักงานมู่าตำร่ฐานผลิตำภัณฑ์อำุตำสาหกร่ร่มู่กร่ะทร่วังอำุตำสาหกร่ร่มู่	 เพุ่�อำให�มู่ั�นใจัได�วั�านำ�าปร่ะปามู่ี	

คุณภาพุตำามู่ที�กำาหนดดังกล�าวั	TTW	จึังทำาการ่ทดสอำบคุณภาพุนำ�าในทุกขัิ�นตำอำนขิอำงการ่ผลิตำ	ตัำ�งแตำ�การ่เติำมู่สาร่เคมีู่ไปจันถึงการ่รี่ดตำะกอำน	

และการ่ส�งจั�ายนำ�าอำอำกจัากโร่งผลิตำนำ�าด�วัยการ่ผลิตำที�มู่ีปร่ะสิทธิภาพุ	และควัามู่ชำานาญ	ทำาให�นำ�าปร่ะปาที�ผลิตำได�ขิอำง	TTW	เป็นไปตำามู่	

เกณฑ์ที�กำาหนดขิอำง	กปภ.	มู่าโดยตำลอำดตำั�งแตำ�เร่ิ�มู่ดำาเนินการ่ผลิตำเมู่่�อำวัันที�	5	มู่กร่าคมู่	2547	จันกร่ะทั�งปัจัจัุบัน	ตำามู่มู่าตำร่ฐาน	มู่อำก.	257	

เล�มู่	1-2521

รัะบีบีส่ำงจ่�ย่นำ��ปรัะป�ไปยั่งสำถ�นีจ่�ย่นำ��

	 นำ�าปร่ะปาที�ผลิตำได�จัะถ่กส�งไปยังสถานีจั�ายนำ�าขิอำง	TTW	ทั�ง	2	แห�ง	ค่อำ

	 (1)	 สำถ�นัีจ่�ยนัำ��พัุทธ์มณฑล	 ตำั�งอำย่�บนถนนพุุทธมู่ณฑลสาย	5	ตำ.ไร่�ขิิง	 อำ.สามู่พุร่าน	จั.นคร่ปฐมู่	มู่ีถังเก็บนำ�าใสจัำานวัน	 2	ถัง	

ควัามู่จุัร่วัมู่	50,000	ลบ.มู่.	จั�ายนำ�าไปยังสถานีส่บจั�ายนำ�าปร่ะปาสามู่พุร่าน	สถานีส่บจั�ายนำ�าปร่ะปาอำ�อำมู่น�อำย	สถานีเพิุ�มู่แร่งดัน	กร่ะทุ�มู่แบน	

และสถานีจั�ายนำ�ามู่หาชัย

	 (2)	 สำถ�นัีจ่�ยนัำ��มห�ชััย	ตำั�งอำย่�ที�	อำ.เมู่่อำงสมูุ่ทร่สาคร่	จั.สมูุ่ทร่สาคร่	มู่ีถังเก็บนำ�าใสจัำานวัน	2	ถัง	ควัามู่จัุร่วัมู่	30,000	ลบ.มู่.	ร่ับ	

นำ�าปร่ะปาจัากสถานีจั�ายนำ�าพุุทธมู่ณฑล	แล�วัจั�ายนำ�าไปยังสถานีส่บจั�ายนำ�าปร่ะปาสมูุ่ทร่สาคร่	

	 สถานีจั�ายนำ�าทั�ง	2	แห�งมู่ีร่ะบบควับคุมู่การ่ร่ับและจั�ายนำ�าผ�านมู่าตำร่วััดนำ�าตำ�อำอำนุกร่มู่กันเพุ่�อำบันทึกปร่ิมู่าณการ่จั�ายนำ�าให�กับ	กปภ.	

นอำกจัากนี�ยังมู่ีถังควับคุมู่แร่งดัน	 เพุ่�อำป้อำงกันร่ะบบท�อำส�งนำ�าเป็นสุญญากาศั	และเกิดการ่เสียร่่ปทร่งเมู่่�อำเกิดคล่�นกำาทอำน	 (Resonance	

Frequency)	ในกร่ณีที�เกิดไฟฟ้าดับ	

 

รัะบีบีท่อส่ำงนำ��ดิบีและนำ��ปรัะป�

	 (1)	 ระบบท่อสำ่งนัำ��ประธ์�นั	 (BTM)	 เป็นร่ะบบท�อำส�งนำ�าปร่ะปาจัากโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาไปยังสถานีจั�ายนำ�าทั�ง	 2	แห�งขิอำง	 TTW	

ร่วัมู่ร่ะยะทางปร่ะมู่าณ	51	กิโลเมู่ตำร่	(กมู่.)	ปร่ะกอำบด�วัย

	 	 -		 ร่ะบบท�อำส�งนำ�าจัากโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาบางเลนไปยังสถานีเพุิ�มู่แร่งดันคลอำงโยง	

	 	 -		 ร่ะบบท�อำส�งนำ�าจัากสถานีเพุิ�มู่แร่งดันคลอำงโยง	ไปยังสถานีจั�ายนำ�าพุุทธมู่ณฑล

	 	 -		 ร่ะบบท�อำส�งนำ�าจัากสถานีจั�ายนำ�าพุุทธมู่ณฑลไปยังสถานีเพุิ�มู่แร่งดันกร่ะทุ�มู่แบน

	 	 -		 ร่ะบบท�อำส�งนำ�าจัากสถานีเพุิ�มู่แร่งดันกร่ะทุ�มู่แบนไปยังสถานีจั�ายนำ�ามู่หาชัย	
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	 (2)	 ระบบท่อจ่�ยนัำ��	 (LDN)	 เป็นร่ะบบท�อำจั�ายนำ�าปร่ะปาจัากสถานีจั�ายนำ�าทั�ง	 2	 แห�งให�แก�	 กปภ.	 เพุ่�อำจั�ายนำ�าให�แก�ผ่�ใช�นำ�า	

มู่ีร่ะยะทางทั�งสิ�นปร่ะมู่าณ	113	กมู่.	การ่เช่�อำมู่ตำ�อำขิอำงท�อำจั�ายนำ�า	 LDN	แตำ�ละจัุด	 จัะถ่กเช่�อำมู่ตำ�อำโดยบ�อำวัาล์วัซ์ึ�งปร่ะกอำบด�วัยอำุปกร่ณ์											

ควับคุมู่แร่งดันที�เช่�อำมู่ตำ�อำร่ะหวั�างท�อำจั�ายนำ�า	LDN	และท�อำบริ่การ่ขิอำง	กปภ.	 ซึ์�งทำาหน�าที�ปรั่บลดแร่งดันนำ�าเพุ่�อำ	 ให�เป็นแร่งดันนำ�าที�เหมู่าะสมู่	

ในการ่ส�งนำ�าไปยังผ่�ใช�นำ�า	 อีำกทั�งยังอำำานวัยควัามู่สะดวักในการ่ซ์�อำมู่แซ์มู่	และบำารุ่งด่แลรั่กษาท�อำในแตำ�ละจุัดด�วัย	 โดยบ�อำวัาล์วั	และอุำปกร่ณ์	

ควับคุมู่แร่งดันทั�งหมู่ดถ่อำเป็นทร่ัพุย์สินขิอำง	TTW	มู่ีทั�งสิ�น	43	จัุด

	 ทั�งนี�	TTW	มู่ีการ่ชำาร่ะค�าเช�าพุ่�นที�สำาหร่ับการ่วัางท�อำ	BTM	และ	LDN	แก�กร่มู่ทางหลวังเป็นปร่ะจัำาทุกปีตำามู่สัญญาค�าเช�าพุ่�นที�	โดย

ค�าเช�าพุ่�นที�วัางท�อำดังกล�าวัจัะปรั่บขึิ�นร่�อำยละ	15	ในทุกๆ	5	ปี	ตำามู่เง่�อำนไขิที�กร่มู่ทางหลวังเป็นผ่�กำาหนด	ในปี	2562	TTW	มีู่ค�าเช�าพุ่�นที�วัางท�อำ	

เป็นจัำานวันเงิน	34.48	ล�านบาท	โดยเป็นค�าเช�าในส�วันขิอำงโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาบางเลนจัำานวัน	27.88	ล�านบาท	และส�วันโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาแห�งที�	2	

กร่ะทุ�มู่แบนซ์ึ�งเป็นค�าเช�าท�อำส�งนำ�าดิบอำีกจัำานวัน	6.60	ล�านบาท

 (3)	 ระบบท่อสำ่งนัำ��ด้ิบ	เป็นร่ะบบท�อำส�งนำ�าดิบจัากแมู่�นำ�าท�าจัีนที�สถานีส่บนำ�าดิบไร่�ขิิง	ซ์ึ�งตำั�งอำย่�ที�	ตำ.ไร่�ขิิง	อำ.สามู่พุร่าน	จั.นคร่ปฐมู่	

ส�งนำ�าดิบผ�านท�อำส�งนำ�าขินาด	 1,500	มู่ิลลิเมู่ตำร่	มู่ีร่ะยะทางร่วัมู่	 16	กิโลเมู่ตำร่	 ไปยังโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปากร่ะทุ�มู่แบนเพุ่�อำนำานำ�าดิบเขิ�าส่�	

กร่ะบวันการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปา

คุ่ณภ�พนำ��ปรัะป�

	 TTW	 ผลิตำและจัำาหน�ายนำ �าปร่ะปาซ์ึ �งมู่ีคุณภาพุตำามู่เกณฑ์มู่าตำร่ฐานที �ก ำาหนดในสัญญาซ์่ �อำขิายนำ �าปร่ะปากับ	 กปภ.	

และเป็นไปตำามู่เกณฑ์	 มู่าตำร่ฐานผลิตำภัณฑ์อำุตำสาหกร่ร่มู่	 (มู่อำก.)	 ซ์ึ �งกำาหนดโดยสำานักงานมู่าตำร่ฐานผลิตำภัณฑ์อำุตำสาหกร่ร่มู่	

กร่ะทร่วังอำุตำสาหกร่ร่มู่	

	 เพุ่�อำให�มู่ั�นใจัในคุณภาพุตำามู่มู่าตำร่ฐานขิ�างตำ�น	 TTW	 ได�ทำาการ่ทดสอำบเพุ่�อำควับคุมู่คุณภาพุในทุกขิั�นตำอำนการ่ผลิตำตำลอำดเวัลา	

ตัำ�งแตำ�การ่เติำมู่	สาร่เคมีู่	จันถึงการ่รี่ดตำะกอำน	และส�งจั�ายนำ�าจัากโร่งผลิตำนำ�า	นอำกจัากนี�ยังได�ส�งตัำวัอำย�างนำ�าให�กร่มู่อำนามัู่ยกร่ะทร่วังสาธาร่ณสุขิ	

ทำาการ่ตำร่วัจัสอำบ	อำย�างน�อำยเด่อำนละ	1	คร่ั�ง	ตำั�งแตำ�เร่ิ�มู่ดำาเนินการ่ผลิตำเมู่่�อำ	5	มู่กร่าคมู่	2547	จันถึงปัจัจัุบัน

  บีริัษััท ปรัะป�ปทุมธุ�นี จำ�กัด (PTW)

	 PTW	เป็นผ่�ปร่ะกอำบกิจัการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาให�กับการ่ปร่ะปาส�วันภ่มู่ภิาค	โดยเป็นโคร่งการ่เอำกชนร่�วัมู่ลงทุนโคร่งการ่แร่กที�

ดำาเนินการ่	ผลิตำนำ�าปร่ะปาทดแทนการ่ใช�นำ�าบาดาลตำามู่นโยบายขิอำงร่ัฐบาล	มู่ีลักษณะการ่ปร่ะกอำบธุร่กิจัที�สำาคัญดังตำ�อำไปนี�

สัำญ่ญ่�ให้สิำทธิุดำ�เนินก�รัผู้ลิตั้และจำ�หน่�ย่นำ��ปรัะป�

	 PTW	ได�เขิ�าทำาสัญญากับ	กปภ.	เมู่่�อำวัันที�	31	สิงหาคมู่	2538	โดย	กปภ.	ให�สิทธิ	PTW	ดำาเนินการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาใน	

เขิตำปทุมู่ธานี-ร่ังสิตำ	จั.ปทุมู่ธานี	เป็นร่ะยะเวัลา	25	ปี	นับแตำ�วัันเร่ิ�มู่ปร่ะกอำบกิจัการ่	ค่อำตำั�งแตำ�วัันที�	15	ตำุลาคมู่	2541	ถึง	14	ตำุลาคมู่	2566	

ลักษณะสัญญาเป็นแบบ	Build-Own-Operate-Transfer	 (BOOT)	 โดย	PTW	 เป็นผ่�ก�อำสร่�างร่ะบบผลิตำและร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปา	ทั�งนี�	

PTW	ตำ�อำงโอำนร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปาให�แก�	กปภ.	ณ	วัันเร่ิ�มู่ปร่ะกอำบกิจัการ่	แตำ�ในส�วันร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปาจัะโอำนเป็นกร่ร่มู่สิทธิ�ขิอำง	กปภ.	

ในเวัลา	 24.00	น.	 ขิอำงวัันที�คร่บ	 25	ปี	 หลังจัากวัันเร่ิ�มู่ปร่ะกอำบกิจัการ่หร่่อำขิอำงวัันที�	 14	 ตำุลาคมู่	 2566	ทั�งนี�	 PTW	สามู่าร่ถขิอำเช�า	

ร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปาจัาก	กปภ.	เพุ่�อำผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาตำ�อำจัากวัันที�คร่บ	25	ปี	ได�	โดยการ่ส�งหนังส่อำแจั�งควัามู่จัำานงตำ�อำ	กปภ.	

หลังจัากวัันที�คร่บร่อำบ	24	ปี	ขิอำงวัันเร่ิ�มู่ปร่ะกอำบกิจัการ่	และอำย�างน�อำยเป็นเวัลา	6	เด่อำนก�อำนวัันที�มู่ีการ่โอำนร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปาดังกล�าวั	

หร่่อำในร่ะหวั�างวัันที�	15	ตำุลาคมู่	2565	ถึงวัันที�	14	เมู่ษายน	2566	ทั�งนี�	PTW	สามู่าร่ถขิอำเช�าร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปาจัาก	กปภ.	ได�อำีก	2	คร่ั�ง	

ร่ะยะเวัลาเช�าคร่ั�งละ	10	ปี

	 ภายใตำ�สัญญาฉบับนี�	PTW	ได�รั่บสิทธิจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาในปริ่มู่าณไมู่�เกิน	288,000	ลบ.มู่./วััน	โดย	กปภ.	จัะหยุดการ่จั�ายนำ�าปร่ะปา	

จัากแหล�งปร่ะปาอำ่�นให�แก�ผ่�บร่ิโภคในพุ่�นที�เขิตำปทุมู่ธานีและร่ังสิตำหลังจัากวัันเร่ิ�มู่ปร่ะกอำบกิจัการ่	ค่อำวัันที�	15	ตำุลาคมู่	2541	เวั�นแตำ�	เมู่่�อำ	

กปภ.	คาดวั�าควัามู่ตำ�อำงการ่นำ�าปร่ะปาในเขิตำพุ่�นที�ปทุมู่ธานี	-	ร่ังสิตำเกินกวั�า	288,000	ลบ.มู่./วััน	กปภ.	จัึงจัะมู่ีสิทธิเร่ิ�มู่ดำาเนินโคร่งการ่ที�



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 13

จัะจััดหานำ�าปร่ะปาในส�วันที�เกินให�แก�ผ่�บริ่โภคได�	 ไมู่�วั�าจัะดำาเนินการ่เอำงหร่่อำให�เอำกชนร่ายอ่ำ�นดำาเนินการ่	แมู่�วั�าสัญญานี�จัะยังไมู่�สิ�นสุดลง	

ก็ตำามู่	แตำ�	กปภ.	จัะซ่์�อำนำ�าปร่ะปาจัากแหล�งอ่ำ�นหร่่อำดำาเนินการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาให�แก�ผ่�บริ่โภคส�วันที�เกินดังกล�าวัขิ�างตำ�นได�ตำ�อำเมู่่�อำปริ่มู่าณนำ�า	

ขิั�นตำำ�า	(MOQ)	ที�ตำ�อำงซ์่�อำคร่บจัำานวัน	288,000	ลบ.มู่./วััน	แล�วั	ก�อำนคร่บกำาหนด	15	วัันก�อำนสิ�นปีทุกปี	กปภ.	จัะกำาหนดและแจั�งปร่ิมู่าณ	

MOQ	ทั�งนี�	MOQ	ในแตำ�ละปีจัะตำ�อำงไมู่�ตำำ�ากวั�าปริ่มู่าณนำ�าที�กำาหนดไวั�ในปีก�อำนหน�านั�น	โดย	MOQ	ขิอำงปี	2552	เท�ากับ	320,000	ลบ.มู่./วััน		

MOQ	ปี	2553	ถึงปี	2558	เท�ากับ	330,000	ลบ.มู่./วััน	และ	MOQ	ปี	2559	เป็นตำ�นไป	เท�ากับ	358,000	ลบ.มู่./วััน	(ร่วัมู่	MOQ	ตำามู่เง่�อำนไขิ	

ในสัญญาซ์่�อำขิายนำ�าปร่ะปาเพุิ�มู่เตำิมู่แล�วั)	

	 PTW	ส่บนำ�าดิบจัากแมู่�นำ�าเจั�าพุร่ะยามู่าใช�ในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปา	 โดยนำ�าปร่ะปาที�ผลิตำได�จัากโร่งผลิตำนำ�าที�	 อำ.สามู่โคก	จั.ปทุมู่ธานี	

จัะถ่กส�งผ�านท�อำส�งนำ�าปร่ะธาน	(BTM)	ไปยังสถานีจั�ายนำ�าทั�ง	4	แห�งค่อำ	สถานีจั�ายนำ�ารั่งสิตำ	สถานีจั�ายนำ�าธร่ร่มู่ศัาสตำร์่	สถานีจั�ายนำ�าปทุมู่ธานี	

และสถานีจั�ายนำ�าหมู่่�บ�านเมู่่อำงเอำก	 (เร่ิ�มู่จั�ายนำ�าอำย�างเป็นทางการ่เมู่่�อำวัันที�	 7	 กันยายน	 2558)	 นำ�าปร่ะปาจัากสถานีจั�ายนำ�าร่ังสิตำ	

สถานีจั�ายนำ�าธร่ร่มู่ศัาสตำร่์	และสถานีจั�ายนำ�าหมู่่�บ�านเมู่่อำงเอำกจัะถ่กส�งตำ�อำไปยังสำานักงานปร่ะปาร่ังสิตำ	และสำานักงานปร่ะปาคลอำงหลวัง	

ส�วันนำ�าปร่ะปาจัากสถานีจั�ายนำ�าปทุมู่ธานีจัะถ่กส�งตำ�อำไปยังสำานักงานปร่ะปาปทุมู่ธานี	ผ�านท�อำจั�ายนำ�า	(LDN)	ซ์ึ�งเป็นทร่ัพุย์สินขิอำง	กปภ.	

ทั�งนี�	 ปร่ิมู่าณนำ�าปร่ะปาที�ซ์่�อำขิายในแตำ�ละเด่อำนจัะถ่กวััดด�วัยมู่าตำร่วััดนำ�าที�สถานีจั�ายนำ�าทั�ง	 4	 แห�ง	 อำัตำร่าค�านำ�าปร่ะปาจัะปร่ับในวัันที�															

1	มู่กร่าคมู่	ขิอำงทุกปี

สัำญ่ญ่�ซ่ื้�อข�ย่นำ��ปรัะป�เพ่ิมเติั้ม

	 เมู่่�อำวัันที�	15	กันยายน	2549	PTW	ได�ลงนามู่ในสัญญาซ์่�อำขิายนำ�าปร่ะปาเพุิ�มู่เตำิมู่อำีก	70,000	ลบ.มู่./วััน	 เพุ่�อำใช�ในพุ่�นที�สำานักงาน	

ปร่ะปาร่ังสิตำ	กับ	กปภ.	 โดยใช�ทร่ัพุย์สินบางส�วันจัากโคร่งการ่ในสัญญาให�สิทธิดำาเนินการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปา	ทั�งนี�	 เพุ่�อำเป็น								

การ่ร่อำงร่ับปร่ิมู่าณการ่ผลิตำตำ�อำวัันที�ส่งขิึ�น	PTW	 เป็นผ่�ลงทุนปร่ับปรุ่งร่ะบบนำ�าดิบ	 ก�อำสร่�างร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปา	สถานีเพุิ�มู่แร่งดันนำ�า	

ปรั่บปรุ่งร่ะบบส�งนำ�า	สถานีจั�ายนำ�า	เพุ่�อำเพิุ�มู่กำาลังการ่ผลิตำอีำก	100,000	ลบ.มู่./วััน	และเมู่่�อำวัันที�	1	สิงหาคมู่	2551	PTW	ได�ดำาเนินการ่ผลิตำ	

และส�งนำ�าปร่ะปาจัากโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาดังกล�าวัให�แก�	กปภ.	แล�วั	สัญญาฉบับนี�จัะสิ�นสุดในวัันที�	14	ตำุลาคมู่	2566	เช�นเดียวักับสัญญา

ให�สิทธิดำาเนินการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปา	ลักษณะขิอำงสัญญาเป็นแบบ	Build-Own-Operate-Transfer	(BOOT)	

สัำมปท�นปรัะกอบีกิจก�รัปรัะป�

	 PTW	ได�รั่บสัมู่ปทานปร่ะกอำบกิจัการ่ปร่ะปาจัากกร่ะทร่วังมู่หาดไทย	(ปัจัจุับันอำย่�ภายใตำ�การ่กำากับด่แลขิอำงกร่ะทร่วังทรั่พุยากร่ธร่ร่มู่ชาติำ

และสิ�งแวัดล�อำมู่)	เป็นร่ะยะเวัลา	25	ปี	นับแตำ�วัันที�	13	มู่กร่าคมู่	2543	ถึง	12	มู่กร่าคมู่	2568	โดย	PTW	ได�ร่ับสิทธิทำาการ่ปร่ะปาและ									

ทำาการ่จัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาในเขิตำพุ่�นที�บร่ิการ่เขิตำปทุมู่ธานี	-	ร่ังสิตำ	จั.ปทุมู่ธานี	ทั�งนี�	PTW	จัะคิดค�านำ�าปร่ะปาจัาก	กปภ.	ได�ตำามู่อำัตำร่าใน

สัญญาให�สิทธิดำาเนินการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปา	

รัะบีบีก�รัผู้ลิตั้

	 โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	PTW	ตัำ�งอำย่�ที�	ตำ.บ�านปทุมู่	อำ.สามู่โคก	จั.ปทุมู่ธานี	มีู่พุ่�นที�ร่วัมู่	46	ไร่�	ทั�งนี�	จัากเดิมู่ที�	PTW	มีู่กำาลังการ่ผลิตำติำดตัำ�งที�	

288,000	ลบ.มู่./วััน	PTW	ได�ปร่ับปรุ่งโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาเพุิ�มู่คร่ั�งแร่ก	100,000	ลบ.มู่./วััน	ในปี	2551	และในปี	2558	มู่ีการ่ขิยายกำาลัง	

การ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาเร่ิ�มู่ตำ�นที�	57,000		ลบ.มู่./วัันและส่งสุดไมู่�เกิน	100,000	ลบ.มู่./วััน	เป็นผลทำาให�ปัจัจัุบันมู่ีกำาลังการ่ผลิตำร่วัมู่ส่งสุดเป็น

จัำานวัน	488,000	ลบ.มู่./วััน	

รัะบีบีส่ำงจ่�ย่นำ��ปรัะป�ไปยั่งสำถ�นีจ่�ย่นำ��

	 นำ�าปร่ะปาจัะถ่กส่บส�งไปยังสถานีจั�ายนำ�าปร่ะปา	 4	 แห�ง	 ก�อำนที�จัะส่บจั�ายเขิ�าส่�ร่ะบบท�อำจั�ายนำ�าปร่ะปาขิอำง	 กปภ.	 สถานีจั�าย	

นำ�าปร่ะปาขิอำง	PTW	ปร่ะกอำบด�วัย

	 (1)		สำถ�นัีจ่�ยนัำ��ธ์รรมศ�สำตร์	จั�ายนำ�าปร่ะปาไปยังร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปาขิอำง	กปภ.สาขิาคลอำงหลวัง	และบางส�วันขิอำงสำานักงาน

ปร่ะปาอำยุธยา	เพุ่�อำจั�ายนำ�าปร่ะปาให�กับปร่ะชาชน	ในพุ่�นที�	อำ.คลอำงหลวัง	และพุ่�นที�บางส�วันในเขิตำ	จั.พุร่ะนคร่ศัร่ีอำยุธยา
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	 (2)	 สำถ�นีัจ่�ยนัำ��รังสิำต	จั�ายนำ�าปร่ะปาไปยังร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปาขิอำง	กปภ.สาขิารั่งสิตำ	เพุ่�อำจั�ายนำ�าปร่ะปาให�กับปร่ะชาชน	ในพุ่�นที�	

อำ.ธัญบุร่ี	และ	อำ.ลำาล่กกา

 (3)	 สำถ�นีัจ่�ยนัำ��ปทุมธ์�นีั	จั�ายนำ�าปร่ะปาไปยังร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปาขิอำง	กปภ.สาขิาปทุมู่ธานี	เพุ่�อำจั�ายนำ�าปร่ะปาให�กับปร่ะชาชน	

ในพุ่�นที�	อำ.เมู่่อำง	อำ.สามู่โคก	และ	อำ.ลาดหลุมู่แก�วั

	 (4)	 สำถ�นัีจ่�ยนัำ��หม่่บ้�นัเมืองเอก	จั�ายนำ�าปร่ะปาไปยังร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปาในบางส�วันขิอำง	กปภ.สาขิาร่ังสิตำ	เพุ่�อำแบ�งเบาภาร่ะ

การ่จั�ายนำ�าขิอำงสถานีจั�ายนำ�าร่ังสิตำ	 เพุ่�อำให�สถานีจั�ายนำ�าร่ังสิตำสามู่าร่ถจั�ายนำ�าเขิ�าไปในพุ่�นที�	อำ.คลอำงหลวัง	บร่ิเวัณคลอำง	4-5	ได�มู่ากขิึ�น	

โดยสถานีจั�ายนำ�าหมู่่�บ�านเมู่่อำงเอำกจั�ายนำ�าปร่ะปาให�กับปร่ะชาชน	ในพุ่�นที�	ตำ.หลักหก	ตำ.บ�านใหมู่�	ตำ.บางพุ่น	อำ.เมู่่อำง	จั.ปทุมู่ธานี

	 ทั�งนี�	สถานีจั�ายนำ�าปร่ะปาทั�ง	4	แห�งขิอำง	PTW	มู่ีชุดอำุปกร่ณ์ปร่ับควัามู่เร่็วัร่อำบควับคุมู่แร่งดันการ่จั�ายนำ�าให�เหมู่าะสมู่กับปร่ิมู่าณนำ�า

ที�ตำ�อำงการ่ในพุ่�นที�จั�ายนำ�า	 โดยมู่ีการ่จั�ายนำ�าผ�านมู่าตำร่วััดนำ�าที�ตำ�อำอำนุกร่มู่กันเพุ่�อำบันทึกปร่ิมู่าณการ่จั�ายนำ�าให�	 กปภ.	 เช�นเดียวักับ	 TTW	

อำย�างไร่ก็ตำามู่	ขิอำบเขิตำควัามู่ร่ับผิดชอำบขิอำง	PTW	คร่อำบคลุมู่ถึงมู่าตำร่วััดนำ�าที�สถานีจั�ายนำ�าเท�านั�น	

รัะบีบีท่อส่ำงนำ��ปรัะป�

	 1)	 ระบบท่อสำ่งนัำ��ประธ์�นั	 (BTM)	 เป็นร่ะบบท�อำส�งนำ�าปร่ะปาจัากโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปา	ไปยังสถานีจั�ายนำ�าทั�ง	4	แห�งขิอำงบร่ิษัทฯ	

ร่วัมู่ร่ะยะทางปร่ะมู่าณ	33.78	กมู่.	ปร่ะกอำบด�วัย

	 	 -		 ร่ะบบท�อำส�งนำ�าจัากโร่งผลิตำนำ�าไปยังสถานีจั�ายนำ�าร่ังสิตำ	

	 	 -		 ร่ะบบท�อำส�งนำ�าจัากโร่งผลิตำนำ�าไปยังสถานีจั�ายนำ�าธร่ร่มู่ศัาสตำร่์	

	 	 -		 ร่ะบบท�อำส�งนำ�าจัากโร่งผลิตำนำ�าไปยังสถานีจั�ายนำ�าปทุมู่ธานี

	 	 -		 ร่ะบบท�อำส�งนำ�าจัากสถานีจั�ายนำ�าหมู่่�บ�านเมู่่อำงเอำกที�อำย่�ในโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาปทุมู่ธานี	จั�ายนำ�าไปยังหมู่่�บ�านเมู่่อำงเอำก	

	 2)		 ระบบท่อจ่�ยนัำ��	 (LDN)	 เป็นร่ะบบท�อำจั�ายนำ�าปร่ะปาจัากสถานีจั�ายนำ�าทั�ง	4	แห�ง	ให�แก�	กปภ.	ตำามู่ขิ�อำกำาหนดในสัญญาให�สิทธิ		

ดำาเนินการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาร่ะหวั�าง	PTW	กับ	กปภ.	ร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปาที�	PTW	ก�อำสร่�างทั�งหมู่ดจัะถ่กโอำนให�	กปภ.	ตำั�งแตำ�	

วัันเร่ิ�มู่ปร่ะกอำบกิจัการ่	หร่่อำ	วัันที�	15	ตำุลาคมู่	2541	ด�วัยเหตำุนี�	ร่ะบบจั�ายนำ�าปร่ะปาที�	PTW	สร่�างซ์ึ�งปร่ะกอำบไปด�วัยท�อำจั�ายนำ�าบางส�วัน	

ร่วัมู่ถึงบ�อำวัาล์วัจัึงถ่กโอำนเป็นทร่ัพุย์สินขิอำง	กปภ.	

คุ่ณภ�พนำ��ปรัะป�

	 นำ�าปร่ะปาที�	PTW	ผลิตำ	และจัำาหน�าย	มีู่คุณภาพุตำามู่เกณฑ์มู่าตำร่ฐานที�กำาหนดในสัญญาให�สิทธิดำาเนินการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปา	

และสัญญาซ่์�อำขิายนำ�าปร่ะปาเพิุ�มู่เติำมู่	 อัำนเป็นไปตำามู่เกณฑ์มู่าตำร่ฐานผลิตำภัณฑ์อุำตำสาหกร่ร่มู่	 (มู่อำก.)	 โดยสำานักงานมู่าตำร่ฐานผลิตำภัณฑ์	

อำุตำสาหกร่ร่มู่กร่ะทร่วังอำุตำสาหกร่ร่มู่	ซ์ึ�งที�ผ�านมู่า	นำ�าปร่ะปาที�	PTW	ผลิตำได�มู่ีคุณภาพุตำามู่มู่าตำร่ฐานที�กำาหนดเสมู่อำ	

  นิค่มอุตั้สำ�หกรัรัมบี�งปะอิน (BIE)

	 TTW	ได�ซ่์�อำสิทธิในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาและบำาบัดนำ�าเสียในนิคมู่อุำตำสาหกร่ร่มู่บางปะอิำน	(BIE)	จัาก	บริ่ษัท	ที�ดินบางปะอิำน	จัำากัด	เป็น	

ร่ะยะเวัลา	30	ปี	นับตัำ�งแตำ�เด่อำนสิงหาคมู่	2552	โดยมีู่กำาลังการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปา	48,000	ล่กบาศัก์เมู่ตำร่ตำ�อำวััน	และสามู่าร่ถทำาการ่บำาบัดนำ�าเสียได�	

18,000	ล่กบาศัก์เมู่ตำร่ตำ�อำวััน	โดยบริ่ษัทได�ทำาสัญญาจั�างบริ่หาร่จััดการ่ร่ะบบซ์�อำมู่บำารุ่งกับบริ่ษัท	ไทยวัอำเตำอำร์่	โอำเปอำเร่ชั�นส์	จัำากัด	(TWO)	

เมู่่�อำวัันที�	 7	 สิงหาคมู่	2552	 เพุ่�อำบริ่หาร่จััดการ่ร่ะบบผลิตำและจั�ายนำ�าปร่ะปา	และร่ะบบร่วับร่วัมู่และบำาบัดนำ�าเสียภายในนิคมู่อุำตำสาหกร่ร่มู่	

บางปะอำิน	

รัะบีบีก�รัผู้ลิตั้นำ��ปรัะป�

	 ผลิตำนำ�าปร่ะปาโดยการ่ส่บนำ�าดิบจัากแมู่�นำ�าเจั�าพุร่ะยาเขิ�าส่�กร่ะบวันการ่ผลิตำและจั�ายนำ�าปร่ะปาให�กับโร่งงานตำ�างๆ	ในนิคมู่อุำตำสาหกร่ร่มู่	

บางปะอิำน	ใช�การ่ควับคุมู่แบบอัำตำโนมัู่ติำทั�งหมู่ด	ด�วัยร่ะบบ	SCADA	(Supervisory	Control	and	Data	Acquisition)	เพุ่�อำควับคุมู่การ่ผลิตำ	
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และการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาได�อำย�างมีู่ปร่ะสิทธิภาพุ	ร่ะบบดังกล�าวัตัำ�งอำย่�ในอำาคาร่ควับคุมู่ที�อำย่�ในโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาซึ์�งปร่ะกอำบด�วัยถังเก็บนำ�า	

ขินาดควัามู่จุั	7,000	ลบ.มู่.	 โดยมีู่การ่สร่�างอำาคาร่เก็บสาร่เคมีู่แยกตำ�างหากจัากโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปา	 เพุ่�อำเก็บสาร่เคมีู่ก�อำนที�จัะนำาเขิ�าส่�ร่ะบบ	

ผลิตำนำ�าโดยอำัตำโนมู่ัตำิ	

	 นำ�าปร่ะปาที�ผลิตำและจั�ายมีู่คุณภาพุตำามู่เกณฑ์มู่าตำร่ฐานที�กำาหนดในสัญญา	 อัำนเป็นไปตำามู่เกณฑ์มู่าตำร่ฐานคุณภาพุนำ�าปร่ะปาขิอำง	

การ่ปร่ะปาส�วันภ่มู่ิภาค	ตำามู่ขิ�อำแนะนำาขิอำงอำงค์การ่อำนามู่ัยโลก	 (WHO)	ปี	 2011	 เพุ่�อำให�มู่ั�นใจัได�วั�านำ�าปร่ะปามู่ีคุณภาพุตำามู่ที�กำาหนด	

ดังกล�าวั	 จัึงทำาการ่ทดสอำบคุณภาพุนำ�าในทุกๆ	ขิั�นตำอำนการ่ผลิตำ	ตำั�งแตำ�การ่เตำิมู่สาร่เคมู่ีไปจันถึงการ่ส�งจั�ายนำ�าปร่ะปาอำอำกจัากโร่งผลิตำ	

เพุ่�อำให�การ่ผลิตำมู่ีปร่ะสิทธิภาพุ	และนำ�าปร่ะปาที�ผลิตำได�เป็นไปตำามู่เกณฑ์มู่าตำร่ฐานที�กำาหนด

รัะบีบีบีำ�บัีดนำ��เสีำย่

	 บริ่หาร่จััดการ่ร่ะบบบำาบัดนำ�าเสียส�วันกลางขิอำงนิคมู่อุำตำสาหกร่ร่มู่บางปะอิำน	ซึ์�งเป็นร่ะบบบำาบัดแบบตำะกอำนเร่�ง	(Activated	Sludge)	

มู่ีกำาลังการ่บำาบัดนำ�าเสียส่งสุด	18,000	ล่กบาศัก์เมู่ตำร่ตำ�อำวััน	ปัจัจัุบันนำ�าเสียเกิดขิึ�นร่วัมู่	14,000	ล่กบาศัก์เมู่ตำร่ตำ�อำวััน	โดยนำ�าทิ�งที�ผ�านการ่	

บำาบัดแล�วัจัะถ่กเก็บกักไวั�ในบ�อำพุักนำ�าทิ�งขินาด	18,000	ล่กบาศัก์เมู่ตำร่	 (ร่ะยะเวัลากักเก็บ	1	วััน)	ก�อำนร่ะบายลงส่�ค่ร่ะบายนำ�าขิอำงนิคมู่	

อำุตำสาหกร่ร่มู่บางปะอำิน	เพุ่�อำร่อำงร่ับการ่นำากลับมู่าใช�ใหมู่�	ก�อำนร่ะบายส�วันที�เหล่อำลงส่�แหล�งนำ�าบร่ิเวัณใกล�เคียงตำ�อำไป

คุ่ณภ�พนำ��ท่ีผู่้�นก�รับีำ�บัีด (Effluent)

	 ดำาเนินการ่บร่ิหาร่จััดการ่ร่ะบบบำาบัดนำ�าเสียส�วันกลางขิอำงนิคมู่อำุตำสาหกร่ร่มู่บางปะอำิน	 โดยควับคุมู่คุณภาพุนำ�าที�ผ�านการ่บำาบัด	

(Effluent)	 ให�เป็นตำามู่มู่าตำร่ฐานขิอำงปร่ะกาศักร่ะทร่วังทร่ัพุยากร่ธร่ร่มู่ชาตำิและสิ�งแวัดล�อำมู่	 เร่่�อำง	กำาหนดมู่าตำร่ฐานควับคุมู่การ่ร่ะบาย	

นำ�าทิ�งจัากโร่งงานอำุตำสาหกร่ร่มู่	นิคมู่อำุตำสาหกร่ร่มู่	และเขิตำปร่ะกอำบการ่อำุตำสาหกร่ร่มู่	ปี	2559	

  บีริัษััท ไทย่วอเตั้อร์ั โอเปอเรัช่ัื่นส์ำ จำ�กัด (TWO)

	 TWO	เป็นผ่�รั่บจั�างบริ่หาร่จััดการ่	และซ์�อำมู่บำารุ่งให�กับ	TTW,	PTW,	บริ่หาร่จััดการ่ร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปาและบำาบัดนำ�าเสียให�กับ	TTW	

ภายในนิคมู่อำุตำสาหกร่ร่มู่บางปะอำิน	และ	บร่ิษัท	อำมู่ตำะวัอำเตำอำร่์	จัำากัด	ภายในนิคมู่อำุตำสาหกร่ร่มู่อำมู่ตำะซ์ิตำี�ชลบุร่ีและร่ะยอำง	โดยมู่ีสัญญา

ในการ่ปร่ะกอำบธุร่กิจัที�สำาคัญดังตำ�อำไปนี�

	 1.	 สัำญ่ญ่�บริห�รจัด้ก�รซ่อมบำ�รุง	และบริห�รจัด้ก�รระบบผลิตนัำ��ประป�และบำ�บัด้นัำ��เสีำยกับบริษััท	ทีทีดั้บบลิว	จำ�กัด้	

(มห�ชันั)

	 	 TWO	ได�ทำาสัญญาบร่ิหาร่จััดการ่ร่ะบบซ์�อำมู่บำารุ่งกับ	TTW	เมู่่�อำวัันที�	12	มู่ิถุนายน	2544	ร่ะยะเวัลาสัญญา	30	ปีเท�ากับอำายุ	

สัญญาซ์่�อำขิายนำ�าปร่ะปา	นับตำั�งแตำ�วัันที�เร่ิ�มู่ปร่ะกอำบกิจัการ่ค่อำตำั�งแตำ�วัันที�	 21	กร่กฎาคมู่	2547	จันถึงวัันสิ�นสุดอำายุสัญญาค่อำวัันที�	 20	

กร่กฎาคมู่	2577	โดยทำาหน�าที�บร่ิหาร่จััดการ่และซ์�อำมู่บำารุ่งทั�งหมู่ด	และในวัันที�	7	สิงหาคมู่		2552	ได�ร่ับการ่วั�าจั�างจัาก	TTW	เพุ่�อำบร่ิหาร่	

จััดการ่ร่ะบบผลิตำและจั�ายนำ�าปร่ะปา	และร่ะบบร่วับร่วัมู่และบำาบัดนำ�าเสียภายในนิคมู่อำุตำสาหกร่ร่มู่บางปะอำิน	จั.พุร่ะนคร่ศัร่ีอำยุธยา

	 2.	 สำัญ่ญ่�บริห�รจัด้ก�รซ่อมบำ�รุง	กับบริษััท	ประป�ปทุมธ์�นัี	จำ�กัด้

	 	 TWO	ได�ทำาสัญญาบริ่หาร่จััดการ่และบำารุ่งรั่กษากับ	บริ่ษัท	ปร่ะปาปทุมู่ธานี	จัำากัด	ซึ์�งตัำ�งอำย่�ที�	เลขิที�	43	หมู่่�ที�	3	ถ.เชียงร่ากน�อำย	

-	 บางไทร่	 ตำ.บ�านปทุมู่	 อำ.สามู่โคก	 จั.ปทุมู่ธานี	 ทำาหน�าที�ด่แลงานซ์�อำมู่บำารุ่งขิอำงร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปา	 กำาหนดสิ�นสุดสัญญาวัันที�																										

14	ตำุลาคมู่	2566

	 3.	 สำัญ่ญ่�บริห�รจัด้ก�รและบำ�รุงรักษั�ระบบผลิตนัำ��ประป�	และระบบบำ�บัด้นัำ��เสำีย	กับบริษััท	อมตะวอเตอร์	จำ�กัด้

	 	 TWO	ได�ทำาสัญญาบร่ิหาร่จััดการ่	และบำารุ่งร่ักษาร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปา	และร่ะบบบำาบัดนำ�าเสีย	กับบร่ิษัท	อำมู่ตำะวัอำเตำอำร่์	จัำากัด	

ภายในนิคมู่อำุตำสาหกร่ร่มู่อำมู่ตำะซ์ิตำี�ชลบุร่ี	และนิคมู่อำุตำสาหกร่ร่มู่อำมู่ตำะซ์ิตำี�	โดยมู่ีสัญญา	จัำานวันทั�งสิ�น	6	ฉบับ	



รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)16

   ก�รัตั้ล�ดและก�รัแข่งขัน

ลักษัณะลูกค้่�และช่ื่องท�งก�รัจำ�หน่�ย่ผู้ลิตั้ภัณฑ์์

	 TTW	มีู่ล่กค�าเพีุยงร่ายเดียวัสำาหรั่บการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาในพุ่�นที�ให�บริ่การ่	ค่อำ	กปภ.ซึ์�งเป็นผ่�ซ่์�อำนำ�าปร่ะปาจัาก	TTW	ณ	สถานีจั�ายนำ�าทั�ง	

2	แห�ง	ค่อำ	สถานีจั�ายนำ�าพุุทธมู่ณฑล	และสถานีจั�ายนำ�ามู่หาชัย	โดย	กปภ.จัะทำาการ่จัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาให�แก�ผ่�ใช�นำ�า	ด�วัยการ่จั�ายนำ�าผ�าน	

ท�อำจั�ายนำ�าและท�อำบริ่การ่	นำ�าปร่ะปาที�จัำาหน�ายให�แก�	กปภ.	จัะถ่กคิดจัากมู่าตำร่วััดนำ�าหลัก	ณ	จุัดจั�ายนำ�าซึ์�งตัำ�งอำย่�	ณ	สถานีจั�ายนำ�าทั�ง	2	แห�ง	

	 PTW	ปร่ะกอำบธุร่กิจัผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาให�แก�ล่กค�าค่อำ	กปภ.	 เพุียงร่ายเดียวั	 โดย	 กปภ.	 ร่ับซ์่�อำนำ�าปร่ะปาจัาก	PTW																						

ณ	สถานีจั�ายนำ�าทั�ง	4	แห�ง	ค่อำ	สถานีจั�ายนำ�าปทุมู่ธานี	สถานีจั�ายนำ�าร่ังสิตำ	สถานีจั�ายนำ�าธร่ร่มู่ศัาสตำร่์	และสถานีจั�ายนำ�าหมู่่�บ�านเมู่่อำงเอำก	

ทั�งนี�	กปภ.	จัะจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาที�ร่ับซ์่�อำดังกล�าวัให�แก�ปร่ะชาชนในพุ่�นที�ให�บร่ิการ่	ปทุมู่ธานี	–	ร่ังสิตำ		

ค่ว�มต้ั้องก�รัใช้ื่นำ��ปรัะป�ในพ้�นท่ี

สำถ�นัก�รณ์ค์ว�มต้องก�รใชั้นัำ��ในัพัื�นัที�	นัค์รปฐม	-	สำมุทรสำ�ค์ร

	 ด�วัยการ่เป็นพุ่�นที�ร่อำบนอำกกรุ่งเทพุมู่หานคร่ที�มู่ีการ่ขิยายตำัวัและการ่เตำิบโตำขิอำงปร่ะชากร่และเขิตำที�อำย่�อำาศััย	 ร่วัมู่ทั�งการ่เป็นพุ่�นที�							

อำุตำสาหกร่ร่มู่ที�มู่ีโร่งงานอำุตำสาหกร่ร่มู่ตำั�งอำย่�อำย�างหนาแน�นด�วัยจัำานวันโร่งงานอำุตำสาหกร่ร่มู่นับหมู่่�นแห�ง	ดังนั�นกร่มู่ทร่ัพุยากร่นำ�าจัึงได�ให�

ควัามู่สำาคัญเป็นพุิเศัษในการ่จััดหานำ�าร่อำงร่ับควัามู่ตำ�อำงการ่	 เพุ่�อำสนอำงควัามู่ตำ�อำงการ่นำ�าที�เพุิ�มู่ส่งขิึ�นอำย�างตำ�อำเน่�อำงในพุ่�นที�ดังกล�าวั	

จัากการ่สำาร่วัจัและศึักษาฯ	ขิอำง	บ.ทีมู่	คอำนซั์ลติำ�งฯ	เมู่่�อำเด่อำนพุฤษภาคมู่	2560	ในพุ่�นที�บริ่การ่	โดย	บ.ทีมู่	คอำนซั์ลติำ�งฯ	คาดการ่ณ์ปริ่มู่าณ	

การ่ใช�นำ�าขิอำงผ่�ใช�นำ�าในพุ่�นที�ให�บร่ิการ่จันถึงปี	2577	อำย่�ที�ปร่ะมู่าณ	800,000	ลบ.มู่./วััน

	 ผ่�ใช�นำ�าภาคอุำตำสาหกร่ร่มู่เป็นผ่�ใช�นำ�าหลักในเขิตำพุ่�นที�บริ่การ่ขิอำง	TTW	จัากขิ�อำมู่่ลในปี	2562	พุบวั�าผ่�ใช�นำ�าภาคอุำตำสาหกร่ร่มู่มีู่สัดส�วัน										

ปร่ิมู่าณการ่ใช�นำ�าปร่ะปาคิดเป็นร่�อำยละ	42	ขิอำงปร่ิมู่าณนำ�าปร่ะปาทั�งสิ�นที�	 กปภ.จัำาหน�าย	ตำามู่ด�วัยผ่�ใช�นำ�าภาคพุาณิชยกร่ร่มู่และภาค		

คร่ัวัเร่่อำนซ์ึ�งมู่ีสัดส�วันปร่ิมู่าณการ่ใช�นำ�าปร่ะปาที�ร่�อำยละ	16	และร่�อำยละ	42	ตำามู่ลำาดับ

สำถ�นัก�รณ์ค์ว�มต้องก�รใชั้นัำ��ในัพัื�นัที�	ปทุมธ์�นัี	-	รังสำิต

	 จัากผลการ่ศึักษาควัามู่ตำ�อำงการ่นำ�าในพุ่�นที�ปทุมู่ธานี	–	รั่งสิตำ	โดย	บ.ทีมู่	คอำนซั์ลติำ�งฯ	พุบวั�าในพุ่�นที�มีู่อัำตำร่าการ่เติำบโตำขิอำงควัามู่ตำ�อำงการ่

ใช�นำ�ามู่ากจัะอำย่�ในบร่ิเวัณอำำาเภอำลำาล่กกา	 เหตำุผลเน่�อำงจัากเป็นพุ่�นที�ร่อำยตำ�อำร่ะหวั�างปทุมู่ธานีและเขิตำสายไหมู่ขิอำงกรุ่งเทพุมู่หานคร่	ซ์ึ�ง	

ควัามู่เจัร่ิญจัะเขิ�ามู่าในพุ่�นที�ร่อำยตำ�อำร่ะหวั�างกรุ่งเทพุมู่หานคร่	และปทุมู่ธานีมู่ากขิึ�น	 โดยปัจัจัุบันมู่ีโคร่งการ่ก�อำสร่�างร่ถไฟฟ้าสายสีเขิียวั	

หมู่อำชิตำ-สะพุานใหมู่�-ค่คตำ	อำำาเภอำลำาล่กกา		คาดวั�าจัะแล�วัเสร็่จัและเปิดให�บริ่การ่ในปี	2563	จัะทำาให�เกิดการ่พัุฒนาโคร่งการ่อำสังหาริ่มู่ทรั่พุย์	

ร่ายร่อำบเส�นทางร่ถไฟฟ้า	ทำาให�มู่ีควัามู่เป็นไปได�ที�ปร่ะชากร่จัะย�ายมู่าในพุ่�นที�อำำาเภอำลำาล่กกามู่ากขิึ�น	ส�งผลตำ�อำปร่ิมู่าณควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�

นำ�าปร่ะปาในอำนาคตำที�เพุิ�มู่ส่งขิึ�นอำย�างแน�นอำน	นอำกจัากนี�บร่ิเวัณแนวัร่ถไฟฟ้าสายสีแดง	ช�วังบางซ์่�อำ	-	ร่ังสิตำ	ในพุ่�นที�อำำาเภอำคลอำงหลวัง	

เป็นอำีกพุ่�นที�หนึ�งที�มู่ีอำัตำร่าการ่เตำิบโตำขิอำงควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�นำ�าส่ง

	 ทั�งนี�	 เมู่่�อำพุิจัาร่ณาปร่ะกอำบกับขิ�อำมู่่ลปร่ิมู่าณการ่ใช�นำ�าปร่ะปาในพุ่�นที�ให�บร่ิการ่ปทุมู่ธานี-ร่ังสิตำขิอำง	 PTW	พุบวั�า	 ภาคคร่ัวัเร่่อำน	

หร่่อำที�อำย่�อำาศััย	มีู่สัดส�วันปริ่มู่าณการ่ใช�นำ�ามู่ากที�สุด	ค่อำอำย่�ที�ร่�อำยละ	62	ร่อำงลงมู่าค่อำ	ภาคอุำตำสาหกร่ร่มู่อำย่�ที�ร่�อำยละ	21	และภาคพุาณิชยกร่ร่มู่	

อำย่�ที�ร่�อำยละ	17	ซ์ึ�งทำาให�ผ่�ใช�นำ�าปร่ะเภทที�อำย่�อำาศััยหร่่อำภาคคร่ัวัเร่่อำนมู่ีบทบาทส่งมู่ากตำ�อำการ่ดำาเนินธุร่กิจัขิอำง	PTW

   กลยุ่ทธ์ุและก�รัแข่งขัน

	 นำ�าปร่ะปาจััดเป็นสินค�าเพุ่�อำการ่อำุปโภคบร่ิโภคขิั�นพุ่�นฐานที�จัำาเป็นอำย�างยิ�งตำ�อำการ่ดำาร่งชีวัิตำ	 ในปี	 2562	ผ่�ผลิตำนำ�าปร่ะปาร่ายใหญ�	

ขิอำงปร่ะเทศั	ค่อำ	การ่ปร่ะปานคร่หลวัง	(กปน.)	มู่ียอำดการ่ผลิตำร่วัมู่	2,240	ล�านล่กบาศัก์เมู่ตำร่	ในขิณะที�การ่ปร่ะปาส�วันภ่มู่ิภาค	(กปภ.)	

มู่ียอำดการ่ผลิตำเป็นจัำานวัน	 1,967	ล�านล่กบาศัก์เมู่ตำร่	ถ่อำวั�า	 TTW	และ	PTW	 เป็นค่�สัญญาผ่�ผลิตำนำ�าปร่ะปาภาคเอำกชนร่ายใหญ�ที�สุด	

โดยได�ผลติำและส�งนำ�าปร่ะปาให�	กปภ.	ในป	ี2562	เปน็จัำานวัน	315	ล�านล่กบาศัก์เมู่ตำร่	คิดเปน็ร่�อำยละ	16	ขิอำงยอำดการ่ผลติำร่วัมู่ขิอำง	กปภ.	

หร่่อำร่�อำยละ	73	ขิอำงยอำดการ่ผลิตำจัากผ่�ผลิตำนำ�าปร่ะปาภาคเอำกชนทั�งหมู่ด
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กลยุ่ทธ์ุด้�นก�รัผู้ลิตั้

	 เทคโนโลยีในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	TTW	เป็นเทคโนโลยีจัากตำ�างปร่ะเทศัที�มู่ีร่ะบบการ่ผลิตำที�มู่ีปร่ะสิทธิภาพุและทันสมู่ัย	ใช�ร่ะบบ	

ถังกร่อำงโดยใช�แผ�นกร่อำงแบบ	Leopold	ซึ์�งมีู่ร่ะยะร่อำบการ่ใช�งานได�นานกวั�าถังกร่อำงทร่ายโดยทั�วัไป	ทำาให�ปร่ะหยัดนำ�าในการ่ล�างถังกร่อำง	

ทั�งนี�	การ่ใช�	Leopold	ทำาให�ไมู่�ตำ�อำงใช�ชั�นกร่วัดและหัวั	nozzle	มู่ีผลให�ในขิณะที�กร่อำงผ�านจัากบนลงล�างและการ่ล�างย�อำนจัากล�างขิึ�นบน	

มู่ีการ่กร่ะจัายตำัวัขิอำงนำ�าและอำากาศัค�อำนขิ�างสมู่ำ�าเสมู่อำตำลอำดพุ่�นที�	และเน่�อำงจัากไมู่�ตำ�อำงใช�ชั�นกร่วัดหากใช�	Leopold	จัึงไมู่�มู่ีการ่คละกัน

ร่ะหวั�างกร่วัดและชั�นทร่ายเมู่่�อำมู่ีการ่ล�างย�อำน	ทำาให�ไมู่�ตำ�อำงมู่ีการ่เปลี�ยนชั�นทร่ายและกร่วัด	ตำลอำดจันการ่ใช�	 Leopold	ยังสามู่าร่ถลด										

พุลังงานการ่ใช�นำ�าและอำากาศัร่ะหวั�างการ่ล�างย�อำนได�มู่ากกวั�าการ่ใช�ชั�นทร่ายและชั�นกร่วัดร่�วัมู่กัน	นอำกจัากนี�ร่ะบบการ่ผลิตำและการ่ส�งจั�าย

ทั�งหมู่ดยังควับคุมู่ด�วัยร่ะบบ	SCADA	(Supervisory	Control	and	Data	Acquisition)	 อัำนเป็นร่ะบบบริ่หาร่จััดการ่ด�วัยร่ะบบคอำมู่พิุวัเตำอำร์่	

ที�ทันสมัู่ย	และมีู่ปร่ะสิทธิภาพุส่งในการ่ควับคุมู่การ่ผลิตำและร่ะบบส�งจั�ายนำ�าทั�งหมู่ด	อีำกทั�ง	TTW	ยังจััดให�มีู่พุนักงานควับคุมู่การ่ผลิตำตำลอำด							

24	 ชั�วัโมู่ง	และได�จััดให�มีู่หอำพัุกพุนักงานตัำ�งอำย่�ภายในบริ่เวัณโร่งผลิตำนำ�าขิอำง	TTW	 เพุ่�อำให�มัู่�นใจัได�วั�าการ่ผลิตำจัะดำาเนินไปได�อำย�างตำ�อำเน่�อำง	

และมู่ีปร่ะสิทธิภาพุส่งสุด	และหากเกิดปัญหาในการ่ผลิตำ	พุนักงานที�ควับคุมู่การ่ผลิตำสามู่าร่ถแก�ไขิปัญหาได�อำย�างทันท�วังที	 และด�วัย	

กำาลังการ่ผลิตำที�	440,000	ลบ.มู่./วััน		ร่วัมู่ถึงร่ะบบท�อำส�งนำ�าปร่ะธาน	BTM	ที�มู่ีควัามู่ยาวัถึง	51	กิโลเมู่ตำร่	และท�อำจั�ายนำ�า	LDN	อำันเป็น	

ร่ะบบท�อำส�งนำ�าซ์ึ�งเป็นท�อำเหล็ก	 และท�อำโพุลีเอำธีลีนชนิดควัามู่หนาแน�นส่ง	 ทั�งหมู่ดทำาให�มู่ีควัามู่ทนทานสามู่าร่ถร่ับแร่งดันนำ�าที�ร่ะดับ	

แร่งดันนำ�าส่งได�	ร่วัมู่ทั�งทุกจัุดขิอำงร่ะบบที�เช่�อำมู่ตำ�อำกับ	กปภ.	ได�ถ่กอำอำกแบบและก�อำสร่�างให�เป็นร่ะบบบ�อำวัาล์วั	ทำาให�สามู่าร่ถตำร่วัจัสอำบ	

การ่ร่ั�วัไหลขิอำงนำ�าได�อำย�างมู่ีปร่ะสิทธิภาพุและเอำ่�อำอำำานวัยตำ�อำการ่ซ์�อำมู่บำารุ่งในภายหลังอำีกด�วัย

	 นอำกจัากนี�	TTW	ยังได�ก�อำสร่�างโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาแห�งที�	2	ค่อำ	โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปากร่ะทุ�มู่แบน	ตำั�งอำย่�ใน	อำ.กร่ะทุ�มู่แบน	จั.สมูุ่ทร่สาคร่	

โดยโร่งผลิตำนำ�าฯ	ดังกล�าวั	มีู่กำาลังการ่ผลิตำอำย่�ที�	100,000	ลบ.มู่./วััน	ร่วัมู่เป็น	540,000	ลบ.มู่./วัันจึังสามู่าร่ถร่อำงรั่บควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�นำ�าขิอำง	

ผ่�ใช�นำ�าในพุ่�นที�	 สมูุ่ทร่สาคร่	 -	 นคร่ปฐมู่	 ได�อำย�างเพุียงพุอำและตำ�อำเน่�อำง	 อำีกทั�งยังมู่ีการ่ใช�เทคโนโลยีที�ทันสมู่ัยในร่ะบบผลิตำนำ�าปร่ะปา	

โดยได�นำาเทคโนโลยีเมู่มู่เบร่น	 (Ultra-Filtration)	มู่าใช�ในร่ะบบกร่อำง	การ่สร่�างโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปากร่ะทุ�มู่แบน	ยังเป็นการ่ลดควัามู่เสี�ยง	

อัำนเน่�อำงมู่าจัาก	TTW	 มีู่โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาบางเลนเพีุยงแห�งเดียวั	หากโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาบางเลนเกิดปัญหาไมู่�สามู่าร่ถผลิตำนำ�าปร่ะปาได�											

โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปากร่ะทุ�มู่แบนแห�งนี�จัะมีู่ส�วันช�วัยในเร่่�อำงการ่เป็นโร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาสำาร่อำง	(Back	up	Plant)	ในการ่สำาร่อำงนำ�าให�กับ	กปภ.	

เป็นการ่ป้อำงกันควัามู่เสี�ยงที�อำาจัเกิดขิึ�นได�

กลยุ่ทธ์ุด้�นก�รักรัะจ�ย่พ้�นท่ีให้บีริัก�รั

	 TTW	 ได�เล็งเห็นถึงโอำกาสในการ่ปร่ะกอำบธุร่กิจั	 โดยการ่วัางเส�นท�อำจั�ายนำ�าปร่ะปาให�คร่อำบคลุมู่พุ่�นที�ในถนนสายหลักขิอำงเขิตำพุ่�นที�	

จั�ายนำ�าและแหล�งชุมู่ชนที�สำาคัญที�มีู่ควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�นำ�าปร่ะปาในปริ่มู่าณมู่าก	เช�น	ใน	จั.นคร่ปฐมู่	มีู่เส�นท�อำจั�ายนำ�าคร่อำบคลุมู่ถนนเพุชร่เกษมู่	

ถนนพุุทธมู่ณฑลสาย	4		ถนนพุุทธมู่ณฑลสาย	5	ถนนพุุทธมู่ณฑลสาย	7	และถนนบร่มู่ร่าชชนนี	เปน็ตำ�น	ส�วันใน	จั.สมูุ่ทร่สาคร่	ได�วัางเส�น	

ท�อำจั�ายนำ�าบนเส�นทางถนนเศัร่ษฐกิจั	ถนนพุร่ะร่ามู่	2	และถนนเอำกชัย		เป็นตำ�น	เมู่่�อำร่วัมู่กับท�อำจั�ายและท�อำบร่ิการ่ขิอำง	กปภ.	ทำาให�	TTW	

มู่ีเคร่่อำขิ�ายคร่อำบคลุมู่พุ่�นที�เขิตำเศัร่ษฐกิจัได�ในวังกวั�าง	นอำกจัากนี�	TTW	ยังร่�วัมู่กับ	กปภ.สำาร่วัจัพุ่�นที�	เพุ่�อำวัางแผนปร่ับปรุ่งปร่ะสิทธิภาพุ

ร่ะบบส�ง-จั�าย	นำ�าไปยังผ่�ใช�นำ�าให�คร่อำบคลุมู่พุ่�นที�แร่งดันนำ�าไหลอำ�อำน	และพุ่�นที�ที�มู่ีควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�นำ�าส่ง	 อำย�างตำ�อำเน่�อำง	 โดยในปี	 2562	

ได�ดำาเนินการ่สนับสนุน	กปภ.	ในการ่วัางท�อำเสร่ิมู่แร่งดันเพุ่�อำเพุิ�มู่ขิีดควัามู่สามู่าร่ถในการ่จั�ายนำ�าขิอำง	กปภ.สาขิาสมูุ่ทร่สาคร่	ตำ.บางปลา

เพุ่�อำร่อำงรั่บควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�นำ�าภาคครั่วัเร่่อำนและอุำตำสาหกร่ร่มู่	และ	กปภ.สาขิาอำ�อำมู่น�อำยในพุ่�นที�ตำำาบลศัาลายา	เพุ่�อำร่อำงรั่บควัามู่ตำ�อำงการ่	

ขิอำงผ่�ใช�นำ�าภาคครั่วัเร่่อำน	นอำกจัากนี�ยังมีู่โคร่งการ่ควัามู่ร่�วัมู่มู่่อำกับ	กปภ.ในการ่ขิยายพุ่�นที�การ่จั�ายนำ�าขิอำง	กปภ.ที�อำย่�ร่ะหวั�างการ่ดำาเนินงาน	

เพุ่�อำร่อำงร่ับควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�นำ�าในพุ่�นที�ให�บร่ิการ่อำย�างตำ�อำเน่�อำง

	 TTW		มีู่แผนที�จัะดำาเนินการ่ปรั่บปรุ่งสถานีเพิุ�มู่แร่งดันอีำก	2	สถานี	อัำนได�แก�	สถานีเพิุ�มู่แร่งดันคลอำงโยง	และสถานีเพิุ�มู่แร่งดันกร่ะทุ�มู่แบน	

ให�เป็นสถานีจั�ายนำ�าในอำนาคตำ	 เพุ่�อำเพุิ�มู่ขิีดควัามู่สามู่าร่ถในการ่ส�ง-จั�ายนำ�าปร่ะปาไปยังพุ่�นที�ให�บร่ิการ่ที�มู่ีศัักยภาพุและมู่ีควัามู่ตำ�อำงการ่

ใช�นำ�าส่งตำ�อำไป
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กลยุ่ทธ์ุด้�นก�รัส่้ำอสำ�รัและปรัะชื่�สัำมพันธ์ุ 

	 TTW	 ได�เห็นถึงควัามู่สำาคัญขิอำงกร่ะบวันการ่ทางธุร่กิจัและการ่บร่ิหาร่สัญญา	ตำลอำดจันควัามู่ร่�วัมู่มู่่อำในการ่ดำาเนินกิจักร่ร่มู่ตำ�างๆ	

ที�ทำาร่�วัมู่กัน	 TTW	จัึงได�มูุ่�งเน�นให�มู่ีการ่ส่�อำสาร่ขิ�อำมู่่ลตำ�างๆ	ที�จัำาเป็นร่ะหวั�างบร่ิษัทกับ	กปภ.	และผ่�ใช�นำ�า	 ตำลอำดจันการ่ปร่ะชาสัมู่พุันธ์	

ร่�วัมู่กันในกิจักร่ร่มู่ตำ�างๆ	ไปยังภาคส�วันตำ�างๆ	ที�เกี�ยวัขิ�อำง	เช�น	ผ่�ใช�นำ�า	หน�วัยงานร่าชการ่ตำ�างๆ	ที�เกี�ยวัขิ�อำง	เป็นตำ�น	

กลยุ่ทธ์ุก�รัสำร้ั�งคุ่ณภ�พก�รัให้บีริัก�รั

	 TTW	ได�พิุจัาร่ณาวั�า	การ่เป็นผ่�ปร่ะกอำบกิจัการ่ปร่ะปานั�น	มิู่ใช�เพีุยงการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาที�มีู่คุณภาพุเท�านั�น	แตำ�จัะตำ�อำงเน�นถึงคุณภาพุ	

ขิอำงการ่ให�บร่ิการ่	 ซ์ึ�งหมู่ายถึง	การ่จััดส�งนำ�าปร่ะปาด�วัยปร่ิมู่าณและแร่งดันอำย�างเพุียงพุอำ	และ	 ร่วัมู่ทั�งควัามู่ตำ�อำเน่�อำงในการ่ให�บร่ิการ่											

ค่อำปัจัจััยสำาคัญที�สุดในการ่เป็นผ่�ปร่ะกอำบกิจัการ่ปร่ะปา	ดังนั�น	TTW	จัึงสามู่าร่ถดำาเนินการ่ให�บร่ิการ่ในปี	2562	ได�ดังนี�			

	 (1)		คุณภาพุและควัามู่สะอำาด	เป็นไปตำามู่มู่าตำร่ฐาน	มู่อำก.	257	เล�มู่	1-2521	ร่�อำยละ	100

	 (2)			ควัามู่เพุียงพุอำ	มู่ีแร่งดันนำ�าที�ปลายท�อำจั�ายนำ�าปร่ะปาให�แก�ผ่�บร่ิโภค	ไมู่�น�อำยกวั�า	27	เมู่ตำร่นำ�า	ร่�อำยละ	100			

	 (3)			ควัามู่ตำ�อำเน่�อำงในการ่จั�ายนำ�าปร่ะปา	ไมู่�น�อำยกวั�าร่�อำยละ	99.85

	 TTW	 ยังดำาเนินการ่ร่�วัมู่กับ	กปภ.เขิ�าพุบปะผ่�ใช�นำ�าปร่ะปาในภาคอุำตำสาหกร่ร่มู่และพุาณิชยกร่ร่มู่ขินาดใหญ�อำย�างตำ�อำเน่�อำง	 เพุ่�อำพัุฒนา	

ปร่ับปรุ่งคุณภาพุสินค�าและบร่ิการ่	 สร่�างควัามู่เช่�อำมู่ั�นและกร่ะตำุ�นยอำดจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาในพุ่�นที�ให�บร่ิการ่	 อำีกทั�งเป็นการ่สร่�างควัามู่												

สัมู่พุันธ์ที�ดีร่�วัมู่กันร่ะหวั�างบร่ิษัทกับ	กปภ.	และผ่�ใช�นำ�า	นอำกจัากนี�ยังได�จััดกิจักร่ร่มู่ตำ�างๆ	อำันจัะเป็นปร่ะโยชน์แก�ผ่�ใช�นำ�า

กลยุ่ทธ์ุด้�นก�รัค่วบีคุ่มและตั้รัวจสำอบีคุ่ณภ�พนำ��ปรัะป�

	 TTW	ให�ควัามู่สำาคัญตำ�อำคุณภาพุขิอำงนำ�าปร่ะปาที�ผลิตำ	และการ่ให�บริ่การ่แก�	กปภ.ร่วัมู่ทั�งผ่�ใช�นำ�าเป็นอำย�างมู่าก	นอำกจัากการ่ควับคุมู่	

คุณภาพุนำ�าทุกขัิ�นตำอำนในกร่ะบวันการ่ผลิตำแล�วั	TTW	ยังให�ควัามู่ร่�วัมู่มู่่อำกับ	กปภ.	ในการ่ตำร่วัจัตัำวัอำย�างนำ�าปร่ะปาที�สุ�มู่เก็บมู่าจัากผ่�ใช�นำ�า	

ในแตำ�ละพุ่�นที�โดยห�อำงปฎิบัติำการ่ขิอำง	TTW	เพุ่�อำให�มัู่�นใจัวั�า	นำ�าปร่ะปาที�จั�ายไปยังผ่�ใช�นำ�าที�ปลายทางยังคงมีู่คุณภาพุเช�นเดียวักับนำ�าปร่ะปาที�	

TTW	ผลิตำได�	และในขิณะเดียวักัน	TTW	ยังให�บริ่การ่แก�ผ่�ใช�นำ�าโดยทั�วัไปในการ่ให�คำาปรึ่กษา	หร่่อำร่�อำงขิอำในการ่ตำร่วัจัสอำบคุณภาพุนำ�าปร่ะปา	

ที�ปลายทางผ่�ใช�นำ�าโดยไมู่�คิดมู่่ลค�า	ทั�งนี�ด�วัยควัามู่เช่�อำมู่ั�นที�วั�า	“คุณภาพุนำ�าปร่ะปาที�ดีกวั�า	ย�อำมู่นำามู่าซ์ึ�งคุณภาพุชีวัิตำที�ดีขิึ�น”

กลยุ่ทธ์ุด้�นก�รับีริัห�รัต้ั้นทุน

	 ด�วัยเทคโนโลยีในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาอำันทันสมู่ัยขิอำง	TTW	ทำาให�การ่ผลิตำมู่ีปร่ะสิทธิภาพุ	เทคโนโลยีการ่กร่อำงนำ�า	และการ่ทำาให�นำ�า

ตำกตำะกอำนโดยอำาศััยแร่งโน�มู่ถ�วังช�วัยให�นำ�าจัากชั�นบนไหลลงส่�ชั�นล�างได�โดยมู่ิตำ�อำงใช�พุลังงานไฟฟ้า	 ในการ่หมูุ่นนำ�า	ทำาให�	 TTW	ร่ักษา								

ตำ�นทุนการ่ผลิตำให�มีู่ปร่ะสิทธิภาพุได�เป็นอำย�างดี	นอำกจัากนี�	TTW	ยังมีู่หน�วัยซ์�อำมู่บำารุ่งค่อำ	TWO	ซึ์�งเป็นบริ่ษัทย�อำยที�มีู่ควัามู่เชี�ยวัชาญในการ่	

ด่แลร่ักษาร่ะบบผลิตำและจั�ายนำ�าปร่ะปา	โดยมู่ิตำ�อำงจั�างบุคคลภายนอำก

กลยุ่ทธ์ุด้�นก�รัติั้ดตั้�มค่ว�มเค่ล่้อนไหวของปริัม�ณค่ว�มต้ั้องก�รัใช้ื่นำ��ปรัะป�

	 TTW	ได�เล็งเห็นถึงโอำกาสในการ่เตำิบโตำทางธุร่กิจัจัึงได�วั�าจั�าง	บร่ิษัท	ทีมู่	คอำนซ์ัลตำิ�ง	เอำนจัิเนียร่ิ�ง	แอำนด์	แมู่เนจัเมู่นท์	จัำากัด	(บ.ทีมู่ฯ)	

ให�เป็นที�ปร่ึกษาด�านวัิศัวักร่ร่มู่	 โดยได�ทำาการ่ศัึกษาปร่ิมู่าณควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�นำ�าในพุ่�นที�ให�บร่ิการ่ขิอำง	TTW	ในอำนาคตำ	 (จันถึงปี	 2577)	

ร่วัมู่ถึง	บ.ทีมู่ฯ	ยังได�ดำาเนินการ่ศึักษาพุ่�นที�ศัักยภาพุในอำนาคตำ	และยังมีู่การ่กำาหนดแผนการ่ปรั่บปรุ่งร่ะบบผลิตำ	ร่ะบบส�งและจั�ายนำ�าปร่ะปา

ได�อำย�างคร่บถ�วัน		ในส�วันด�านการ่ปร่ะเมู่ินการ่จั�ายนำ�าจัร่ิง		TTW	ได�ดำาเนินการ่ศัึกษาแร่งดัน	อำัตำร่าและปร่ิมู่าณการ่ไหลขิอำงนำ�าปร่ะปาที�

เกิดขิึ�นจัร่ิงในร่ะบบท�อำจั�าย	LDN	โดยการ่ใช�แบบจัำาลอำงทางชลศัาสตำร่์	(Hydraulic	model)	ทำาให�สามู่าร่ถวัางแผนในการ่บร่ิหาร่จััดการ่

ร่ะบบท�อำจั�ายให�มู่ีปร่ะสิทธิภาพุสามู่าร่ถจั�ายนำ�าปร่ะปาด�วัยแร่งดันและอำัตำร่าการ่ไหลที�ทั�วัถึงคร่อำบคลุมู่ทั�งพุ่�นที�ให�บร่ิการ่
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PTW

กลยุ่ทธ์ุด้�นก�รัผู้ลิตั้ 

	 PTW	ใช�เทคโนโลยีควับคุมู่ร่ะบบการ่ผลิตำด�วัยคอำมู่พิุวัเตำอำร์่ร่ะบบ	SCADA	System	 ซึ์�งควับคุมู่การ่ผลิตำด�วัยร่ะบบอัำตำโนมัู่ติำผ�านร่ะบบ						

โทร่คมู่นาคมู่ทั�งที�โร่งผลิตำนำ�าและสถานีจั�ายนำ�าทุกแห�ง	โดยศั่นย์ควับคุมู่	SCADA	System	ตำั�งอำย่�ในอำาคาร่ห�อำงควับคุมู่	นอำกจัากนี�	PTW										

ยังมีู่ร่ะบบควับคุมู่คุณภาพุโดยการ่ทดสอำบคุณภาพุนำ�าดิบที�ใช�ด�วัยร่ะบบ	Jar	Test	สัปดาห์ละ	2	ครั่�ง	 เพุ่�อำคำานวัณหาปริ่มู่าณสาร่เคมีู่ที�ตำ�อำง	

ใช�ในการ่ผลิตำอำย�างเหมู่าะสมู่	สำาหร่ับร่ะบบถังกร่อำงที�มู่ีทร่ายทำาหน�าที�เป็นตำัวักร่อำง	(media)	PTW	มู่ีกร่ะบวันการ่ล�างทร่าย	หร่่อำการ่ล�าง	

แบบย�อำนกลับ	(back	wash)	โดยการ่อัำดลมู่ผ�านหัวั	Air	Nozzle	ที�ตัำ�งอำย่�กร่ะจัายเต็ำมู่พุ่�นที�หน�าตัำดขิอำงถังกร่อำงใตำ�ชั�นทร่าย	ทั�งนี�	กร่ะบวันการ่	

ดังกล�าวัเป็นการ่ใช�ลมู่เขิ�าช�วัยนำ�าในการ่ล�างสิ�งสกปร่กที�มีู่อำย่�ในทร่าย	นอำกจัากนี�	PTW	 ยังจััดให�มีู่พุนักงานควับคุมู่กร่ะบวันการ่ผลิตำตำลอำด							

24	ชั�วัโมู่ง	มู่ีการ่ปร่ับปรุ่งร่ะบบส�งนำ�าขิอำงโร่งผลิตำนำ�าฯ	 โดยใช�อำ�างเก็บนำ�าที�สร่�างขิึ�นใหมู่�ขิอำงโร่งผลิตำนำ�าฯ	ในการ่ส�งนำ�าไปยังสถานีจั�ายนำ�า	

ปทุมู่ธานี	เพุ่�อำลดภาร่ะอำ�างเก็บนำ�าเดมิู่ในโร่งผลิตำนำ�าฯ	ให�สามู่าร่ถส�งนำ�าไปยังสถานีจั�ายนำ�ารั่งสิตำ	และสถานีจั�ายนำ�าธร่ร่มู่ศัาสตำร่ไ์ด�มู่ากขึิ�น

กลยุ่ทธ์ุด้�นพ้�นท่ีให้บีริัก�รั 

	 PTW	มุู่�งตำอำบสนอำงควัามู่ตำ�อำงการ่นำ�าปร่ะปาขิอำงปร่ะชาชนในพุ่�นที�	จั.ปทุมู่ธานี	 ที�มีู่แนวัโน�มู่เพิุ�มู่ส่งขึิ�นอำย�างตำ�อำเน่�อำงให�คร่อำบคลุมู่ทั�วัถึง	

พุร่�อำมู่ทั�ง	PTW	ได�มู่ีการ่หาร่่อำร่�วัมู่กับ	กปภ.เป็นปร่ะจัำาตำามู่วังร่อำบ	เพุ่�อำเพุิ�มู่ปร่ะสิทธิภาพุในการ่ให�บร่ิการ่นำ�าปร่ะปาอำย�างมู่ีปร่ะสิทธิภาพุ

กลยุ่ทธ์ุด้�นก�รัส่้ำอสำ�รัและปรัะชื่�สัำมพันธ์ุ 

	 เน่�อำงจัากจัำานวันผ่�ใช�นำ�าขิอำง	กปภ.ในพุ่�นที�ให�บริ่การ่ในจัังหวััดปทุมู่ธานีมีู่กวั�า	350,000	ร่าย	 ซึ์�งคร่อำบคลุมู่กลุ�มู่ผ่�ใช�นำ�าทั�งภาคครั่วัเร่่อำน	

ภาคอำุตำสาหกร่ร่มู่	และภาคพุาณิชยกร่ร่มู่	และมู่ีจัำานวันร่ายขิอำงผ่�ใช�นำ�าปร่ะปาขิอำง	กปภ.มู่ากกวั�าพุ่�นที�ให�บร่ิการ่ในจัังหวััดนคร่ปฐมู่และ

สมุู่ทร่สาคร่ขิอำง	TTW	ซึ์�งมีู่อำย่�ร่าวั	190,000	ร่าย	ซึ์�งมู่ากกวั�าถึง	160,000	ร่าย	โดยเป็นผ่�ใช�นำ�าภาคครั่วัเร่่อำนที�มีู่ปริ่มู่าณการ่ใช�นำ�ากวั�า	60%	

และผ่�ใช�นำ�าภาคอุำตำสาหกร่ร่มู่ที�มีู่ปริ่มู่าณการ่ใช�นำ�าร่าวั	20%	ขิอำงยอำดจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาทั�งหมู่ดขิอำง	กปภ.	ดังนั�นการ่ดำาเนินการ่ด�านส่�อำสาร่

และปร่ะชาสัมู่พุันธ์ขิ�าวัสาร่ขิ�อำมู่่ลการ่ให�บร่ิการ่	ทั�งในด�านคุณภาพุนำ�าปร่ะปา	และควัามู่ตำ�อำเน่�อำงหร่่อำการ่หยุดจั�ายนำ�าปร่ะปาอำันเน่�อำงมู่า

จัากปัจัจััยขิ�อำขิัดขิ�อำงตำ�างๆ	ทั�งที�ควับคุมู่ได�	และควับคุมู่ไมู่�ได�จัึงมู่ีควัามู่สำาคัญอำย�างยิ�ง	

	 PTW	ดำาเนินการ่ปร่ะชาสัมู่พุันธ์ผ�านช�อำงทางการ่ส่�อำสาร่ที�เหมู่าะสมู่	เช�น	จัดหมู่ายอำิเล็กทร่อำนิกส์	(email)	หร่่อำขิ�อำควัามู่สั�น	(SMS)	

หร่่อำกลุ�มู่ไลน์	ให�กับ	กปภ.	หร่่อำผ่�ใช�นำ�าปร่ะปาในร่่ปขิอำงอำงค์กร่	เพุ่�อำให�เขิ�าถึงขิ�อำมู่่ลขิ�าวัสาร่ที�ร่วัดเร่็วัในกร่ณีที�เกิดการ่ซ์�อำมู่แซ์มู่หร่่อำซ์�อำมู่

บำารุ่งท�อำปร่ะปาที�ส�งผลตำ�อำการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาไปยังผ่�ใช�นำ�า	ทั�งนี�เพุ่�อำลดผลกร่ะทบที�จัะเกิดขิึ�นในกร่ะบวันการ่ผลิตำสินค�าหร่่อำบร่ิการ่						

	 นอำกจัากนี�	PTW	ยังได�การ่สร่�างควัามู่สัมู่พัุนธ์อัำนดีกับส่�อำมู่วัลชนตำ�างๆ	เช�น	นักขิ�าวั	นักหนังส่อำพิุมู่พ์ุ	เป็นตำ�น	เพุ่�อำเป็นส่�อำในการ่เผยแพุร่�	

ขิ�าวัสาร่ขิอำงบร่ิษัทไปส่�ปร่ะชาชน	เพุิ�มู่ขิอำบเขิตำการ่ส่�อำสาร่ที�กวั�างขิวัาง	ฉะนั�นในการ่นำาเสนอำขิ�อำมู่่ลขิ�าวัสาร่ตำ�างๆ	ที�ถ่กตำ�อำงไปส่�ปร่ะชาชน	

ส่�อำมู่วัลชนจัึงเป็นเคร่่�อำงมู่่อำหร่่อำส่�อำที�สามู่าร่ถเขิ�าถึงปร่ะชาชนได�เป็นอำย�างดี

กลยุ่ทธ์ุก�รัสำร้ั�งคุ่ณภ�พก�รัให้บีริัก�รั ก�รัค่วบีคุ่มและตั้รัวจสำอบีคุ่ณภ�พนำ��ปรัะป�

	 สำาหรั่บกลยุทธ์ในด�านการ่สร่�างคุณภาพุการ่ให�บริ่การ่	การ่ควับคุมู่และตำร่วัจัสอำบคุณภาพุนำ�าปร่ะปา	ยังคงดำาเนินการ่สอำดคล�อำงตำามู่	

สัญญาให�สิทธิดำาเนินการ่ผลิตำและจัำาหน�ายนำ�าปร่ะปาร่ะหวั�างการ่ปร่ะปาส�วันภ่มิู่ภาคทั�งในเร่่�อำงคุณภาพุและควัามู่สะอำาด	ควัามู่เพีุยงพุอำ	

และควัามู่ตำ�อำเน่�อำงในการ่จั�ายนำ�าปร่ะปา	 โดยกำาหนดเป้าหมู่ายดำาเนินการ่และมู่ีการ่ทบทวันเป้าหมู่ายเป็นปร่ะจัำาทุกปี	 เช�นเดียวักับ	

การ่ดำาเนินการ่ขิอำง	TTW

กลยุ่ทธ์ุด้�นก�รับีริัห�รัต้ั้นทุน

	 ด�วัยเทคโนโลยีในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาอำันทันสมู่ัยขิอำง	PTW	ทำาให�การ่ผลิตำมู่ีปร่ะสิทธิภาพุ	เทคโนโลยีการ่กร่อำงนำ�า	และการ่ทำาให�นำ�า

ตำกตำะกอำนโดยอำาศััยแร่งโน�มู่ถ�วังช�วัยให�นำ�าจัากชั�นบนไหลลงส่�ชั�นล�างได�โดยมิู่ตำ�อำงใช�พุลังงานไฟฟ้าในการ่หมุู่นนำ�า	ทำาให�	PTW	รั่กษาตำ�นทุน	

การ่ผลิตำให�มู่ีปร่ะสิทธิภาพุได�เป็นอำย�างดี	นอำกจัากนี�	 PTW	ยังมู่ีหน�วัยซ์�อำมู่บำารุ่งค่อำ	 TWO	ซ์ึ�งเป็นบร่ิษัทย�อำยที�มู่ีควัามู่เชี�ยวัชาญในการ่										

ด่แลร่ักษาร่ะบบผลิตำและจั�ายนำ�าปร่ะปา	โดยมู่ิตำ�อำงจั�างบุคคลภายนอำก
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รั�ย่ละเอีย่ด 2560 2561 2562

กำาลังการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปา 440,000 540,000 540,000

ปร่ิมู่าณการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาเฉลี�ย 399,714 433,631 455,122

อำัตำร่าการ่ใช�กำาลังการ่ผลิตำ	(%) 90.8% 80.3% 84.3%

	 ในปี	2562	TTW	มู่ีปร่ิมู่าณการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาเฉลี�ย	455,122	ลบ.มู่./วััน	หร่่อำเท�ากับร่�อำยละ	84.3	ขิอำงกำาลังการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาร่วัมู่ที�	

540,000	ลบ.มู่./วััน	และมีู่ปริ่มู่าณการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาเพิุ�มู่ขึิ�นร่�อำยละ	5.0	เทียบกับปริ่มู่าณการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาปี	2561	ส่บเน่�อำงจัากปริ่มู่าณ	

ควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�นำ�าปร่ะปาในภาคคร่ัวัเร่่อำนที�เพิุ�มู่ส่งขิึ�นจัากโคร่งการ่พัุฒนาอำสังหาร่ิมู่ทร่ัพุย์เพุ่�อำร่อำงร่ับการ่ขิยายตำัวัขิอำงจัังหวััดนคร่ปฐมู่

และจัังหวััดสมูุ่ทร่สาคร่	ร่วัมู่ถึงการ่สนับสนุนการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาเพุิ�มู่เตำิมู่ในพุ่�นที�ให�บร่ิการ่อำ่�นๆ	ขิอำง	กปภ.

	 (2)	 กระบวนัก�รผลิต

	 	 แหล�งนำ�าดิบที�ใช�เพุ่�อำการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	TTW	ค่อำ	แมู่�นำ�าท�าจัีนตำอำนกลาง	โดยทั�วัไปนำ�าดิบอำาจัมู่ีสิ�งปนเป้�อำนที�ไมู่�เหมู่าะสมู่

กับการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาปนอำย่�	 ดังนั�นจัึงตำ�อำงมู่ีกร่ะบวันการ่ที�ทำาให�นำ�าดิบเป็นนำ�าปร่ะปาที�สะอำาด	จันถึงสามู่าร่ถด่�มู่ได�	 ด�วัยหลักเกณฑ์	

ดังตำ�อำไปนี�

	 	 (ก)	ตำ�อำงไมู่�มู่ีเช่�อำจัุลชีพุใดๆ	หลงเหล่อำอำย่�ในนำ�าปร่ะปาตำั�งแตำ�โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปาส�งนำ�าไปตำามู่ท�อำ	จันกร่ะทั�งถึงก๊อำกนำ�าขิอำงผ่�ใช�นำ�า

	 	 (ขิ)	ตำ�อำงไมู่�มู่ีสาร่อำินทร่ีย์ใดๆ	ทั�งที�แขิวันลอำยและละลายอำย่�ในนำ�าหลงเหล่อำอำย่�ในนำ�าปร่ะปาไปตำามู่ท�อำจันกร่ะทั�งถึงก๊อำกนำ�าขิอำง

ผ่�ใช�นำ�า	

	 	 (ค)	ตำ�อำงกำาจััดก๊าซ์ตำ�างๆ	ที�ละลายอำย่�ในนำ�าอำอำกจัากนำ�าปร่ะปา

	 	 (ง)	ตำ�อำงกำาจััดสิ�งเจั่อำปนตำ�างๆ	ที�ไมู่�เหมู่าะสมู่ทั�งที�เป็นสาร่แขิวันลอำย	และสาร่ละลายที�อำย่�ในนำ�าปร่ะปา	

   ก�รัจัดห�ผู้ลิตั้ภัณฑ์์หร่ัอบีริัก�รั

ก�รัผู้ลิตั้ของ TTW

	 (1)	 เทค์โนัโลยีก�รผลิต

	 	 เทคโนโลยีในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	TTW	เป็นเทคโนโลยีจัากปร่ะเทศัอัำงกฤษ	โดยพุนักงานขิอำงบริ่ษัทได�รั่บการ่ถ�ายทอำดเทคโนโลยี	

ผ�านการ่ฝึึกอำบร่มู่และค่�มู่่อำการ่ปฏิิบัติำงาน	ทำาให�พุนักงานมีู่ควัามู่ร่่�และควัามู่เชี�ยวัชาญในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาให�เทียบเท�าร่ะดับสากล	ทั�งนี�	

ร่ะบบการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	TTW	จััดเป็นเทคโนโลยีทันสมู่ัย	มู่ีการ่นำาการ่ควับคุมู่ด�วัยร่ะบบ	SCADA	(Supervisory	Control	and	Data	

Acquisition)	 ซ์ึ�งเป็นร่ะบบควับคุมู่ด�วัยคอำมู่พุิวัเตำอำร่์ที�ใช�ในการ่ควับคุมู่ด่แลการ่ผลิตำและการ่ส�งนำ�าโดยอำัตำโนมู่ัตำิ	และ	TTW	ยังมู่ีร่ะบบ							

ตำิดตำามู่และทดสอำบคุณภาพุนำ�าที�ทันสมู่ัย	สามู่าร่ถทำาการ่ทดสอำบนำ�าปร่ะปาที�ผลิตำได�	ที�ให�ผลเที�ยงตำร่งมู่ีปร่ะสิทธิภาพุส่ง	ทำาให�ที�ผ�านมู่า	

TTW	สามู่าร่ถผลิตำนำ�าปร่ะปาได�ตำามู่เกณฑ์	มู่อำก.257	เล�มู่ที�	1-2521	ซ์ึ�งเป็นมู่าตำร่ฐานที�ร่ะบุโดย	กปภ.	มู่าโดยตำลอำด	

	 นอำกจัากนี�ร่ะบบการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	TTW	ยังถ่กอำอำกแบบเพุ่�อำให�ผลิตำได�อำย�างมู่ีปร่ะสิทธิภาพุ	 เพุ่�อำให�ปร่ะหยัดตำ�นทุนการ่ผลิตำ	

มู่ากที�สุด	 โดยการ่อำอำกแบบร่ะบบการ่ผลิตำนำ�าใช�หลักขิอำงแร่งโน�มู่ถ�วัง	 (Gravity	 Flow)	 โดยการ่ส่บยกนำ�าดิบขิึ�นไปบนสถานีส่บนำ�าดิบ													

แล�วัปล�อำยให�ไหลตำามู่แร่งโน�มู่ถ�วังผ�านกร่ะบวันการ่ขิอำงถังผสมู่เร็่วั	กร่ะบวันการ่ตำกตำะกอำน	กร่ะบวันการ่กร่อำง	การ่เติำมู่คลอำรี่นเพุ่�อำฆ่�าเช่�อำโร่ค	

ตำลอำดจันกร่ะบวันการ่กักเก็บนำ�าในขัิ�นสุดท�ายก�อำนร่อำจั�ายไปยังสถานีจั�ายนำ�าทั�งสอำง	ทำาให�สามู่าร่ถปร่ะหยัดพุลังงานไฟฟ้าที�ใช�ในการ่ผลิตำ									

เมู่่�อำเทียบกับการ่ส่บนำ�าไปยังขิั�นตำอำนตำ�างๆ	ในกร่ะบวันการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาโดยทั�วัไป

ปริม�ณก�รจ่�ยนัำ��ประป�เฉลี�ยของ	TTW	เทียบกับกำ�ลังก�รผลิตตั�งแต่ปี	2560-2562

หน�วัย	:	ลบ.มู่./วััน
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	 	 (จั)	ตำ�อำงกำาจััดสาร่พิุษอัำนตำร่ายตำ�างๆอำอำกจัากนำ�าปร่ะปาให�หมู่ด	 ทั�งที�เป็นสาร่พิุษที�ก�อำให�เกิดอัำนตำร่ายตำ�อำร่�างกายมู่นุษย์ในลักษณะ	

เร่่�อำร่ัง	และลักษณะฉับพุลัน	เช�น	สาร่แคดเมู่ียมู่	สาร่ตำะกั�วั	สาร่ฟีนอำล	สาร่ไซ์ยาไนด์

	 	 (ฉ)	ตำ�อำงกำาจััดสิ�งตำ�างๆ	อำอำกจัากนำ�าปร่ะปาให�ได�มู่ากที�สุด	โดยไมู่�ให�นำ�าปร่ะปามู่ีกลิ�นและร่สเป็นที�ไมู่�ตำ�อำงการ่ตำ�อำผ่�บร่ิโภค

	 	 (ช)	ตำ�อำงทำาให�นำ�าปร่ะปาเป็นที�น�าพึุงพุอำใจัแก�ผ่�ใช�ตำลอำดเวัลาทั�งสำาหรั่บอุำปโภคและบริ่โภค	ร่วัมู่ถึงการ่ชะล�างตำ�างๆ	และกิจักร่ร่มู่	

ทั�วัไปขิอำงโร่งงานอำุตำสาหกร่ร่มู่

ก�รัผู้ลิตั้ของ PTW

	 (1)	 เทค์โนัโลยีก�รผลิต

	 	 จัุดเด�นขิอำงเทคโนโลยีการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	PTW	คล�ายกับขิอำง	TTW	ค่อำทุกขิั�นตำอำนถ่กควับคุมู่ด�วัย	SCADA	System	ซ์ึ�งเป็น

ร่ะบบควับคุมู่แบบอำัตำโนมู่ัตำิผ�านร่ะบบโทร่คมู่นาคมู่	การ่ปร่ับเปลี�ยนอำัตำร่าการ่ทำางานขิอำงหน�วัยตำ�างๆ	ในร่ะบบ	เช�นอำัตำร่าการ่ไหลขิอำงนำ�า	

ควัามู่ดัน	เป็นตำ�น	สามู่าร่ถทำาได�ผ�านคอำมู่พิุวัเตำอำร์่ขิอำง	SCADA	System	ที�อำาคาร่ห�อำงควับคุมู่	นอำกจัากนี�	ร่ะบบรั่บและส่บนำ�าดิบส่�โร่งผลิตำนำ�า

ขิอำง	PTW	ยังสามู่าร่ถส่บนำ�าดิบได�ส่งสุดถึง	500,000	ล่กบาศัก์เมู่ตำร่ตำ�อำวััน

	 	 กำาลังการ่ผลิตำส่งสุด	ณ	วัันที�	31	ธันวัาคมู่	2562	ขิอำง	PTW	ค่อำ	488,000	ล่กบาศัก์เมู่ตำร่ตำ�อำวััน	ทั�งนี�	กำาลังการ่ผลิตำที�	488,000	

ล่กบาศัก์เมู่ตำร่ตำ�อำวัันส่งสุดดังกล�าวั	ค่อำผลร่วัมู่ขิอำง

	 	 -	 กำาลังการ่ผลิตำตำิดตำั�งที�	288,000	ล่กบาศัก์เมู่ตำร่ตำ�อำวัันขิอำงโร่งผลิตำนำ�า

	 	 -	 กำาลังการ่ผลิตำเพุิ�มู่เตำิมู่ที�	 200,000	ล่กบาศัก์เมู่ตำร่ตำ�อำวัันที�ได�จัากการ่ขิยายกำาลังการ่ผลิตำขิอำงโร่งผลิตำนำ�า	 และการ่สร่�าง	

สถานีเพิุ�มู่แร่งดัน	(Booster	Pump	Station)	บริ่เวัณถนนเลียบคลอำงเปร่มู่ปร่ะชากร่	ในร่ะบบส�งนำ�าปร่ะปาในแนวัขิอำงท�อำส�งนำ�า

ปร่ะธาน	(BTM)	ร่ะหวั�างโร่งผลิตำนำ�าและสถานีจั�ายนำ�าร่ังสิตำโดยมู่ีร่ายละเอำียดปร่ิมู่าณการ่ผลิตำเป็นดังนี�

ปริม�ณก�รจ่�ยนัำ��ประป�เฉลี�ยของ	PTW	เทียบกับกำ�ลังก�รผลิตตั�งแต่ปี	2560-2562

หน�วัย:	ลบ.มู่./วััน

รั�ย่ละเอีย่ด 2560 2561 2562

กำาลังการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาส่งสุด 488,000 488,000 488,000

ปร่ิมู่าณการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาเฉลี�ย 372,065 399,806 408,042

อำัตำร่าการ่ใช�กำาลังการ่ผลิตำ	(%) 76.24% 81.95% 83.6%

	 ในปี	2562	PTW	มู่ีปร่ิมู่าณการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาเฉลี�ย	408,042	ลบ.มู่./วััน	หร่่อำเท�ากับร่�อำยละ	83.6	ขิอำงกำาลังการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาร่วัมู่ที�	

488,000	ลบ.มู่./วััน	และมีู่ปริ่มู่าณการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาเพิุ�มู่ขึิ�นร่�อำยละ	2.1	เทียบกับปริ่มู่าณการ่จั�ายนำ�าปร่ะปาปี	2561	ส่บเน่�อำงจัากปริ่มู่าณ	

ควัามู่ตำ�อำงการ่ใช�นำ�าปร่ะปาในภาคคร่ัวัเร่่อำนที�เพุิ�มู่ส่งขิึ�นจัากการ่ขิยายตำัวัขิอำงจัังหวััดปทุมู่ธานี	 ร่วัมู่ถึงการ่สนับสนุนการ่จั�ายนำ�าปร่ะปา								

เพุิ�มู่เตำิมู่ในพุ่�นที�ให�บร่ิการ่อำ่�นๆ	ขิอำงการ่ปร่ะปาส�วันภ่มู่ิภาค

	 (2)	 กระบวนัก�รผลิต

	 	 กร่ะบวันการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	PTW	ค่อำแมู่�นำ�าเจั�าพุร่ะยา	โดยมีู่หลักเกณฑ์ในการ่ทำานำ�าดิบให�เป็นนำ�าปร่ะปาเช�นเดียวักับขิอำง	TTW
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วัตั้ถุดิบีและผูู้้จัดจำ�หน่�ย่วัตั้ถุดิบี (Suppliers)

	 (1)	 วัตถุด้ิบสำำ�ค์ัญ่ที�ใชั้ในัก�รผลิตนัำ��ประป�ของ	TTW

	 	 (ก)	นำ�าดิบที�	TTW	ใช�ในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาค่อำ	นำ�าจัากแมู่�นำ�าท�าจีันตำอำนกลาง	โดยการ่ส่บนำ�าเขิ�าส่�โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปา	ณ	ตำ.บางร่ะกำา	

อำ.บางเลน	จั.นคร่ปฐมู่	 โดย	 TTW	สามู่าร่ถส่บนำ�าดิบจัากแมู่�นำ�าท�าจัีนมู่าใช�โดยไมู่�มู่ีตำ�นทุนค�าใช�จั�ายแตำ�อำย�างใด	 ยกเวั�น														

ค�าธร่ร่มู่เนียมู่ในการ่รั่บสัมู่ปทานปร่ะกอำบกิจัการ่ปร่ะปาสัมู่ปทานปีละ	200	บาท	โดยตำ�อำงจั�ายให�แก�กร่ะทร่วังทรั่พุยากร่ธร่ร่มู่ชาติำ

และสิ�งแวัดล�อำมู่ในฐานะผ่�ให�สัมู่ปทาน	นอำกจัากนี�บริ่ษัทฯ	 ยังตำ�อำงจั�ายเงินทดแทนค�าใช�จั�ายขิอำงเจั�าพุนักงานผ่�ตำร่วัจัการ่ขิอำง										

ผ่�ให�สัมู่ปทานซ์ึ�งตำ�อำงจั�ายล�วังหน�าเป็นร่ายปีเป็นจัำานวันเงินปีละ	 200	บาทตำ�อำสัมู่ปทาน	ทั�งนี�	 จัากที�	 TTW	 ได�ร่ับสัมู่ปทาน								

2	ฉบับ	TTW	จัึงตำ�อำงจั�ายเงินทดแทนค�าใช�จั�ายขิอำงเจั�าพุนักงานผ่�ตำร่วัจัการ่ขิอำงผ่�ให�สัมู่ปทานทั�งสิ�น	400	บาทตำ�อำปี

	 	 (ขิ)	สาร่เคมู่ีหลักที�	TTW	ใช�ในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปา	ได�แก�	สาร่ส�มู่นำ�า	คลอำร่ีนเหลวั	โพุลีอำีเล็คโตำร่ไลท์	ด�างทับทิมู่	ป่นขิาวั

	 	 TTW	ทำาการ่เล่อำกซ์่�อำวััตำถุดิบจัากผ่�จัำาหน�ายหลากหลาย	 โดยการ่เล่อำกซ์่�อำจัากผ่�ผลิตำที�มู่ีคุณภาพุขิอำงสินค�าตำามู่มู่าตำร่ฐานและ	

ได�ร่ับการ่ทดสอำบโดยห�อำงปฏิิบัตำิการ่ทางเคมู่ีขิอำง	TTW	และมู่ีควัามู่สามู่าร่ถในการ่จััดส�งและการ่สำาร่อำงได�ตำามู่ควัามู่ตำ�อำงการ่ขิอำง	TTW	

อำย�างทันท�วังที	และมู่ีร่าคาตำำ�าที�สุด	

	 	 เน่�อำงจัากสาร่ส�มู่เป็นสาร่เคมู่ีหลักที�ใช�ในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปา	 ปร่ิมู่าณการ่จััดซ์่�อำสาร่ส�มู่จัึงมู่ีมู่่ลค�าส่งที�สุดในบร่ร่ดายอำดจััดซ์่�อำ	

สาร่เคมู่ีทั�งหมู่ด	และมู่ีผ่�จััดจัำาหน�ายสาร่ส�มู่ในปร่ะเทศัหลายร่ายด�วัยกัน	 โดยสาร่ส�มู่เป็นวััตำถุดิบที�ไมู่�มู่ีลักษณะเฉพุาะเจัาะจังมู่ากนัก									

ด�วัยเหตำุผลนี�หากเกิดกร่ณีที�ไมู่�สามู่าร่ถจััดซ์่�อำจัากผ่�จััดจัำาหน�ายร่ายใดร่ายหนึ�งได�	TTW	สามู่าร่ถจััดซ์่�อำสาร่ส�มู่จัากผ่�จััดจัำาหน�ายร่ายอำ่�น	

และสามู่าร่ถนำามู่าใช�ในกร่ะบวันการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาได�เช�นกัน	

	 (2)	 วัตถุด้ิบสำำ�ค์ัญ่ที�ใชั้ในัก�รผลิตนัำ��ประป�ของ	PTW

	 	 (ก)	นำ�าดิบที�	PTW	ใช�ในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาค่อำนำ�าดิบจัากแมู่�นำ�าเจั�าพุร่ะยา	PTW	ส่บนำ�าเขิ�าส่�โร่งผลิตำนำ�าปร่ะปา	ณ	ตำ.บ�านปทุมู่	

อำ.สามู่โคก	 จั.ปทุมู่ธานี	 ทั�งนี�	 PTW	ตำ�อำงเสียค�าธร่ร่มู่เนียมู่ในการ่ร่ับสัมู่ปทานปร่ะกอำบกิจัการ่ปร่ะปาเป็นจัำานวันเงิน																			

200	บาทตำ�อำปี	

	 	 (ขิ)	สาร่เคมู่ีหลักที�	PTW	ใช�ในการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปา	ได�แก�	สาร่ส�มู่นำ�า	ป่นขิาวั	คลอำร่ีนเหลวั	โพุลีอำีเล็คโตำร่ไลท์

	 	 PTW	ไมู่�ใช�ด�างทับทิมู่ในกร่ะบวันการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาเน่�อำงจัากคุณลักษณะขิอำงนำ�าดิบที�แตำกตำ�างกันร่ะหวั�างนำ�าดิบจัากแมู่�นำ�าท�าจีัน	

และนำ�าดิบจัากแมู่�นำ�าเจั�าพุร่ะยา	ทั�งนี�	 นำ�าดิบจัากแมู่�นำ�าท�าจัีนปร่ะกอำบไปด�วัยสาร่เคมู่ีบางชนิดที�ทำาให�นำ�ามู่ีสี	และด�างทับทิมู่ช�วัยกำาจััด	

สาร่เคมู่ีที�ก�อำให�เกิดสีดังกล�าวั

ผู้ลกรัะทบีต่ั้อส่ิำงแวดล้อม

TTW

	 TTW	 ให�ควัามู่สำาคัญตำ�อำการ่ร่ักษาสภาพุแวัดล�อำมู่ที�ดี	 อำย�างไร่ก็ตำามู่จัากกร่ะบวันการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	 TTW	ทำาให�เกิดตำะกอำน	

จัากการ่ผลิตำ	ซึ์�งตำะกอำนดังกล�าวัจัะถ่กส�งไปยังกร่ะบวันการ่รี่ดตำะกอำนโดยการ่ผสมู่โพุลิอีำเล็คโตำร่ไลท์ลงไปทำาให�ตำะกอำนจัับตัำวักันก�อำนที�จัะ	

ถ่กนำาไปทิ�งในที�ที�บริ่ษัทได�จััดเตำรี่ยมู่ไวั�	ส�วันนำ�าที�ได�จัากการ่รี่ดจัะถ่กนำากลับเขิ�าไปในร่ะบบใหมู่�เพุ่�อำผ�านกร่ะบวันการ่ผลิตำให�เป็นนำ�าปร่ะปา	

อำีกคร่ั�งตำามู่กร่ะบวันการ่แบบ	Zero	Discharge	 โดย	TTW	 ได�ดำาเนินการ่ตำร่วัจัสอำบกากตำะกอำนเป็นปร่ะจัำาทุกปีอำย�างตำ�อำเน่�อำงโดยห�อำง								

ปฏิิบัตำิการ่ที�ได�การ่ร่ับร่อำงมู่าตำร่ฐาน

	 ในส�วันขิอำงกากสาร่เคมู่ีที�เกิดจัากนำ�าล�างจัากห�อำงทดลอำงที�ผ�านมู่า	TTW	 ได�วั�าจั�างให�บร่ิษัทร่ับบำาบัดสาร่เคมู่ีที�ได�ร่ับอำนุญาตำร่ับไป	

กำาจััดเป็นคร่ั�งๆ	 ไปปร่ะมู่าณปีละ	1	คร่ั�ง	 โดยไมู่�เคยมู่ีการ่ทำาสัญญาวั�าจั�าง	 เน่�อำงจัากปร่ิมู่าณกากสาร่เคมู่ีที�ตำ�อำงบำาบัดตำ�อำปีมู่ีปร่ิมู่าณ	

น�อำยมู่าก	ในขิณะที�ปร่ิมู่าณผลิตำนำ�าปร่ะปามู่ีแนวัโน�มู่เพุิ�มู่ส่งขิึ�นเร่่�อำยๆ	ทำาให�ขิอำงเสียที�เกิดจัากกร่ะบวันการ่ผลิตำ	ได�แก�	ตำะกอำนนำ�าปร่ะปา	

ก็มู่ีปร่ิมู่าณเพุิ�มู่ส่งขิึ�นเร่่�อำยๆ	TTW	 เล็งเห็นควัามู่สำาคัญขิอำงควัามู่ร่ับผิดชอำบตำ�อำสังคมู่และสิ�งแวัดล�อำมู่จัึงร่�วัมู่มู่่อำกับ	 โคร่งการ่ศัึกษาวิัจััย	

และพุัฒนาสิ�งแวัดล�อำมู่แหลมู่ผักเบี�ยอำันเน่�อำงมู่าจัากพุร่ะร่าชดำาร่ิ	และภาควัิชาวัิทยาศัาสตำร่์สิ�งแวัดล�อำมู่	คณะสิ�งแวัดล�อำมู่	มู่หาวัิทยาลัย	

เกษตำร่ศัาสตำร่์	ทำาการ่วัิจััยเพุ่�อำนำาตำะกอำนนำ�าปร่ะปาซ์ึ�งเป็นขิอำงเหล่อำจัากกร่ะบวันการ่ผลิตำไปใช�ปร่ะโยชน์	และอำาจัจัะตำ�อำยอำดสร่�างอำาชีพุ

แก�ชุมู่ชนใกล�เคียง	 ในลักษณะการ่พุัฒนาเชิงสังคมู่ในร่่ปแบบขิอำงการ่สร่�างคุณค�าร่�วัมู่กันร่ะหวั�างอำงค์กร่กับสังคมู่/ชุมู่ชน	 (Creating	

Shared	Value:	CSV)	ในอำนาคตำอำีกด�วัย	



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 23

	 ในปี	2562	TTW	ได�ผลิตำภัณฑ์ที�เป็นผลงานวิัจััยจัากตำะกอำนนำ�าปร่ะปาที�ได�ดำาเนินการ่ร่�วัมู่กับโคร่งการ่ศึักษาวิัจััยและพัุฒนาสิ�งแวัดล�อำมู่

แหลมู่ผักเบี�ยอัำนเน่�อำงมู่าจัากพุร่ะร่าชดำาริ่	ภาควิัชาวิัทยาศัาสตำร์่สิ�งแวัดล�อำมู่	คณะสิ�งแวัดล�อำมู่	มู่หาวิัทยาลัยเกษตำร่ศัาสตำร์่	ผลิตำภัณฑ์ที�ได�	

จัากการ่วัิจััยทดลอำง	จัำานวัน	3	ปร่ะเภท	ได�แก�	1)	ปุ�ยหมู่ัก	2)	เช่�อำเพุลิงอำัดแท�ง	และ	3)	อำิฐก�อำสร่�าง	บร่ิษัทฯ	ได�มู่ีแนวัควัามู่คิดในการ่ทำา	

ปุ�ยหมู่ักจัากตำะกอำนนำ�าปร่ะปาผสมู่กับขิยะสดภายในสำานักงานใหญ�	โดยการ่คัดแยกขิยะสดที�เป็นเศัษอำาหาร่ลงในถังแยกขิยะ	ซ์ึ�งจัะทำา

การ่ร่วับร่วัมู่เศัษอำาหาร่ที�ได�มู่าทำาปุ�ยหมัู่กผสมู่กับตำะกอำนนำ�าปร่ะปา	 สัดส�วัน	2:1	ตำามู่วิัธีการ่ทำาปุ�ยหมัู่กที�ได�จัากงานวิัจััยตำะกอำนนำ�าปร่ะปา	

ขิอำงคณะสิ�งแวัดล�อำมู่	มู่หาวัิทยาลัยเกษตำร่ศัาสตำร่์	และนำาปุ�ยหมู่ักที�ได�มู่าใช�ในการ่บำารุ่งร่ักษาตำ�นไมู่�ภายในสำานักงานใหญ�	วััตำถุปร่ะสงค์

เพุ่�อำตำ�อำยอำดงานวิัจััยตำะกอำนนำ�าปร่ะปาให�เกิดปร่ะโยชน์ตำ�อำสังคมู่อำย�างแท�จัริ่ง	และเพุ่�อำสร่�างจิัตำสำานึกขิอำงพุนักงานในการ่คัดแยกขิยะเพุ่�อำ

ร่ักษาสภาพุสิ�งแวัดล�อำมู่

	 นอำกจัากนี�	 TTW	 ได�ปฏิิบัตำิตำามู่กฎหมู่ายที�เกี�ยวัขิ�อำงกับสิ�งแวัดล�อำมู่อำย�างเคร่�งคร่ัด	และยังมู่ีการ่สนับสนุนและให�ควัามู่ร่�วัมู่มู่่อำกับ		

หน�วัยงานด่แลสิ�งแวัดล�อำมู่ขิอำงภาครั่ฐและภาคท�อำงถิ�น	ได�แก�	สำานักงานสิ�งแวัดล�อำมู่ภาค	5	กร่ะทร่วังทรั่พุยากร่ธร่ร่มู่ชาติำและสิ�งแวัดล�อำมู่	

จัังหวััดนคร่ปฐมู่	ชมู่ร่มู่เร่าร่ักแมู่�นำ�าท�าจัีน	 โดยการ่ร่�วัมู่หาร่่อำและสนับสนุนการ่ดำาเนินการ่พุัฒนาแบบยั�งย่นในการ่อำนุร่ักษ์คุณภาพุขิอำง	

แมู่�นำ�าท�าจัีนให�มู่ีคุณภาพุดี	เพุ่�อำที�จัะทำาให�แหล�งนำ�าและชุมู่ชนมู่ีสภาพุแวัดล�อำมู่ที�ดีตำ�อำไป	ส�งผลให�	TTW	มู่ีแหล�งนำ�าดิบสำาหร่ับการ่ผลิตำที�

มีู่คุณภาพุตำลอำดไป	ในด�านอำงค์กร่บริ่ษัทฯ	ได�กำาหนดเป็นนโยบายคุณภาพุสิ�งแวัดล�อำมู่	อำาชีวัอำนามัู่ยและควัามู่ปลอำดภัย	ให�คนในได�ยึดเป็น	

หลักปฏิิบัตำิ	อำนึ�ง	ที�ผ�านมู่า	TTW	ไมู่�มู่ีขิ�อำพุิพุาทและ/หร่่อำถ่กฟ้อำงร่�อำงใดๆ	เกี�ยวักับเร่่�อำงสิ�งแวัดล�อำมู่

PTW

	 PTW	ตำร่ะหนักถึงควัามู่สำาคัญขิอำงการ่รั่กษาสภาพุแวัดล�อำมู่	กร่ะบวันการ่ผลิตำนำ�าปร่ะปาขิอำง	PTW	มีู่ลักษณะเป็นแบบ	Zero	Discharge	

ค่อำตำลอำดกร่ะบวันการ่ผลิตำนั�น	ไมู่�มีู่การ่ปล�อำยนำ�ากลับลงส่�แหล�งนำ�าดิบ	ทั�งนี�นำ�าที�เหล่อำจัากการ่แยกตำะกอำนดินอำอำกจัะถ่กนำาย�อำนกลับไปยัง	

กร่ะบวันการ่ผลิตำใหมู่�

	 จัากการ่วัิเคร่าะห์ขิอำงบร่ิษัท	บร่ิหาร่และพุัฒนาเพุ่�อำการ่อำนุร่ักษ์สิ�งแวัดล�อำมู่	จัำากัด	(มู่หาชน)	(GENCO)	เมู่่�อำปลายปี	2542	พุบวั�า	

ตำะกอำนดินจัากกร่ะบวันการ่ผลิตำไมู่�มู่ีสาร่มู่ีพุิษที�ก�อำให�เกิดอำันตำร่ายแก�สิ�งแวัดล�อำมู่เจั่อำปน	ทั�งนี�	ที�ผ�านมู่า	PTW	ได�ยกตำะกอำนดินที�เกิดขิึ�น	

ให�แก�บุคคลภายนอำกและชุมู่ชนในพุ่�นที�ที�	PTW	ดำาเนินกิจัการ่	ที�ตำ�อำงการ่นำาไปถมู่ที�ดินโดยไมู่�คิดค�าตำะกอำนดินหร่่อำค�าใช�จั�ายใดๆ	ทั�งสิ�น

	 สำาหร่ับสาร่เคมู่ีที�หลงเหล่อำจัากการ่ล�างถังเก็บ	ถังเตำร่ียมู่สาร่เคมู่ี	และนำ�าจัากห�อำงทดลอำง	ในอำดีตำ	PTW	เคยทำาสัญญาปีตำ�อำปีวั�าจั�าง	

GENCO	ให�ทำาการ่กำาจััดสาร่เคมีู่ดังกล�าวั	โดยที�ผ�านมู่า	PTW	ส�งกากสาร่เคมีู่ให�	GENCO	บำาบัดปร่ะมู่าณปีละ	1	ครั่�งปริ่มู่าณไมู่�เกินปีละ	

5	 ตัำน	อำย�างไร่ก็ตำามู่เมู่่�อำสัญญาครั่�งสุดท�ายสิ�นสุดลงในปลายปี	2549	PTW	ไมู่�ได�ทำาสัญญาปีตำ�อำปีกับ	GENCO	 อีำก	แตำ�ได�มีู่การ่กำาจััดสาร่	

ดังกล�าวัอำย�างถ่กตำ�อำงตำามู่กฏิหมู่าย	

	 ในปี	2562	PTW	ได�ผลิตำภัณฑ์ที�เป็นผลงานวิัจััยจัากตำะกอำนนำ�าปร่ะปาที�ได�ดำาเนินการ่ร่�วัมู่กับศ่ันย์ควัามู่เป็นเลิศัด�านการ่จััดการ่สาร่	

และขิอำงเสียอัำนตำร่าย	(ศัสอำ.)	จุัฬาลงกร่ณ์มู่หาวิัทยาลัย	ผลิตำภัณฑ์ที�ได�จัากการ่วิัจััยทดลอำง	จัำานวัน	4	ปร่ะเภท	ได�แก�	1)	สาร่ด่ดซั์บฟล่อำอำไร่ด์	

2)	 อิำฐบล็อำกปร่ะสาน	3)	กร่ะเบ่�อำงป่พุ่�น	4)	กร่ะเบ่�อำงดินเผา	 ซึ์�งบริ่ษัทฯ	ได�นำากร่ะเบ่�อำงดินเผามู่าใช�เป็นส�วันหนึ�งในการ่ตำกแตำ�งอำาคาร่เรี่ยน	

ขิอำงโร่งเร่ียนวััดร่าษฎร่์ธร่ร่มู่าร่ามู่	ตำำาบลนาโคก	อำำาเภอำเมู่่อำงสมูุ่ทร่สาคร่	จัังหวััดสมูุ่ทร่สาคร่	ภายใตำ�โคร่งการ่เสร่ิมู่สร่�างคุณภาพุชีวัิตำขิอำง

นักเร่ียนในโร่งเร่ียนที�ด�อำยโอำกาส	ปีที�	3	ขิอำงสำานักงาน	พุลอำากาศัเอำก	ดร่.ปร่ะจัิน	จัั�นตำอำง	วััตำถุปร่ะสงค์เพุ่�อำเพุิ�มู่มู่่ลค�าขิอำงเสียที�เกิดจัาก	

การ่ผลิตำนำ�าปร่ะปา	โดยนำามู่าใช�ปร่ะโยชน์ในปร่ะเภทงานก�อำสร่�าง	และการ่ส�งเสริ่มู่ภาพุลักษณ์ขิอำงบริ่ษัทฯ	ด�านควัามู่รั่บผิดชอำบตำ�อำสังคมู่

ก�รัสำำ�รัวจค่ว�มพึงพอใจ

	 บร่ิษัทฯ	ได�ตำร่ะหนักถึงควัามู่สำาคัญในการ่ให�บร่ิการ่กับล่กค�า	(กปภ.)	ในพุ่�นที�	สมูุ่ทร่สาคร่-นคร่ปฐมู่	และในพุ่�นที�	ปทุมู่ธานี-ร่ังสิตำ	

โดยบริ่ษัทฯ	จัะดำาเนินการ่สำาร่วัจัควัามู่พึุงพุอำใจัขิอำงล่กค�าเป็นปร่ะจัำาทุกร่อำบ	6	เด่อำน	และสรุ่ปภาพุร่วัมู่เป็นร่ายปี	เพุ่�อำนำาผลที�ได�มู่าปรั่บปรุ่ง

และพุัฒนาคุณภาพุสินค�าและการ่ให�บร่ิการ่ขิอำงบร่ิษัทฯ	 ให�มู่ีปร่ะสิทธิภาพุมู่ากยิ�งขิึ�น	 โดยในปี	 2562	ที�ผ�านมู่า	บร่ิษัทฯ	 ได�ดำาเนินการ่		

สำาร่วัจัควัามู่พุึงพุอำใจัตำ�อำล่กค�าเป็นที�เร่ียบร่�อำยสรุ่ปผลได�	ดังนี�



รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)24

   ก�รัพัฒน�ธุุรักิจในอน�ค่ตั้

ทิศท�งก�รัลงทุนธุุรักิจนำ��ในปรัะเทศ

	 ภายใตำ�แผนแมู่�บทการ่บร่ิหาร่จััดการ่ทร่ัพุยากร่นำ�า	 20	ปี	 พุ.ศั.	 2561	 -	 2580	 โดยคณะกร่ร่มู่การ่ทร่ัพุยากร่นำ�าแห�งชาตำิ	 (กนช.)	

ได�ให�กร่อำบนโยบายการ่ลงทุน	และแนวัทางการ่บริ่หาร่จััดการ่ทรั่พุยากร่นำ�า	เพุ่�อำให�สอำดคล�อำงตำามู่พุร่ะร่าชบัญญัติำทรั่พุยากร่นำ�า	พุ.ศั.	2561	

และทิศัทางการ่พุัฒนาขิอำงปร่ะเทศัที�ร่ะบุในแผนยุทธศัาสตำร่์ชาตำิ	20	ปี	พุ.ศั.	2561	-	2580	

ทิศท�งก�รัลงทุนธุุรักิจนำ��ในต่ั้�งปรัะเทศ

	 แนวัโน�มู่การ่ลงทุนตำ�างปร่ะเทศัขิอำงบริ่ษัทจัดทะเบียนไทยยังคงขิยายตัำวัตำ�อำเน่�อำง	 โดยขิ�อำมู่่ลจัากฝ่ึายวิัจััยตำลาดหลักทรั่พุย์แห�งปร่ะเทศัไทย	

พุบวั�า	ณ	สิ�นปี	2561	บร่ิษัทจัดทะเบียนจัำานวัน	231	บร่ิษัท	มู่ีการ่ลงทุนในตำ�างปร่ะเทศั	หร่่อำคิดเป็น	44%	ขิอำงบร่ิษัทจัดทะเบียนในตำลาด

หลักทรั่พุย์	มีู่มู่่ลค�าเงินลงทุนในตำ�างปร่ะเทศัร่วัมู่	199,260	ล�านบาท	โดยเป็นการ่ลงทุนในกลุ�มู่ทรั่พุยากร่	(Resources)	จัำานวันเงิน	23,273	

ล�านบาท	หร่่อำปร่ะมู่าณ	12%

	 TTW	ยังคงมูุ่�งมู่ั�นแสวังหาโอำกาสในการ่พุัฒนาธุร่กิจันำ�าในตำ�างปร่ะเทศั	โดยเฉพุาะอำย�างยิ�งกลุ�มู่ปร่ะเทศั	CLMV	ซ์ึ�งเป็นกลุ�มู่ปร่ะเทศั

ที�กำาลังพุัฒนาที�ยังคงพุัฒนาร่ะบบสาธาร่ณ่ปโภคขินาดใหญ�อำย�างตำ�อำเน่�อำง	เพุ่�อำให�ปร่ะชาชนเขิ�าถึงการ่ใช�นำ�าอำย�างมู่ีคุณภาพุ	

	 นอำกจัากนี�	TTW	ยังตำ�อำยอำดขิยายการ่ลงทุนขิอำงบริ่ษัทไปยังธุร่กิจัที�เกี�ยวัขิ�อำงอ่ำ�นๆ	อำาทิ	ธุร่กิจัพุลังงาน	และสิ�งแวัดล�อำมู่ผ�านการ่ลงทุน	

ขิอำงบร่ิษัทร่�วัมู่	โดยอำาศััยควัามู่เขิ�มู่แขิ็งทางการ่เงินขิอำงบร่ิษัท	เพุ่�อำสร่�างการ่เตำิบโตำอำย�างยั�งย่น

จำ�นวนพ้�นท่ีในก�รัสำำ�รัวจค่ว�มพึงพอใจ กปภ. ทั�ง 2 พ้�นท่ี จำ�นวน 8 สำ�ข�

			ร�ยละเอียด้หัวข้อที�มีก�รสำำ�รวจ 1.		ด�านคุณภาพุนำ�าปร่ะปา

2.		ด�านควัามู่เพุียงพุอำนำ�าปร่ะปา

3.		ด�านควัามู่ตำ�อำเน่�อำงนำ�าปร่ะปา

4.		ด�านการ่บร่ิการ่ขิอำงพุนักงาน

			ปัจจัยที�ทำ�ให้ล่กค์้�พัอใจ •		ควัามู่สะอำาดขิอำงนำ�าปร่ะปา

•		แร่งดันนำ�าขิอำงนำ�าปร่ะปา

•		ควัามู่ตำ�อำเน่�อำงในการ่จั�ายนำ�าปร่ะปา

•		การ่แตำ�งกายสุภาพุเร่ียบร่�อำย

•		มู่าร่ยาทและควัามู่สุภาพุ

•		ควัามู่เอำาใจัใส�ในการ่บร่ิการ่

•		ควัามู่ถ่กตำ�อำงขิอำงขิ�อำมู่่ล

•		ควัามู่ร่วัดเร่็วัขิอำงขิ�อำมู่่ล

•		ควัามู่คร่บถ�วันขิอำงเอำกสาร่ปร่ะกอำบ

•		ควัามู่ยากง�ายในการ่ตำิดตำ�อำปร่ะสานงาน

•		ควัามู่ร่วัดเร่็วัในการ่แก�ไขิปัญหา

•		การ่สนับสนุนกิจักร่ร่มู่ตำ�างๆขิอำง	กปภ.
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ทุนจดทะเบียน 9,240 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว 8,129 ลานบาท

บมจ. ซ�เค พาวเวอร

ทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว 60 ลานบาท

บจก. ไทยวอเตอร
โอเปอเรชั่นส

บมจ. ทีทีดับบลิว

ทุนจดทะเบียน 3,990 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว 3,990 ลานบาท

32.0%

68.0%

24.98%

บจก. ประปาปทุมธานี

ทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท

ทุนที่ชำระแลว 1,200 ลานบาท

(*) 98.0%

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ :  (*) การประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นใน บจก. ประปาปทุมธานี ร้อยละ 2  
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริิษััท ปริะปาปทุมธานีี จำำากััด

 ประเภทธุุรกิิจ	 ผลิิตแลิะจำำ�หน่่�ยน่ำ��ประป�ให้ก�รประป�ส่่วน่ภููมิิภู�ค	ใน่พื้้�น่ที่่�ปทีุ่มิธ�น่่-รังส่ิต

 ทุนจดทะเบีียน	 1,200,000,000	บ�ที่

 ทุนชำำ�ระแล้้ว	 1,200,000,000	บ�ที่

 แบี่งเป็นหุุ้้นส�มััญ	 12,000,000	หุ้น่

 มัูล้ค่่�ที�ตร�ไว้	 หุ้น่ลิะ	100	บ�ที่

 สถ�นที�ตั�ง	 43	หมิู่	3	ถน่น่เชี่ยงร�กน่้อย-บ�งไที่ร	ตำ�บลิบ้�น่ปทีุ่มิ	อำ�เภูอส่�มิโคก

	 	 	 จำังหวัดปทีุ่มิธ�น่่	12160

	 	 	 โที่รศััพื้ที่์			(+662)	019-9484

	 	 	 โที่รส่�ร				 (+662)	420-6064

	เว็บีไซต์ http://www.ptw.co.th

บริิษััท ไทยวอเตอร์ิ โอเปอเริชัั่�นีส์์ จำำากััด

	ประเภทธุุรกิิจ	 บริห�รแลิะจำัดก�รระบบผลิิตแลิะจำ่�ยน่ำ��ประป�แลิะระบบบำ�บัดน่ำ��เส่่ย

 ทุนจดทะเบีียน	 60,000,000	บ�ที่

	ทุนชำำ�ระแล้้ว	 60,000,000	บ�ที่

 แบี่งเป็นหุุ้้นส�มััญ	 600,000	หุ้น่

	มัูล้ค่่�ที�ตร�ไว้	 หุ้น่ลิะ	100	บ�ที่

 สถ�นที�ตั�ง	 30/10	หมิู่ที่่�	12	ถน่น่พืุ้ที่ธมิณฑลิส่�ย	5	ตำ�บลิไร่ขิิง	อำ�เภูอส่�มิพื้ร�น่

	 	 	 จำังหวัดน่ครปฐมิ	73210

	 	 	 โที่รศััพื้ที่์		 (+662)	019-9480

	 	 	 โที่รส่�ร				 (+662)	420-6064

 เว็บีไซต์ http://www.two.co.th

บริิษััท ซีีเค พาวเวอร์ิ จำำากััด (มหาชั่นี)

 ประเภทธุุรกิิจ	 ประกอบธุรกิจำหลิักโดยก�รถ้อหุ้น่ใน่บริษััที่อ้�น่	 (Holding	Company)	 ที่่�ประกอบธุรกิจำผลิิตแลิะ															

จำำ�หน่่�ยไฟฟ้�จำ�กพื้ลิังง�น่ประเภูที่ต่�งๆ	ที่ั�งใน่แลิะต่�งประเที่ศั	 แลิะให้บริก�รง�น่ที่่�ปรึกษั�แลิะ	

บริห�รอ้�น่ๆ	ที่่�เก่�ยวขิ้องกับโครงก�รผลิิตไฟฟ้�	

	ทุนจดทะเบีียน	 9,240,000,000	บ�ที่

 ทุนชำำ�ระแล้้ว	 8,129,382,039	บ�ที่

 แบี่งเป็นหุุ้้นส�มััญ	 9,240,000,000	หุ้น่

 มัูล้ค่่�ที�ตร�ไว้	 หุ้น่ลิะ	1	บ�ที่

	สถ�นที�ตั�ง	 587	อ�ค�รวิริยะถ�วร	ชีั�น่	19	ถน่น่สุ่ที่ธิส่�รวิน่ิจำฉััย	แขิวงดิน่แดง

	 	 	 เขิตดิน่แดง	กรุงเที่พื้ฯ	10400

	 	 	 โที่รศััพื้ที่์		(+662)	691-9720

	 	 	 โที่รส่�ร			(+662)	691-9723

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

	 บริษััที่	ที่่ที่่ดับบลิิว	จำำ�กัด	(มิห�ชีน่)(บริษััที่)	มิ่ก�รดำ�เน่ิน่ก�รบริห�รคว�มิเส่่�ยงใน่ก�รดำ�เน่ิน่ธุรกิจำเพื้้�อให้คว�มิเส่่�ยงระดับองค์กรใน่

ทุี่กคว�มิเส่่�ยงแลิะใน่ทุี่กระดับส่�มิ�รถบริห�รจัำดก�รคว�มิเส่่�ยงให้ลิดลิงเพ้ื้�อให้คว�มิเส่่�ยงดังกล่ิ�วอยู่ใน่ระดับท่ี่�ยอมิรับได้	ตลิอดจำน่ผลัิกดัน่	

เพื้้�อให้ก�รดำ�เน่ิน่ก�รต่�งๆ	ส่�มิ�รถปฏิิบัติได้จำน่ผลิง�น่ส่ำ�เร็จำแลิะส่�มิ�รถวัดผลิได้ต�มิที่่�กำ�หน่ดไว้	 โดยมิ่ก�รแต่งตั�งคณะเจำ้�หน่้�ที่่�	

บริห�รคว�มิเส่่�ยง	ซึ่ึ�งมิ�จำ�กทีุ่กฝ่่�ย	โดยแต่ลิะฝ่่�ยง�น่จำะต้องเส่น่อแผน่ง�น่ก�รปฏิิบัติแลิะร�ยง�น่ผลิทีุ่กไตรมิ�ส่	เพื้้�อร�ยง�น่ผลิก�ร

จำัดก�รคว�มิเส่่�ยง	ต่อคณะเจำ้�หน่้�ที่่�บริห�รคว�มิเส่่�ยง	(Risk	Management	Officer	:	RMO)	แลิะส่รุปร�ยง�น่ก�รประชีุมิคว�มิเส่่�ยงใน่

ทีุ่กไตรมิ�ส่	เพื้้�อน่ำ�ไปร�ยง�น่ผลิก�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยงต่อคณะกรรมิก�รบริห�รคว�มิเส่่�ยง	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	

แลิะประธ�น่คณะกรรมิก�รบริห�รคว�มิเส่่�ยงจำะน่ำ�ผลิก�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยงเส่น่อต่อคณะกรรมิก�รบริษััที่เป็น่ร�ยไตรมิ�ส่	แลิะหร้อ										

กรณ่ที่่�มิ่ก�รเปลิ่�ยน่แปลิงใน่ด้�น่ก�รเมิ้อง	เศัรษัฐกิจำ	ส่ังคมิ	บริษััที่ฯ	จำะต้องมิ่ก�รที่บที่วน่หัวขิ้อคว�มิเส่่�ยงขิองตน่เองอยู่เส่มิอ	เพื้้�อให้ที่ัน่

ต่อเหตุก�รณ์แลิะเป็น่ปัจำจุำบัน่	ซึึ่�งถ้�บริษััที่ฯ	ม่ิก�รเตร่ยมิตัวอยู่เส่มิอจำะส่�มิ�รถปรับกลิยุที่ธ์หร้อแผน่ดำ�เนิ่น่ก�รใน่เร้�องต่�งๆ	ได้ทัี่น่ท่ี่วงท่ี่	

แลิะจำะส่่งผลิด่ใน่อน่�คต	ซึึ่�งถ้�ม่ิก�รบริห�รคว�มิเส่่�ยงท่ี่�ด่	กรณ่เกิดเหตุก�รณ์ใดๆ	ท่ี่�ม่ิผลิต่อองค์กรก็จำะส่�มิ�รถแก้ไขิหร้อลิดคว�มิรุน่แรง	

ขิองผลิกระที่บใน่ด้�น่ต่�งๆ	ที่ั�งยังมิ่โอก�ส่เปลิ่�ยน่วิกฤติให้เป็น่โอก�ส่ขิองบริษััที่อ่กด้วย	

	 ใน่ปี	2562	บริษััที่ฯ	 ได้ที่บที่วน่ที่ะเบ่ยน่คว�มิเส่่�ยงองค์กรแลิะปรับปรุงร�ยก�รคว�มิเส่่�ยงท่ี่�เกิดขึิ�น่จำ�กส่ภู�พื้แวดล้ิอมิทัี่�งภู�ยใน่แลิะ	

ภู�ยน่อกให้เป็น่ปัจำจำุบัน่เพื้ร�ะเหตุก�รณ์ต่�งๆ	มิ่ก�รเปลิ่�ยน่แปลิงตลิอดเวลิ�	บริษััที่ฯ	 ได้ดำ�เน่ิน่ก�รบริห�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยงองค์กร										

ต�มิกรอบง�น่ก�รบริห�รคว�มิเส่่�ยงแลิะกลิยุที่ธ์ต่�งๆ	 ให้คว�มิเส่่�ยงใน่แต่ลิะเร้�องส่�มิ�รถลิดคว�มิเส่่�ยงจำ�กคว�มิเส่่�ยงสู่งมิ�กลิงเป็น่		

คว�มิเส่่�ยงน่้อย	แลิะถ้�ส่�มิ�รถดำ�เน่ิน่ก�รให้ลิดลิงจำน่บริษััที่ฯ	ยอมิรับคว�มิเส่่�ยงต่�งๆ	 ได้โดยแบ่งออกเป็น่	 3	ด้�น่ค้อ	ด้�น่กลิยุที่ธ	์

ด้�น่ปฏิิบัติก�ร	แลิะด้�น่ก�รเงิน่	โดยก�รจัำดที่ำ�ที่ะเบ่ยน่คว�มิเส่่�ยงท่ี่�ประกอบด้วยร�ยก�รคว�มิเส่่�ยงแลิะม่ิมิ�ตรก�รก�รควบคุมิคว�มิเส่่�ยง

ก�รจำัดก�รแลิะติดต�มิผลิก�รดำ�เน่ิน่ก�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยงต�มิแผน่ง�น่ที่่�ได้จำัดที่ำ�ไว้อย่�งต่อเน่้�องโดยมิ่ร�ยลิะเอ่ยดดังต่อไปน่่�

ความเส่ียงด้้านกลยุทธ์  
1.	 ปริมั�ณกิ�รจ่�ยนำ��ไมั่เป็นไปต�มัแผนธุุรกิิจของบีริษััทฯ	มิ่มิ�ตรก�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยง	4	ขิ้อ

	 1.1	 ส่น่ับส่นุ่น่ก�รเพื้ิ�มิยอดขิ�ยน่ำ��ขิองกปภู.	ไปยังพื้้�น่ที่่�ศัักยภู�พื้หร้อพื้้�น่ที่่�ขิย�ยเขิตบริก�รใน่พื้้�น่ที่่�ให้บริก�รต�มิส่ัญญ�

	 1.2		ติดต�มิคว�มิเคลิ้�อน่ไหวขิองผู้ผลิิตน่ำ��ประป�ร�ยอ้�น่ที่ั�งภู�ครัฐ	แลิะภู�คเอกชีน่	ที่่�อ�จำส่่งผลิกระที่บต่อปริมิ�ณก�รจำ่�ยน่ำ��ขิอง

บริษััที่ฯ	ที่ั�งใน่ปัจำจำุบัน่แลิะอน่�คต

	 1.3		ติดต�มิแลิะวิเคร�ะห์คว�มิผิดปกติขิองปริมิ�ณก�รจำ่�ยน่ำ��ขิองบริษััที่ฯ

	 1.4		บริห�รก�รจำัดก�รใน่ก�รดูแลิเคร้�องจำักร	อุปกรณ์หลิัก	แลิะระบบไฟฟ้�	พื้ร้อมิที่ั�งกำ�หน่ดแน่วที่�งแก้ไขิแลิะป้องกัน่	

ความเส่ียงด้้านปฏิิบัติิการ 
2.	 คุ่ณภ�พนำ��ประป�ไมั่เป็นไปต�มัสัญญ�ซ้�อ-ข�ยนำ��ประป�	มิ่มิ�ตรก�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยง	2	ขิ้อ

	 2.1	 กำ�หน่ดแผน่ง�น่ก�รเฝ่้�ระวัง	แลิะตรวจำติดต�มิอย่�งเหมิ�ะส่มิ

	 2.2	 ประส่�น่ง�น่	แลิกเปลิ่�ยน่ขิ้อมิูลิกับหน่่วยง�น่ที่่�เก่�ยวขิ้อง	

ความเส่ียงด้้านการเงิน
3.	 กิ�รเพิ�มัธุุรกิิจใหุ้มั่ด้�นนำ��	พล้ังง�น	แล้ะสิ�งแวดล้้อมั	มิ่มิ�ตรก�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยง	2	ขิ้อ

	 3.1	 ก�รติดต�มิข้ิอมูิลิข่ิ�วส่�ร	แลิะคว�มิเคล้ิ�อน่ไหวใน่ธุรกิจำท่ี่�เก่�ยวกับบริษััที่ฯ	ทัี่�งภู�ยใน่ประเที่ศัแลิะต่�งประเที่ศั	รวมิถึงกฏิหมิ�ย	

ขิองภู�ครัฐที่่�มิ่ก�รเปลิ่�ยน่แปลิง

	 3.2	 ดำ�เน่ิน่ก�รศัึกษั�แลิะพื้ัฒน่�โครงก�รลิงทีุ่น่ใน่ธุรกิจำส่�ธ�รณูปโภูค	 ต�มิน่โยบ�ยแลิะแผน่ก�รลิงทีุ่น่ขิองภู�ครัฐ	 แลิะ	

แส่วงห�พื้ัน่ธมิิตร	
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การควบคุมภายใน

	 คณะกรรมิก�รบริษััที่แลิะผู้บริห�รขิองบริษััที่ให้คว�มิส่ำ�คัญกับระบบก�รควบคุมิภู�ยใน่แลิะก�รบริห�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยง	 โดยใน่	

ขิั�น่ตอน่ก�รปฏิิบัติง�น่ใด	ห�กพื้บว่�มิ่คว�มิเส่่�ยงที่่�อัน่อ�จำเกิดขิึ�น่ใน่เร้�องใด	ทีุ่กหน่่วยง�น่จำะต้องมิ่มิ�ตรก�รใน่ก�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยง	

เหลิ่�น่ั�น่	 โดยมิ�ตรก�รดำ�เน่ิน่ก�รเพื้้�อที่่�จำะลิดคว�มิเส่่�ยงให้อยู่ใน่ระดับที่่�ลิดลิงหร้อลิดลิงใน่ระดับที่่�ยอมิรับได้	องค์กรพื้ย�ย�มิที่่�จำะให้มิ่

ก�รควบคุมิแลิะบริห�รจำัดก�รคว�มิเส่่�ยงที่่�ด่	 เพื้้�อให้เกิดคว�มิมิั�น่ใจำว่�ส่�มิ�รถดำ�เน่ิน่ง�น่แลิ้วบรรลิุวัตถุประส่งค์	 โดยจำะส่่งผลิให้ธุรกิจำ	

เติบโตอย่�งมัิ�น่คงแลิะยั�งย้น่ม่ิประสิ่ที่ธิภู�พื้แลิะประสิ่ที่ธิผลิ	เพื้ร�ะห�กบริษััที่ฯ	ม่ิก�รว�งระบบก�รบริห�รจัำดก�รที่รัพื้ย�กรแลิะก�รควบคุมิ	

ดูแลิอย่�งมิ่ประส่ิที่ธิภู�พื้แลิะเหมิ�ะส่มิแลิ้ว	บริษััที่ฯ	ก็จำะส่�มิ�รถดำ�เน่ิน่ง�น่ได้บรรลิุต�มิเป้�หมิ�ยที่่�กำ�หน่ดไว้

	 คณะกรรมิก�รบริษััที่ได้ให้คว�มิส่ำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมิภู�ยใน่อย่�งต่อเน่้�อง	 โดยมิอบหมิ�ยให้คณะกรรมิก�รตรวจำส่อบ	

ซึึ่�งประกอบด้วยกรรมิก�รอิส่ระ	จำำ�น่วน่	3	ท่ี่�น่	ดูแลิระบบแลิะกำ�กับก�รควบคุมิภู�ยใน่ขิองบริษััที่ให้ม่ิประสิ่ที่ธิภู�พื้เพ่ื้ยงพื้อ	แลิะดำ�เนิ่น่ง�น่	

ถูกต้องต�มิหลิักก�รขิองก�รกำ�กับดูแลิกิจำก�รท่ี่�ด่	มิ่คว�มิโปร่งใส่	ถูกตอ้งแลิะเชี้�อถ้อได้	ใน่ก�รประชีุมิคณะกรรมิก�รตรวจำส่อบเมิ้�อวัน่ท่ี่�	

8	พื้ฤศัจำิก�ยน่	2561

	 ม่ิมิติอนุ่มัิติแผน่ก�รตรวจำส่อบทัี่�งสิ่�น่	จำำ�น่วน่	6	ครั�ง	 ทัี่�งน่่�	บริษััที่ฯ	ม่ิส่่วน่ตรวจำส่อบภู�ยใน่โดยตำ�แหน่่งผู้จัำดก�รส่่วน่ตรวจำส่อบภู�ยใน่	

ผ่�น่ก�รอบรมิใน่หลิักสู่ตรที่่�เก่�ยวขิ้องกับก�รตรวจำส่อบภู�ยใน่	หน่่วยง�น่ตรวจำส่อบภู�ยใน่ขิองบริษััที่ฯ	 เป็น่ผู้ดำ�เน่ิน่ง�น่ตรวจำส่อบต�มิ

แผน่ง�น่ท่ี่�ได้รับก�รอนุ่มัิติ	 เม้ิ�อดำ�เนิ่น่ก�รตรวจำส่อบแล้ิวเส่ร็จำ	 ส่่วน่ตรวจำส่อบภู�ยใน่จำะร�ยง�น่ผลิก�รตรวจำส่อบภู�ยใน่แจ้ำงต่อกรรมิก�ร										

ผู้จำัดก�รเพื้้�อที่ร�บแลิะร�ยง�น่ผลิก�รปฏิิบัติง�น่ตรวจำส่อบภู�ยใน่	ตรงต่อคณะกรรมิก�รตรวจำส่อบ	 เพื้้�อมิุ่งเน่้น่คว�มิเป็น่อิส่ระใน่ก�ร	

ปฏิิบัติง�น่ก�รตรวจำส่อบ	บริษััที่ฯ	ได้ดำ�เน่ิน่ก�รตรวจำส่อบภู�ยใน่ต�มิแน่วปฏิิบัติแห่งมิ�ตรฐ�น่วิชี�ชี่พื้ก�รตรวจำส่อบภู�ยใน่แลิะกรอบ

แน่วที่�งปฏิิบัติด้�น่ก�รควบคุมิภู�ยใน่ขิอง	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission:	COSO	

ที่่�ยอมิรับได้ที่ั�วไปต�มิหลิักก�รแลิะส่�ระส่ำ�คัญขิองก�รประเมิิน่ใน่ปี	2562
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รายการระหว่างกัน

	 บริิษััทมีีการิปฏิิบัติิติามีข้้อกำาหนด	กฎริะเบียบข้องคณะกริริมีการิกำากับหลัักทริัพย์แลัะติลัาดหลัักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย	 ในกริณีที�บริิษััทมีี		
การิทำาริายการิริะหว่่างกันซึ่่�งอาจก่อให้เกิดคว่ามีข้ัดแย้งทางผลัปริะโยชน์จะติ้องผ่านคว่ามีเห็นชอบจากคณะกริริมีการิบริิษััท	โดยมีีคณะกริริมีการิ
ติริว่จสอบจะเป็นผ้้พิจาริณาคว่ามีสมีเหตุิสมีผลัข้องการิเข้้าทำาริายการิ	 โดยคำาน่งถ่ึงปริะโยชน์ส้งสุดข้องบริิษััท	 ทั�งนี�	 การิกำาหนดริาคาเง่�อนไข้การิทำา									
ริายการิจะต้ิองเป็นไปติามีลัักษัณะธุุริกิจปกติิ	เป็นไปติามีริาคายุติิธุริริมีหร่ิอมีีการิเปรีิยบเทียบกับริาคาติลัาด	ทั�งนี�กริริมีการิบริิษััทที�มีีส่ว่นเกี�ยว่ข้้อง	
อันอาจก่อให้เกิดคว่ามีข้ัดแย้งทางผลัปริะโยชน์ไมี่มีีสิทธุิเข้้าริ่ว่มีปริะชุมี	แลัะลังคะแนนเพ่�อพิจาริณาว่าริะดังกลั่าว่
	 นอกจากนี�บริิษััทมีีนโยบายเปิดเผยริายการิที�เกี�ยว่โยงกันที�เข้้าข้่ายติามีปริะกาศหลัักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย	เริ่�อง	หลัักเกณฑ์์	เง่�อนไข้	แลัะว่ิธุี
การิเปิดเผยข้้อม้ีลัริายการิที�เกี�ยว่โยงกันข้องบริิษััทจดทะเบียน	แลัะเพ่�อให้สอดคล้ัองกับข้้อกำาหนดในพริะริาชบัญญัติิหลัักทรัิพย์แลัะติลัาดหลัักทรัิพย์	
โดยริายการิริะหว่่างกันได้กริะทำาอย่างยุติิธุริริมีติามีริาคาติลัาด	แลัะเป็นไปติามีปกติิธุุริกิจการิค้า	(Fair	and	at	arms’	length)
	 สำาหรัิบงว่ดบัญชีริายปีสิ�นสุด	ณ	วั่นที�	31	ธัุนว่าคมี	2562	บริิษััทได้ทำาการิเปิดเผยริายการิริะหว่่างกันที�เกิดข่้�นไว้่ในหมีายเหตุิปริะกอบงบการิเงิน	
ที�ได้ริับการิติริว่จสอบจากผ้้สอบบัญชีข้องบริิษััทฯ	 โดยปฏิิบัติิให้เป็นไปติามีมีาติริฐานการิบัญชีที�ริับริองโดยทั�ว่ไป	 แลัะแบบแสดงริายการิข้้อมี้ลั	
ปริะจำาปี	2562	โดยมีีริายลัะเอียดดังติ่อไปนี�

	 1)			รายการระหว่าง	TTW	กับ	บริษััท	ช.การช่าง	จำำากัด	(มหาชน)	(CK)		

	 			 CK	ปริะกอบธุุริกิจริับเหมีาก่อสริ้าง	ริว่มีถึ่งการิพัฒนา	ลังทุน	แลัะบริิหาริโคริงการิสัมีปทานริะบบสาธุาริณ้ปโภคข้ั�นพ่�นฐาน	ข้นาดใหญ่	
ในปริะเทศแลัะภ้มีิภาคอย่างคริบว่งจริ	แลัะเป็นบริิษััทที�เกี�ยว่ข้้องกันกับ	TTW	เน่�องจาก	CK	เป็นผ้้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ข้อง	TTW	โดย	CK	ถึ่อหุ้น	TTW	
ในสัดส่ว่นร้ิอยลัะ	19.4	ข้องทุนจดทะเบียนเรีิยกชำาริะแล้ัว่ข้อง	TTW	ทั�งนี�	CK	แลัะ	TTW	มีีกริริมีการิร่ิว่มีกันจำานว่น	1	ริาย	ได้แก่	นายปลิัว่	ติรีิวิ่ศว่เว่ทย์

รายการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ข้นาดข้องรายการ	(พัันบาท)
ลัักษัณะรายการ	/ความจำำาเป็็น

แลัะความสมเหตุุสมผลัข้องรายการรอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2562

รอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2561

การขายน้ำำ�าประปาและบำำาบำัดน้ำำ�าเสีีย

•	ลั้กหนี�การิค้า

•	ริายได้จากการิข้ายนำ�าปริะปา

•	ริายได้จากการิบริิการิ

งาน้ำปรับำปรุงระบำบำสีูบำสี่งน้ำำ�าประปา

•	ค่างานริะหว่่างก่อสริ้าง

งาน้ำปรับำปรุงเคร่�องจัักรอุปกรณ์์ระบำบำผลิต

และสี่งน้ำำ�าประปาโรงผลิตน้ำำ�าประปา

บำางเลน้ำ (ระยะที่ี� 1)

•	ค่างานริะหว่่างก่อสริ้าง

•	ค่างานก่อสริ้างจ่ายลั่ว่งหน้า

•	เจ้าหนี�ค่างานก่อสริ้าง

9.8

119.0

30.7

6,626.5

117,466.3

46,693.9

7,994.0

45.0

164.0

42.4

31,402.7

-

1,325.3

6,088.6

•	ค่านำ�าปริะปา	แลัะค่าบริิการิบำาบัดนำ�าเสีย	

			เป็นอัติริาที�เริียกเก็บเทียบเท่ากับลั้กค้าริายอ่�น

			ในนิคมีอุติสาหกริริมีบางปะอิน

•	บริิษััทว่่าจ้าง	CK	ปริับปริุงริะบบส้บส่งนำ�าปริะปา	

			ว่งเงินทั�งสิ�น	38.0	ล้ัานบาท	มีีริะยะเว่ลัาดำาเนินการิ

			10	เด่อน	ซึ่่�งริาคาค่างานดังกลั่าว่	ได้ผ่านการิ

			พิจาริณาโดยว่ิศว่กริอิสริะแลั้ว่ว่่าเป็นริาคาที�

			เหมีาะสมี

•	บริิษััทว่่าจ้าง	CK	ปริับปริุงเคริ่�องจักริอุปกริณ์

			ริะบบผลิัติแลัะส่งจ่ายนำ�าปริะปา	โริงผลิัตินำ�าปริะปา

			บางเลัน	(ริะยะที�	1)	ว่งเงินทั�งสิ�น	349.7	ล้ัานบาท	

			มีีริะยะเว่ลัาดำาเนินการิ	18	เด่อน	ซึ่่�งริาคาค่างาน	

			ดังกลั่าว่ได้ผ่านการิพิจาริณา	โดยว่ิศว่กริอิสริะ

			แลั้ว่ว่่าเป็นริาคาที�เหมีาะสมี
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	 2)		รายการระหว่าง	TTW	กับ	บริษััท	ป็ระป็าป็ทุมธาน่	จำำากัด	(PTW)

	 	 PTW	ปริะกอบธุุริกิจผลัิติ	 แลัะจำาหน่ายนำ�าปริะปาให้การิปริะปาส่ว่นภ้มีิภาค	 ในพ่�นที�ปทุมีธุานี-ริังสิติ	 แลัะเป็นบริิษััทย่อยข้อง	 TTW														
โดย	TTW	ถึ่อหุ้น	PTW	ในสัดส่ว่นริ้อยลัะ	98.0	ข้องทุนจดทะเบียนเริียกชำาริะแลั้ว่	ทั�งนี�	PTW	แลัะ	TTW	มีีกริริมีการิริ่ว่มีกัน	จำานว่น	4	ริาย	ได้แก่								
(1)	นายไพริัช	เมีฆอาภริณ์	(2)	นายฮิิเดโอะ	มีัทซึ่่โมีโติะ	(3)	ดริ.	ภัทริุติมี์	ทริริทริานนท์	(4)	นางสาว่ว่ลััยณัฐ	ติริีว่ิศว่เว่ทย์

	 3)	 รายการระหว่าง	TTW	กับ	บริษััท	ไทยวอเตุอร์	โอเป็อเรชั�นส์	จำำากัด	(TWO)		

	 	 TWO	ปริะกอบธุุริกิจบริิหาริแลัะจัดการิริะบบผลัิติแลัะจ่ายนำ�าปริะปาแลัะริะบบบำาบัดนำ�าเสีย	 แลัะเป็นบริิษััทย่อยข้อง	 TTW	 โดย	TTW	
ถึ่อหุ้น	TWO	ในสัดส่ว่นริ้อยลัะ	68.5	ข้องทุนจดทะเบียนเริียกชำาริะแลั้ว่	ทั�งนี�	TWO	แลัะ	TTW	มีีผ้้บริิหาริที�เป็นกริริมีการิใน	TWO	จำานว่น	2	ริาย	
ได้แก่	(1)	นางสาว่ว่ลััยณัฐ	ติริีว่ิศว่เว่ทย์	(2)	นายธุนัช	ศิริิเจริิญ

รายการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ข้นาดข้องรายการ	(พัันบาท)
ลัักษัณะรายการ	/ความจำำาเป็็น

แลัะความสมเหตุุสมผลัข้องรายการรอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2562

รอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2561

การลงทีุ่น้ำใน้ำ PTW

•	ริายได้เงินปันผลั

•	ค่าบริิหาริจัดการิ

•	ดอกเบี�ยริับ

•	เงินให้ก้้ย่มีริะยะยาว่	

•	ดอกเบี�ยค้างริับ

932,393.9

6,000.0

13,663.7

171,440.0

37.6

887,037.0

6,000.0

29,561.6

461,080.0

217.0

•	บริิษััทลังทุนใน	PTW	โดยได้ริับเงินปันผลัจาก

			ผลัการิดำาเนินงานข้อง	PTW	ซึ่่�งได้ริับการิอนุมีัติิ

			จากที�ปริะชุมีคณะกริริมีการิ	ข้อง	PTW	แลัะ/หริ่อ

			ที�ปริะชุมีผ้้ถึ่อหุ้นข้อง	PTW

•	บริิษััทให้บริิการิสนับสนุนงานบริิหาริติ่าง	ๆ	ได้แก่	

			งานบุคลัากริแลัะธุุริการิ	งานจัดซ่ึ่�อ	งานบัญชีการิเงิน	

			โดยอัติริาค่าบริิการิเป็นอัติริาที�เทียบเคียงแลัะ

			อ้างอิงจากการิว่่าจ้างบุคลัากริสายงานดังกลั่าว่	

•	บริิษััทให้เงินก้้ย่มีแก่	PTW	โดยคิดอัติริาดอกเบี�ย

			เงินก้้ย่มีข้ั�นติำ�าลับส่ว่นติ่างที�กำาหนดติ่อปี	ซึ่่�งเป็น

			อัติริาที�เทียบเคียงกับติ้นทุนที�บริิษััทก้้ย่มีเงินจาก

			สถึาบันการิเงิน	

รายการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ข้นาดข้องรายการ	(พัันบาท)
ลัักษัณะรายการ	/ความจำำาเป็็น

แลัะความสมเหตุุสมผลัข้องรายการรอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2562

รอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2561

การจั้างบำริหารและจััดการระบำบำผลิตและ

จั่ายน้ำำ�าประปาและระบำบำบำำาบำัดน้ำำ�าเสีีย

•	ติ้นทุนข้ายแลัะบริิการิ

•	เจ้าหนี�เงินปริะกัน

•	ริายได้ค่าบริิหาริจัดการิ

36,897.5

5,000.0

9,600.0

36,444.0

5,000.0

9,600.0

•	บริิษััทว่่าจ้าง	TWO	ให้บริิการิแลัะบำาริุงริักษัา

			ริะบบผลัิติ	ส่งแลัะจ่ายนำ�าปริะปา	ในอัติริา

			ค่าบริิการิเป็นอัติริาที�เทียบเคียงแลัะอ้างอิง

			จากการิว่่าจ้างบุคลัากริในสายงานดังกลั่าว่			

•	บริิษััทได้ให้บริิการิสนับสนุนงานบริิหาริติ่างๆ	

			ได้แก่	งานบุคลัากริแลัะธุุริการิ	งานจัดซึ่่�อ	

			งานบัญชีการิเงิน	โดยอัติริาค่าบริิการิเป็นอัติริา

			ที�เทียบเคียงแลัะอ้างอิงจากการิว่่าจ้างบุคลัากริ

			สายงานดังกลั่าว่



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 31

	 4)	 รายการระหว่าง	TTW	กับ	บริษััท	ซีีเค	พัาวเวอร์	จำำากัด	(มหาชน)	(CKP)	

	 	 CKP	ปริะกอบธุุริกิจหลัักโดยการิถึ่อหุ้นในบริิษััทอ่�น	 (Holding	Company)	 ที�ปริะกอบธุุริกิจผลัิติแลัะจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลัังงาน	
ปริะเภทติ่างๆ	แลัะให้บริิการิงานที�ปริ่กษัาแลัะบริิการิอ่�นๆ	ที�เกี�ยว่ข้้องกับโคริงการิผลัิติไฟฟ้า	CKP	เกี�ยว่ข้้องกัน	กับ	TTW	โดย	TTW	ถึ่อหุ้นใน	CKP	
ณ	 ว่ันที�	 31	 ธุันว่าคมี	 2562	 ริ้อยลัะ	 24.98	 ข้องทุนจดทะเบียนแลัะเริียกชำาริะแลั้ว่	 ทั�งนี�	 CKP	 แลัะ	 TTW	มีีกริริมีการิริ่ว่มีกัน	 3	 ริาย	 ค่อ																																					
(1)	ดริ.ทนง	พิทยะ	(2)	นายปลัิว่	ติริีว่ิศว่เว่ทย์	(3)	ดริ.	ภัทริุติมี์	ทริริทริานนท์

	 5)	 รายการระหว่าง	TTW	กับ	บริษััท	บางป็ะอ้น	โคเจำนเนอเรชั�น	จำำากัด	(BIC)

	 	 BIC	ดำาเนินธุุริกิจผลัิติแลัะจำาหน่ายไฟฟ้า	 ริว่มีถึ่งการิปริะกอบธุุริกิจเกี�ยว่กับพลัังงานไฟฟ้าแลัะพลัังงานอ่�นๆ	 BIC	 เป็นบริิษััทย่อยข้อง	
CKP	โดย	TTW	ถึ่อหุ้นใน	CKP	สัดส่ว่นริ้อยลัะ	24.98

	 6)	 รายการระหว่าง	TTW	กับ	บริษััท	เอ็กซ์ีเป็อร์ตุ	ทรานสป็อร์ตุ	จำำากัด

	 	 บริิษััท	เอ็กซึ่์เปอริ์ติ	ทริานสปอริ์ติ	จำากัด	ดำาเนินธุุริกิจริถึข้นส่งข้นาดใหญ่	ทั�งนี�มีีกริริมีการิริ่ว่มีกัน	1	ริาย	ได้แก่	นายปลัิว่	ติริีว่ิศว่เว่ทย์

รายการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ข้นาดข้องรายการ	(พัันบาท)
ลัักษัณะรายการ	/ความจำำาเป็็น

แลัะความสมเหตุุสมผลัข้องรายการรอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2562

รอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2561

เพิ่ิ�มสีัดสี่วน้ำการถื่อหุ้น้ำ

•	เงินลังทุนในบริิษััทริ่ว่มี

•	ริายได้เงินปันผลั

990,693.0

52,238.0

-

41,977.0

•	เมี่�อว่ันที�	30	กันยายน	2562	บริิษััทแปลังสภาพ

			ใบสำาคัญแสดงสิทธุิที�จะซึ่่�อหุ้นสามีัญข้อง	CKP	

			จำานว่น	165,000,000	หน่ว่ยเป็นหุ้นสามีัญ	CKP	

			จำานว่น	165,115,500	หุ้นในริาคาหุ้นลัะ	6.00	บาท

			ซึ่่�งเป็นริาคาที�กำาหนดไว่้ในใบสำาคัญแสดงสิทธุิ		

•	บริิษััทลังทุนใน	CKP	โดยได้ริับเงินปันผลัจาก

			ผลัการิดำาเนินงานข้อง	CKP	ซึ่่�งได้ริับการิอนุมีัติิ

			จากที�ปริะชุมีคณะกริริมีการิข้อง	CKP	แลัะ/หริ่อ

			ที�ปริะชุมีผ้้ถึ่อหุ้นข้อง	CKP

รายการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ข้นาดข้องรายการ	(พัันบาท)
ลัักษัณะรายการ	/ความจำำาเป็็น

แลัะความสมเหตุุสมผลัข้องรายการรอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2562

รอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2561

การขายน้ำำ�าประปาและบำำาบำัดน้ำำ�าเสีีย

•	ลั้กหนี�การิค้า

•	ริายได้จากการิข้ายนำ�าปริะปา

•	ริายได้จากการิบริิการิ

4,164.9

50,466.5

3,262.5

4,468.3

45,876.8

2,966.2

•	ค่านำ�าปริะปา	แลัะค่าบริิการิบำาบัดนำ�าเสีย	เป็น

			อัติริาที�เริียกเก็บเทียบเท่ากับลั้กค้าริายอ่�นใน

			นิคมีอุติสาหกริริมีบางปะอิน

รายการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ข้นาดข้องรายการ	(พัันบาท)
ลัักษัณะรายการ	/ความจำำาเป็็น

แลัะความสมเหตุุสมผลัข้องรายการรอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2562

รอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2561

การขายน้ำำ�าประปาและบำำาบำัดน้ำำ�าเสีีย

•	ลั้กหนี�การิค้า

•	ริายได้จากการิข้ายนำ�าปริะปา

•	ริายได้จากการิบริิการิ

2.3

20.6

5.3

1.6

17.5

4.8

•	ค่านำ�าปริะปา	แลัะค่าบริิการิบำาบัดนำ�าเสีย	เป็น

			อัติริาที�เริียกเก็บเทียบเท่ากับลั้กค้าริายอ่�นใน

			นิคมีอุติสาหกริริมีบางปะอิน



รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)32

	 7)		 รายการระหว่าง	TTW	กับ	บริษััท	ท่�ด้นบางป็ะอน้	จำำากัด	(BLDC)

	 	 BLDC	ดำาเนินธุุริกิจการิซึ่่�อแลัะการิข้ายอสังหาริิมีทริัพย์ที�เป็นข้องตินเองที�ไมี่ใช่เพ่�อเป็นที�พักอาศัย	ทั�งนี�มีีกริริมีการิริ่ว่มีกัน	1	ริาย	ได้แก่	
นายปลัิว่	ติริีว่ิศว่เว่ทย์	

รายการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ข้นาดข้องรายการ	(พัันบาท)
ลัักษัณะรายการ	/ความจำำาเป็็น

แลัะความสมเหตุุสมผลัข้องรายการรอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2562

รอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2561

การเช่่าพิ่่�น้ำที่ี�ใน้ำน้ำิคมอุตสีาหกรรม ก่อสีร้าง

สีถืาน้ำีสีูบำน้ำำ�าดิบำแห่งใหม่และวางที่่อน้ำำ�าดิบำ

•	ค่าเช่าที�ดิน

ค่ากำากับำบำริการ

•	ค่าบริิการิ

บำัน้ำที่ึกข้อตกลงเพิ่่�อช่ำาระค่าก่อสีร้าง 

เข่�อน้ำป้องกัน้ำน้ำำ�าที่่วมน้ำิคมอุตสีาหกรรม

บำางปะอิน้ำ

•	ค่าบริิการิ

•	เจ้าหนี�การิค้าแลัะเจ้าหนี�อ่�น

การบำริการสีูบำน้ำำ�า

•	ค่าบริิการิ

•	เจ้าหนี�การิค้าแลัะเจ้าหนี�อ่�น

การขายน้ำำ�าประปาและบำำาบำัดน้ำำ�าเสีีย

•	ริายได้จากการิข้ายนำ�าปริะปา

•	ริายได้จากการิบริิการิ

1,200.0

1,205.9

1,543.5

275.3

1,396.4

251.0

1,236.4

318.0

1,200.0

1,205.9

1,157.6

275.3

1,349.4

245.8

845.7

218.9

•	ค่าเช่าที�ดินสำาหริับก่อสริ้างสถึานีส้บนำ�าดิบแห่ง

			ใหมี่แลัะว่างท่อนำ�าดิบในพ่�นที�นิคมีอุติสาหกริริมี

			บางปะอินซึ่่�งค่าเช่าดังกลั่าว่ได้ผ่านการิพิจาริณา

			โดยผ้้ปริะเมีินริาคาอิสริะแลั้ว่ว่่าเป็นริาคาที�

			เหมีาะสมี	

•	TTW	ชำาริะค่ากำากับบริิการิให้กับ	BLDC	ในอัติริา

			ริ้อยลัะ	50	ข้องจำานว่นเงินที�	กนอ.	เริียกเก็บจาก	

			BLDC	ซึ่่�งเป็นข้้อติกลังหน่�งในสัญญาให้สิทธุิ

			ดำาเนินการิผลัิติจำาหน่ายแลัะให้บริิการิซึ่่�งที�ได้ริับ

			อนุมีัติิจากที�ปริะชุมีว่ิสามีัญผ้้ถึ่อหุ้นปริะจำาปี

			คริั�งที�	1/2552	

•	TTW	ได้ลังนามีข้้อติกลังเพ่�อชำาริะค่าก่อสริ้าง

			เข้่�อนป้องกันนำ�าท่ว่มีข้องนิคมีอุติสาหกริริมี

			บางปะอิน	โดยสัญญามีีริะยะเว่ลัา	10	ปี	

			เริิ�มีติั�งแติ่เด่อนเมีษัายน	2561	ถึ่งมีีนาคมี	2571	

			โดยอัติริาค่าบริิการิอ้างอิงริาคาที�	BLDC	

			เริียกเก็บจากลั้กค้าริายอ่�นในนิคมีอุติสาหกริริมี

			บางปะอิน	

•	BLDC	ส้บนำ�าเสียที�ผ่านการิบำาบัดออกส้่ลัำาริาง

			สาธุาริณะให้	TTW	โดยคิดค่าใช้จ่ายเทียบเคียง

			กับค่าใช้จ่ายที�เกิดข้่�นจริิง	

•	ค่านำ�าปริะปา	แลัะค่าบริิการิบำาบัดนำ�าเสีย	เป็น

			อัติริาที�เริียกเก็บเทียบเท่ากับลั้กค้าริายอ่�นใน

			นิคมีอุติสาหกริริมีบางปะอิน



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 33

	 8)	 รายการระหว่าง	TTW	กับ	บริษััท	บางเข้นชัย	จำำากัด	(BKC)

	 		 BKC	ดำาเนินธุุริกิจผลัิติแลัะจำาหน่ายไฟฟ้าพลัังงานแสงอาทิติย์ข้นาดใหญ่	BKC	 เป็นบริิษััทย่อยข้อง	CKP	ซึ่่�งเป็นบริิษััทริ่ว่มีข้อง	TTW	
สัดส่ว่นถึ่อหุ้นริ้อยลัะ	24.98

	 9)	 รายการระหว่าง	TTW	กับ	บริษััท	ม้ตุซุียแอนด์คัมป็น่	(ไทยแลันด์)	จำำากัด

	 	 บริิษััท	มีิติซึุ่ยแอนด์คัมีปนี	(ไทยแลันด์)	จำากัด	ดำาเนินธุุริกิจริถึข้นส่งแลัะจำาหน่ายสินค้า	ทั�งนี�กิจการิอย้่ในกลัุ่มีบริิษััทเดียว่กันกับผ้้ถึ่อหุ้น
ริายใหญ่		

รายการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ข้นาดข้องรายการ	(พัันบาท)
ลัักษัณะรายการ	/ความจำำาเป็็น

แลัะความสมเหตุุสมผลัข้องรายการรอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2562

รอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2561

โครงการผลิตไฟฟ้าจัากพิ่ลังงาน้ำแสีงอาทิี่ตย์

แบำบำติดตั�งบำน้ำหลังคา

•	ค่าไฟฟ้า

•	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

7,160.8

1,157.6

-

-

•	ว่ันที�	12	กันยายน	2561	TTW	ทำาสัญญาซึ่่�อข้าย

			ไฟฟ้ากับ	BKC	เป็นริะยะเว่ลัา	25	ปีติั�งแติ่ปี	

			2562	ถึ่งปี	2587	โดยอัติริาค่าไฟฟ้ามีีส่ว่นลัด

			ริ้อยลัะ	10	จากอัติริาค่าไฟฟ้าที�การิไฟฟ้า

			ส่ว่นภ้มีิภาคเริียกเก็บ

รายการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ข้นาดข้องรายการ	(พัันบาท)
ลัักษัณะรายการ	/ความจำำาเป็็น

แลัะความสมเหตุุสมผลัข้องรายการรอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2562

รอบบัญชีส้�นสุด

31	ธ.ค.	2561

ค่าวัตถืุดิบำ

•	ค่าสาริเคมีี

•	เจ้าหนี�การิค้าแลัะเจ้าหนี�อ่�น

8,344.4

1,953.8

1,769.3

583.1

•	ริาคาค่าสาริเคมีีเป็นริาคาซึ่่�อข้ายที�เทียบเคียงกับ

			ที�บริิษััทซึ่่�อจากผ้้ข้ายริายอ่�นๆทั�ว่ไปในติลัาด
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โครงสร้างผ้้ถืือหุ้น

	 ณ	วั่นที�	31	ธัุนว่าคมี	2562	บริิษััทมีีทุนจดทะเบียนจำานว่น	3,990,000,000	บาท	ปริะกอบด้ว่ยหุ้นสามัีญจำานว่น	3,990,000,000	หุ้น	

มี้ลัค่าที�ติริาไว่้หุ้นลัะ	1	บาท	เริียกชำาริะแลั้ว่	3,990,000,000	บาท

	 บริิษััทไมี่มีีหุ้นปริะเภทอ่�นที�มีีสิทธุิหริ่อเง่�อนไข้แติกติ่างจากหุ้นสามีัญ

ริายช่�อผ้้ถึ่อหุ้นใหญ่	10	ริายแริก	ณ		ว่ันที�		30	ธุันว่าคมี	2562	ซึ่่�งเป็นว่ันปิดสมีุดทะเบียนผ้้ถึ่อหุ้น	มีีดังนี�

รายชื�อผ้้ถืือหุ้น จำำานวนหุ้น สัดส่วนการถืือหุ้น	(%)

1.			บริิษััท	มีิติซึุ่ย	ว่อเติอริ์	โฮิลัดิ�งส์	(ปริะเทศไทย)	จำากัด 1,036,500,000 25.98%

2.			บริิษััท	ช.การิช่าง	จำากัด	(มีหาชน) 774,077,400 19.40%

3.			บริิษััท	ทางด่ว่นแลัะริถึไฟฟ้ากริุงเทพ	จำากัด	(มีหาชน) 736,900,000 18.47%

4.			บริิษััท	ไทยเอ็นว่ีดีอาริ์	จำากัด 264,485,922 	6.63%

5.			บริิษััท	กริุงเทพปริะกันชีว่ิติ	จำากัด	(มีหาชน) 139,904,800 	3.51%

6.			นายมีิน	เธุียริว่ริ 74,000,000 	1.86%

7.			AIA	COMPANY	LIMITED	-	EQDP-D	FUND	1 65,742,100 	1.65%

8.			SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 42,800,800 1.07%

9.			นายไพศาลั	ชาติิพิทักษั์ 31,500,000 			0.79%

10.	THE	BANK	OF	NEW	YORK	(NOMINEES)	LIMITED 27,165,300 0.68%

25.98%

19.40% 18.47%

6.63%

3.51%
1.86% 1.65% 1.07% 0.79% 0.68%
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นโยบายการจ่ำายเงินปั็นผลั			

(1)	 นโยบายการจ่ำายเงินปั็นผลัข้องบริษััท

	 เมี่�อว่ันที�	18	มีีนาคมี	2551	ที�ปริะชุมีคณะกริริมีการิบริิษััท	ได้มีีมีติิกำาหนดนโยบายการิจ่ายเงินปันผลัให้แก่ผ้้ถึ่อหุ้นซึ่่�งจะพิจาริณา	

ถึ่งคว่ามีติ้องการิใช้เงินติามีเป้าหมีายข้องบริิษััทฯ	ในริะยะเว่ลัา	5	ปีข้้างหน้า	ริว่มีถึ่งการิริักษัาริะดับอัติริาส่ว่นหนี�สินติ่อทุนข้องบริิษััทฯ	

ให้อย้่ในริะดับที�เหมีาะสมี	ทั�งนี�เพ่�อลัดคว่ามีเสี�ยงทางด้านการิเงินข้องบริิษััทฯ	ที�อาจจะเกิดข้่�นในกริณีที�บริิษััทฯ	เห็นว่่าสามีาริถึที�จะจ่าย

เงินปันผลัได้	บริิษััทฯ	จะพิจาริณาจ่ายเงินปันผลัให้แก่ผ้้ถ่ึอหุ้น	ในอัติริาส้งสุดเท่าที�เงินสดแลัะกริะแสเงินสดจะอำานว่ยเป็นลัำาดับแริก		ทั�งนี�	

จะไมี่น้อยกว่่าริ้อยลัะ	 50	ข้องกำาไริสุทธุิหลัังหักภาษัีเงินได้นิติิบุคคลั	สำาริองติามีกฎหมีาย	 แลัะสำาริองอ่�นๆ	ที�กำาหนดไว่้ในเง่�อนไข้ข้อง	

สัญญาติ่างๆ

ข้อมูลการจั่ายเงิน้ำปัน้ำผลย้อน้ำหลัง

หมีายเหติุ		 *	เงินปันผลัคริ่�งปีหลัังข้องปี	2562	จะข้ออนุมีัติิในการิปริะชุมีสามีัญผ้้ถึ่อหุ้นปริะจำาปี	2563

(2)	 นโยบายการจ่ำายเงินปั็นผลัข้องบริษััทย่อย

	 คณะกริริมีการิบริิษััทข้องบริิษััทย่อยมีีนโยบายการิจ่ายเงินปันผลัติามีผลัปริะกอบการิข้องแต่ิลัะบริิษััท	โดยพิจาริณาถ่ึงฐานะการิเงิน	

กริะแสเงินสด	แลัะแผนการิลังทุนในอนาคติข้องบริิษััทย่อย	ทั�งนี�	เป็นไปติามีข้้อบังคับข้องบริิษััทย่อยในหมีว่ดที�	6	เงินปันผลั	แลัะทุนสำาริอง	

มีีริายลัะเอียดดังนี�

	 -	 การิปริะกาศเงินปันผลัใดๆ	(ยกเว้่นเงินปันผลัริะหว่่างกาลั)	จะต้ิองได้รัิบคว่ามีเห็นชอบจากที�ปริะชุมีใหญ่ผ้้ถ่ึอหุ้นเท่านั�น	คำาบอกกล่ัาว่		

การิจ่ายเงินปันผลัจะติ้องทำาเป็นหนังส่อส่งให้แก่ผ้้ถึ่อหุ้นทุกคนที�ปริากฎช่�อในสมีุดทะเบียนผ้้ถึ่อหุ้น

	 -	 การิจ่ายเงินปันผลัแติ่ลัะคริั�ง	 บริิษััทจะติ้องจัดสริริเงินไว่้เป็นทุนสำาริองอย่างน้อย	 1	 ใน	 20	 ส่ว่นข้องจำานว่นผลักำาไริจนกว่่า			

ทุนสำาริองนั�นจะมีีจำานว่นถึ่ง	1	ใน	10	ข้องจำานว่นเงินทุนข้องบริิษััท	กริริมีการิบริิษััทอาจเสนอติ่อที�ปริะชุมีใหญ่ผ้้ถึ่อหุ้น	ข้อมีติิให้

ทำาการิจัดสริริจำานว่นเงินสำาริองอ่�นๆ	เพิ�มีเติิมีที�สามีาริถึเป็นไปได้ในการิบริิหาริธุุริกิจข้องบริิษััท

	 -	 คณะกริริมีการิบริิษััทอาจจ่ายเงินปันผลัริะหว่่างกาลัให้แก่ผ้้ถึ่อหุ้นเป็นคริั�งคริาว่ได้ติามีที�คณะกริริมีการิเห็นว่่าบริิษััทมีีกำาไริ	

สมีคว่ริพอที�จะทำาเช่นนั�น

	 -	 หากบริิษััทข้าดทุน	ห้ามีมีิให้จ่ายเงินปันผลัจนกว่่าจะได้แก้ไข้ให้หายข้าดทุน

ปี็ 2558 2559 2560 2561 2562

กำาไริสุทธุิติ่อหุ้น	(บาท) 0.62 0.60 0.68 0.67 0.72

เงินปันผลังว่ดริะหว่่างกาลัติ่อหุ้น	(บาท) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

เงินปันผลังว่ดคริ่�งปีหลัังติ่อหุ้น	(บาท) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30	(*)

ริว่มีเงินปันผลัติ่อหุ้น	(บาท) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

อัติริาการิจ่ายเงินปันผลัติ่อกำาไริสุทธุิ	(ริ้อยลัะ) 97.47 100.00 88.67 89.76 83.86
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โครงสร้างการบริหาร

โคริงสริ้างการิจัดการิข้องบริิษััท	ทีทีดับบลัิว่	จำากัด	(มีหาชน)	ณ	ว่ันที�	31	ธุันว่าคมี	2562

หมีายเหติุ		(1)	ส่ว่นกฎหมีายแลัะกำากับด้แลักิจการิ	สังกัดฝ่่ายกิจการิองค์กริ

คณะกรรมการบริษััท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผ้้จำัดการ

คณะกรรมการบรรษััทภ้บาลั

คณะกรรมการสรรหาแลัะกำาหนดค่าตุอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

คณะกรรมการตุรวจำสอบ

ฝ่ายตุรวจำสอบภายใน

สายงานบริหาร

ฝ่ายทรัพัยากรบุคคลั
แลัะธุรการ

ฝ่ายลั้กค้าสัมพัันธ์ ฝ่ายป็ฏ้บัตุ้การ ฝ่ายก้จำการองค์กร(1)

ฝ่ายบัญชีแลัะการเงิน ฝ่ายพััฒนาธุรก้จำ ฝ่ายวิศวกรรม

สายงานพััฒนาธุรก้จำ สายงานป็ฏ้บัตุ้การ

	 โคริงสร้ิางการิจัดการิข้องบริิษััท	ปริะกอบด้ว่ย	คณะกริริมีการิ	คณะกริริมีการิชุดย่อย	5	คณะ	(คณะกริริมีการิบริิหาริ	คณะกริริมีการิติริว่จสอบ	

คณะกริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง	คณะกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน	แลัะคณะกริริมีการิบริริษััทภิบาลั)	แลัะคณะผ้้บริิหาริ

คณะกรรมการบริษััท	
 
(1)	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษััท

	 คณะกริริมีการิมีีอำานาจ	หน้าที�	 แลัะคว่ามีริับผิดชอบในการิติัดสินใจดำาเนินงานที�จะเป็นปริะโยชน์แก่บริิษััท	ผ้้ถึ่อหุ้น	แลัะผ้้มีีส่ว่นได้เสีย										
ริว่มีทั�งพนักงานแลัะชุมีชนในพ่�นที�ที�บริิษััทดำาเนินการิอย้่	 แลัะเป็นผ้้อนุมีัติิว่ิสัยทัศน์	 นโยบาย	 ริว่มีทั�งงบปริะมีาณในการิดำาเนินการิริ่ว่มีกับ				
ฝ่่ายบริิหาริ	ริว่มีถ่ึงติิดติามีผลัการิดำาเนินงานข้องผ้้บริิหาริ	แลัะร่ิว่มีพิจาริณาให้ข้้อเสนอแนะในการิแก้ไข้ปัญหาอย่างเหมีาะสมี	เป็นไปติามีกฎหมีาย	
วั่ติถุึปริะสงค์	แลัะข้้อบังคับข้องบริิษััท	ติลัอดจนมีติิข้องที�ปริะชุมีผ้้ถ่ึอหุ้นที�ชอบด้ว่ยกฎหมีาย	 โดยจัดให้มีีโคริงสร้ิางคณะกริริมีการิแลัะการิจัดการิ										
ที�สามีาริถึติริว่จสอบแลัะถึ่ว่งดุลักันอย่างเพียงพอ
	 คณะกริริมีการิข้องบริิษััทปริะกอบด้ว่ยกริริมีการิอย่างน้อย	5	คน	ติามีที�กำาหนดในข้้อบังคับบริิษััท	แลัะกริริมีการิข้องบริิษััทจะติ้องเป็นผ้้มีี	
คุณสมีบัติิติามีที�กฎหมีายกำาหนด	โดยมีีกริริมีการิอิสริะไมี่น้อยกว่่า	1	ใน	3	ข้องจำานว่นกริริมีการิทั�งหมีดแลัะไมี่น้อยกว่่า	3	คน
	 ณ	ว่ันที�	31	ธุันว่าคมี	2562	คณะกริริมีการิมีีจำานว่น	12	คน	ปริะกอบด้ว่ย
 	 กริริมีการิที�ไมี่เป็นผ้้บริิหาริ	11	คน	ซึ่่�งคิดเป็นริ้อยลัะ	91.66	ข้องคณะกริริมีการิทั�งคณะ	ปริะกอบด้ว่ย
  	 กริริมีการิอิสริะ	4	คน	คิดเป็นริ้อยลัะ	33.33	ข้องทั�งคณะ
  	 กริริมีการิผ้้แทน	7	คน	คิดเป็นริ้อยลัะ	58.33	ข้องทั�งคณะ	แลัะ
 	 กริริมีการิที�เป็นผ้้บริิหาริ	1	คน	ค่อ	กริริมีการิผ้้จัดการิ	คิดเป็นริ้อยลัะ	8.33	ข้องทั�งคณะ
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หมีายเหติุ		(*)	ได้ริับการิแติ่งติั�งจากที�ปริะชุมีคณะกริริมีการิบริิษััท	คริั�งที�	1/2019	เมี่�อว่ันที�	26	กุมีภาพันธุ์	2562	เป็นปริะธุานกริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง	

โดยมีีนางสาว่สุดารัิติน์	เจียมีจันทร์ิ	ผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายกิจการิองค์กริ	เป็นเลัข้านุการิบริิษััท

	 คณะกริริมีการิมีีคว่ามีหลัากหลัายทางเพศ	 วิ่ชาชีพแลัะปริะสบการิณ์ที�เชี�ยว่ชาญซ่ึ่�งจำาเป็นแลัะเป็นปริะโยชน์ในการิปริะกอบธุุริกิจข้องบริิษััท	
แลัะมีีการิถ่ึว่งดุลัข้องกริริมีการิที�เหมีาะสมี	ดังนี�
 	 คว่ามีหลัากหลัายทางเพศ

รายช่่�อคณ์ะกรรมการบำริษััที่ จัำาน้ำวน้ำ 12 คน้ำ ดังนี้ำ�

กรรมการ ตุำาแหน่ง
วันท่�ได้รับการ

แตุ่งตัุ�ง

จำำานวนครั�ง

การป็ระชุม

1.	ดริ.ทนง		พิทยะ กริริมีการิอิสริะ	แลัะปริะธุานกริริมีการิ 17	ธุันว่าคมี	2551 5/5

2.	นายปลัิว่		ติริีว่ิศว่เว่ทย์ กริริมีการิ	แลัะริองปริะธุานกริริมีการิ 26	กันยายน	2549 4/5

3.	นายพงษั์สฤษัดิ�		ติันติิสุว่ณิชย์กุลั กริริมีการิ	แลัะปริะธุานกริริมีการิบริิหาริ 25	กุมีภาพันธุ์	2559 3/5

4.	นายไพริัช		เมีฆอาภริณ์ กริริมีการิอิสริะ	ปริะธุานกริริมีการิติริว่จสอบ	ปริะธุานกริริมี
การิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน	
แลัะกริริมีการิบริริษััทภิบาลั

26	กันยายน	2549 4/5

5.	นายสมีน่ก		ชัยเดชสุริิยะ กริริมีการิอิสริะ	ปริะธุานกริริมีการิบริริษััทภิบาลั	
กริริมีการิติริว่จสอบ	แลัะกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนด
ค่าติอบแทน

26	กันยายน	2549 4/5

6.	ดริ.สมีบัติิ		กิจจาลัักษัณ์ กริริมีการิ	แลัะกริริมีการิบริิหาริ 11	กันยายน	2543 4/5

7.	นายสุว่ิช		พ่�งเจริิญ กริริมีการิ	แลัะกริริมีการิบริิหาริ 26	กันยายน	2549 5/5

8.	นางพเยาว่์		มีริิติตินะพริ	(*) กริริมีการิ	ปริะธุานกริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง	
แลัะกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน

17	กุมีภาพันธุ์	2558 5/5

9.	ดริ.ภัทริุติมี์		ทริริทริานนท์ กริริมีการิอิสริะ	กริริมีการิติริว่จสอบ	
กริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง	แลัะกริริมีการิบริริษััทภิบาลั

12	ธุันว่าคมี	2561 5/5

10.	นายชุนสุเกะ		มีุไริ กริริมีการิ	แลัะกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน 27	กุมีภาพันธุ์	2561 5/5

11.	นายฮิิเดะโอะ		มีัทซึ่่โมีโติะ กริริมีการิ	กริริมีการิบริิหาริ	แลัะกริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง 21	ธุันว่าคมี	2560 5/5

12.	นางสาว่ว่ลััยณัฐ		ติริีว่ิศว่เว่ทย์ กริริมีการิ	กริริมีการิบริิหาริ	กริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง	
กริริมีการิบริริษััทภิบาลั	แลัะกริริมีการิผ้้จัดการิ

1	มีีนาคมี	2561 5/5

เพัศ จำำานวนคน ร้อยลัะ

ชาย 10 83.33

หญิง 2 16.67

ริว่มี 12 100.00
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 	 คว่ามีหลัากหลัายทางวุ่ฒิการิศ่กษัาแลัะคว่ามีเชี�ยว่ชาญ

กรรมการ

ธุรก้จำ
นำ�าป็ระป็า/
พัลัังงาน/
วิศวกรรม

บัญชี/
การเงิน/

เศรษัฐศาสตุร์/
บริหารธุรก้จำ

กฎหมาย/
รัฐศาสตุร์

กลัยุทธ์
แลัะแผน
ธุรก้จำ

การกำากับ
ด้แลัก้จำการ/
การควบคุม
ภายใน/

การบริหาร
ความเส่�ยง

การ
พััฒนา
บุคลัากร

1. ดริ.ทนง		พิทยะ -

2. นายปลัิว่		ติริีว่ิศว่เว่ทย์ -

3. นายพงษั์สฤษัดิ�		ติันติิสุว่ณิชย์กุลั -

4. นายไพริัช		เมีฆอาภริณ์ -

5. นายสมีน่ก		ชัยเดชสุริิยะ -

6. ดริ.สมีบัติิ		กิจจาลัักษัณ์ -

7. นายสุว่ิช		พ่�งเจริิญ -

8. นางพเยาว่์		มีริิติตินะพริ -

9. ดริ.ภัทริุติมี์		ทริริทริานนท์ -

10. นายชุนสุเกะ		มีุไริ -

11. นายฮิิเดะโอะ		มีัทซึ่่โมีโติะ -

12. นางสาว่ว่ลััยณัฐ		ติริีว่ิศว่เว่ทย์

รวม 12 8 5 12 12 12

(2)	 กรรมการผ้้ม่อำานาจำลังลัายมือชื�อผ้กพัันบริษััท

	 1.	 นายปลัิว่	 ติริีว่ิศว่เว่ทย์	 	 นายพงษั์สฤษัดิ�	 ติันติิสุว่ณิชย์กุลั	 	 นายสมีบัติิ	 กิจจาลัักษัณ์	 นางพเยาว่์	 มีริิติตินะพริ	 	 นายสุว่ิช	พ่�งเจริิญ	
แลัะนางสาว่ว่ลััยณัฐ	ติริีว่ิศว่เว่ทย์	กริริมีการิสองในหกคนนี�ลังลัายมี่อช่�อริ่ว่มีกันแลัะปริะทับติริาสำาคัญข้องบริิษััท	หริ่อ

	 2.	 นายปลัิว่	ติริีว่ิศว่เว่ทย์	หริ่อ	นายพงษั์สฤษัดิ�	ติันติิสุว่ณิชย์กุลั	หริ่อ	นายสมีบัติิ	กิจจาลัักษัณ์	หริ่อ		นางพเยาว่์	มีริิติตินะพริ	หริ่อนายสุว่ิช	
พ่�งเจริิญ	หริ่อนางสาว่ว่ลััยณัฐ	ติริีว่ิศว่เว่ทย์	 คนหน่�งคนใดลังลัายมี่อช่�อริ่ว่มีกับ	นายชุนสุเกะ	มีุไริ	หริ่อ	นายฮิิเดะโอะ	มีัทซึ่่โมีโติะ																		
ริว่มีเป็นสองคนแลัะปริะทับติริาสำาคัญข้องบริิษััท

(3)	 กรรมการอส้ระ

	 บริิษััทมีีนโยบายแติ่งติั�งกริริมีการิอิสริะอย่างน้อย	1	ใน	3	ข้องจำานว่นคณะกริริมีการิทั�งหมีด	แลัะติ้องไมี่น้อยกว่่า	3	คน	โดยการิพิจาริณา							
คัดเลั่อกแติ่งติั�งกริริมีการิอิสริะข้องบริิษััทจะคำาน่งถึ่งข้้อกำาหนดทางกฎหมีาย	ปริะกาศข้องติลัาดหลัักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย	แลัะสำานักงาน											
คณะกริริมีการิกำากับหลัักทรัิพย์แลัะติลัาดหลัักทรัิพย์	ติามีหนังส่อที�	ก.ลั.ติ.	จ(ว่.)	59	ลังวั่นที�	1	ธัุนว่าคมี	2547	เร่ิ�องการิกำาหนดนิยามีกริริมีการิอิสริะ	
ติลัอดจนกฎบัติริคณะกริริมีการิบริิษััทว่่าด้ว่ยคุณสมีบัติิข้องคณะกริริมีการิ	โดยบริิษััทฯ	ได้กำาหนดคุณสมีบัติิข้องกริริมีการิอิสริะที�มีีคว่ามีเข้้มีงว่ด	
กว่่านิยามีกริริมีการิอิสริะข้อง	ก.ลั.ติ.	ดังนี�
	 1.	 ถึ่อหุ้นไมี่เกินริ้อยลัะ	 0.5	ข้องจำานว่นหุ้นที�มีีสิทธุิออกเสียงทั�งหมีดข้องบริิษััทใหญ่	 บริิษััทย่อย	บริิษััทริ่ว่มี	หริ่อนิติิบุคคลัที�อาจมีีคว่ามี	

ข้ัดแย้ง	(นับริว่มีบุคคลัที�เกี�ยว่ข้้องติามีมีาติริา	258	ติามีกฎหมีายหลัักทริัพย์)
	 2.	 ไม่ีมีีส่ว่นร่ิว่มีในการิบริิหาริงานในบริิษััท	บริิษััทในเคร่ิอ	บริิษััทร่ิว่มี	บริิษััทที�เกี�ยว่ข้้อง	หร่ิอผ้้ถ่ึอหุ้นริายใหญ่ข้องบริิษััท	ริว่มีทั�งไม่ีเป็นล้ักจ้าง	

พนักงาน	หร่ิอที�ปร่ิกษัาที�ได้รัิบเงินเด่อนปริะจำาจากบริิษััทฯ	บริิษััทในเคร่ิอ	บริิษััทร่ิว่มี	บริิษััทที�เกี�ยว่ข้้อง	หร่ิอผ้้ถ่ึอหุ้นริายใหญ่ข้องบริิษััทฯ
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	 3.	 ไม่ีเป็นบุคคลัที�มีีคว่ามีสัมีพันธ์ุทางสายโลัหิติ	หร่ิอโดยการิจดทะเบียนติามีกฎหมีาย	ในลัักษัณะที�เป็นบิดามีาริดา	ค่้สมีริส	พี�น้องแลัะบุติริ	
ริว่มีทั�งค้่สมีริสข้องบุติริข้องผ้้บริิหาริ	ผ้้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ผ้้มีีอำานาจคว่บคุมี	หริ่อบุคคลัที�จะได้ริับการิเสนอให้เป็นผ้้บริิหาริหริ่อผ้้มีีอำานาจ
คว่บคุมีข้องบริิษััทหริ่อบริิษััทย่อย

	 4.	 ไมี่มีีผลัปริะโยชน์หริ่อส่ว่นได้เสียไมี่ว่่าทางติริงหริ่อทางอ้อมีทั�งในด้านการิเงินแลัะบริิหาริงานข้องบริิษััท	บริิษััทในเคริ่อบริิษััทริ่ว่มี	
หริ่อผ้้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ข้องบริิษััทฯ	 แลัะริว่มีถึ่งไมี่มีีผลัปริะโยชน์หริ่อส่ว่นได้เสียในลัักษัณะดังกลั่าว่ในเว่ลัาไมี่น้อยกว่่า	 1	ปีก่อนได้ริับ								
การิแติ่งติั�งเป็นกริริมีการิอิสริะยกเว่้นคณะกริริมีการิข้องบริิษััทฯ	 ได้พิจาริณาอย่างริอบคอบแลั้ว่เห็นว่่า	 การิเคยมีีผลัปริะโยชน์หริ่อ												
ส่ว่นได้เสียนั�นจะไมี่มีีผลักริะทบติ่อการิปฏิิบัติิหน้าที�แลัะการิให้คว่ามีเห็นที�เป็นอิสริะข้องกริริมีการิอิสริะ

	 5.	 ไม่ีได้รัิบการิแต่ิงตัิ�งข่้�นเป็นตัิว่แทนเพ่�อรัิกษัาผลัปริะโยชน์ข้องกริริมีการิข้องบริิษััท	ผ้้ถ่ึอหุ้นริายใหญ่	หร่ิอผ้้ถ่ึอหุ้นซ่ึ่�งเป็นผ้้ที�เกี�ยว่ข้้องกับ	
ผ้้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ข้องบริิษััทฯ

	 6.	 สามีาริถึปฏิิบัติิหน้าที�แลัะแสดงคว่ามีเห็นหริ่อริายงานผลัการิปฏิิบัติิงานติามีหน้าที�ที�ได้ริับมีอบหมีาย	 จากคณะกริริมีการิข้องบริิษััท	
ได้โดยอิสริะ	โดยไมี่อย้่ภายใติ้การิคว่บคุมีข้องผ้้บริิหาริหริ่อผ้้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ข้องบริิษััทฯ	ริว่มีทั�งผ้้ที�เกี�ยว่ข้้องหริ่อญาติิสนิทข้องบุคคลั
ดังกลั่าว่

	 7.	 สามีาริถึเข้้าริ่ว่มีการิปริะชุมีคณะกริริมีการิข้องบริิษััทเพ่�อติัดสินใจในเริ่�องติ่างๆ	ได้โดยอิสริะ
	 8.	 ไมี่ปริะกอบกิจการิที�มีีสภาพอย่างเดียว่กันแลัะเป็นการิแข้่งข้ันที�มีีนัยกับกิจการิข้องบริิษััทฯ	บริิษััทย่อย	หริ่อไมี่เป็นหุ้นส่ว่นที�มีีนัยใน	

ห้างหุ้นส่ว่น	หริ่อเป็นกริริมีการิที�มีีส่ว่นริ่ว่มีบริิหาริงาน	ลั้กจ้างพนักงาน	ที�ปริ่กษัาที�ริับเงินเด่อนปริะจำา	หริ่อถึ่อหุ้นเกินริ้อยลัะ	0.5	ข้อง	
จำานว่นหุ้นที�มีีสิทธุิออกเสียงทั�งหมีดข้องบริิษััทอ่�น	ซึ่่�งปริะกอบกิจการิที�มีีสภาพอย่างเดียว่กันแลัะเป็นการิแข้่งข้ันที�มีีนัยกับกิจการิข้อง	
บริิษััทฯ	หริ่อบริิษััทย่อย

	 9.	 ไมี่มีีลัักษัณะอ่�นใดที�ทำาให้ไมี่สามีาริถึให้คว่ามีเห็นอย่างเป็นอิสริะเกี�ยว่กับการิดำาเนินงานข้องบริิษััทฯ
	 10.	 สามีาริถึด้แลัผลัปริะโยชน์ข้องผ้้ถึ่อหุ้นทุกริายอย่างเท่าเทียมีกัน
	 11.	 สามีาริถึด้แลัไมี่ให้เกิดคว่ามีข้ัดแย้งทางผลัปริะโยชน์
	 12.	 ไม่ีเคยต้ิองคำาพิพากษัาว่่าได้กริะทำาคว่ามีผิดติามีกฎหมีายว่่าด้ว่ยหลัักทรัิพย์แลัะติลัาดหลัักทรัิพย์	กฎหมีายว่่าด้ว่ยธุุริกิจสถึาบันการิเงิน	

กฎหมีายว่่าด้ว่ยการิปริะกันชีว่ิติ	กฎหมีายว่่าด้ว่ยการิปริะกันว่ินาศภัย	กฎหมีายว่่าด้ว่ยการิป้องกันแลัะปริาบปริามีการิฟอกเงิน	หริ่อ	
กฎหมีายที�เกี�ยว่กับธุุริกิจการิเงินในทำานองเดียว่กัน	ไมี่ว่่าจะเป็นกฎหมีายไทยหริ่อกฎหมีายติ่างปริะเทศโดยหน่ว่ยงานที�มีีอำานาจติามี
กฎหมีายนั�น	ทั�งนี�	ในคว่ามีผิดเกี�ยว่กับการิกริะทำาอันไมี่เป็นธุริริมีที�เกี�ยว่กับการิซึ่่�อข้ายหลัักทริัพย์	หริ่อการิบริิหาริงานที�มีีลัักษัณะเป็น
การิหลัอกลัว่ง	ฉ้้อฉ้ลั	หริ่อทุจริิติ

	 ณ	 ว่ันที�	 31	 ธุันว่าคมี	 2562	บริิษััทมีีกริริมีการิอิสริะซึ่่�งมีีคุณสมีบัติิติามีปริะกาศคณะกริริมีการิกำากับติลัาดทุนกำาหนดทั�งสิ�น	 4	 คน	
จากกริริมีการิทั�งคณะ	12	คน	(คิดเป็น	1	ใน	3	ข้องจำานว่นทั�งหมีด)	โดยมีีริายช่�อดังนี�

	 ในปีที�ผ่านมีา	กริริมีการิอิสริะ	 ได้ให้คว่ามีคิดเห็น	แลัะข้้อเสนอแนะในการิพิจาริณาแลัะติัดสินเริ่�องสำาคัญอย่างเป็นอิสริะ	 โคริงการิลังทุน	
การิปรัิบโคริงสร้ิางองค์กริ	แลัะเร่ิ�องที�เกี�ยว่ข้้องกับหลัักการิกำากับด้แลักิจการิที�ดี	โดยรัิกษัาผลัปริะโยชน์ข้องบริิษััทเป็นสำาคัญ	คำาน่งถ่ึงผ้้มีีส่ว่นได้เสีย	
ทุกฝ่่าย	แลัะด้แลัป้องกันการิดำาเนินการิใดๆ	ในลัักษัณะที�ก่อให้เกิดคว่ามีขั้ดแย้งทางผลัปริะโยชน์บริิษััท	ผ้้บริิหาริ	กริริมีการิ	แลัะผ้้ถ่ึอหุ้นริายใหญ่

(4)	 ป็ระธานกรรมการ

	 บริิษััทมีีนโยบายให้ปริะธุานกริริมีการิติ้องไมี่เป็นกริริมีการิที�เป็นผ้้บริิหาริแลัะไมี่เป็นบุคคลัเดียว่กับกริริมีการิผ้้จัดการิ	 แลัะติ้องเป็น	
กริริมีการิอิสริะ	 ไมี่มีีคว่ามีสัมีพันธุ์ใดๆ	กับฝ่่ายบริิหาริ	แลัะมีีอำานาจหน้าที�	 ที�แยกริะหว่่างการิกำาหนดนโยบายการิกำากับด้แลั	แลัะการิบริิหาริ	
งานปริะจำาอย่างชัดเจน	โดยปริะธุานกริริมีการิได้แสดงบทบาทข้องผ้้นำาแลัะเป็นผ้้คว่บคุมีการิปริะชุมีคณะกริริมีการิบริิษััทให้มีีปริะสิทธิุภาพแลัะ	
ปริะสิทธุิผลั	โดยสนับสนุนให้กริริมีการิทุกคนมีีส่ว่นริ่ว่มีในการิปริะชุมี	ช่ว่ยเหลั่อ	แนะนำาแลัะด้แลัสนับสนุนการิดำาเนินธุุริกิจข้องฝ่่ายบริิหาริผ่าน
กริริมีการิผ้้จัดการิ	 โดย	ดริ.ทนง	พิทยะ	 ซึ่่�งเป็นกริริมีการิอิสริะแลัะดำาริงติำาแหน่งปริะธุานกริริมีการิข้องบริิษััท	 เป็นผ้้มีีคว่ามีริ้้คว่ามีสามีาริถึ	

กรรมการ ตุำาแหน่ง

ดริ.ทนง		พิทยะ ปริะธุานกริริมีการิ

นายไพริัช		เมีฆอาภริณ์ ปริะธุานกริริมีการิติริว่จสอบ	ปริะธุานกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน	กริริมีการิบริริษััทภิบาลั

นายสมีน่ก		ชัยเดชสุริิยะ ปริะธุานกริริมีการิบริริษััทภิบาลั	กริริมีการิติริว่จสอบ	กริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน

ดริ.ภัทริุติมี์		ทริริทริานนท์ กริริมีการิติริว่จสอบ	กริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง	กริริมีการิบริริษััทภิบาลั



รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)40

แลัะปริะสบการิณ์เป็นที�ยอมีรัิบ	ซ่ึ่�งเป็นที�เช่�อมัี�นว่่าจะสามีาริถึนำาพาบริิษััทให้ปริะสบคว่ามีสำาเร็ิจติามีวิ่สัยทัศน์	พันธุกิจ	แลัะแผนกลัยุทธ์ุที�กำาหนด	
ไว่้เพ่�อปริะโยชน์ข้องบริิษััท	ผ้้ถึ่อหุ้น	 ริว่มีถึ่งผ้้มีีส่ว่นได้ส่ว่นเสียอ่�นๆ	 เพ่�อให้บริริลัุผลัปริะโยชน์ส้งสุดในริะยะยาว่	แลัะติิดติามีการิดำาเนินกิจการิ	
ข้องฝ่่ายจัดการิ	 ให้มีีการิริายงานฐานะการิเงินแลัะข้้อมี้ลัสำาคัญติ่อคณะกริริมีการิเป็นปริะจำาทุกไติริมีาส	 ผลัักดันนโยบายด้านบริริษััทภิบาลั											
คว่ามีริับผิดชอบติ่อสังคมีแลัะสิ�งแว่ดลั้อมีข้องบริิษััท

ความรับำผิดช่อบำด้าน้ำการบำริหาร
	 ก.	 ด้แลัภาพริว่มีในด้านกลัยุทธุ์แลัะแนว่นโยบายบริิษััทฯ	ให้เกิดคว่ามียุติิธุริริมี	ริว่มีถึ่งการิด้แลัลั้กค้าข้องบริิษััทฯ	ด้ว่ยคว่ามีเท่าเทียมีกัน
	 ข้.	 ให้คว่ามีสำาคัญต่ิอการิปฏิิบัติิงานเพ่�อให้เป็นไปโดยถ้ึกต้ิอง	ติามีกฎหมีายทั�งในด้านการิกำากับข้องหน่ว่ยงาน	แลัะข้องบริิษััทฯ	ติลัอดจน	

มีติิที�ปริะชุมีผ้้ถึ่อหุ้น

การประชุ่มคณ์ะกรรมการ
	 ทำาหน้าที�ปริะธุานในที�ปริะชุมีแลัะเข้้าริ่ว่มีการิปริะชุมีทุกคริั�ง	 เพ่�อให้การิดำาเนินการิปริะชุมีคณะกริริมีการิมีีปริะสิทธุิภาพริว่มีถึ่งกริะติุ้นให	้
กริริมีการิทุกท่านได้แสดงคว่ามีคิดเห็น	 โดยมีีการิมีอบหมีายอำานาจหน้าที�ด้านการิบริิหาริจัดการิองค์กริให้แก่ฝ่่ายจัดการิด้ว่ยคว่ามีเหมีาะสมี									
ด้แลัให้กริริมีการิทุกท่านได้รัิบข้้อม้ีลัที�ถ้ึกต้ิอง	ติริงเว่ลัา	แลัะชัดเจน	เพ่�อใช้ในการิตัิดสินใจ	ซ่ึ่�งจะนำาไปส่้คว่ามีสำาเร็ิจข้ององค์กริอย่างมีีปริะสิทธิุภาพ	
มีีการิบริิหาริจัดการิด้านเว่ลัาที�เพียงพอสำาหรัิบคณะกริริมีการิในการิปร่ิกษัาหาร่ิอ	แลัะแสดงคว่ามีคิดเห็นในปริะเด็นที�เกี�ยว่ข้้องได้อย่างกว้่างข้ว่าง	
ในว่าริะปริะชุมีที�สำาคัญ	ทั�งนี�	เป็นผ้้นำาแนว่นโยบายเสริิมีสริ้างคว่ามีสัมีพันธุ์อันดีริะหว่่างกริริมีการิบริิหาริแลัะกริริมีการิที�ไมี่ใช่ผ้้บริิหาริ		

การพิ่ัฒน้ำาและประเมิน้ำประสีิที่ธิิภาพิ่ใน้ำการที่ำางาน้ำ
	 ก.	 ด้แลัให้มีีการิจัดโปริแกริมี	Orientation	แลัะเข้้าเยี�ยมีชมีการิปฏิิบัติิงาน	ให้กับกริริมีการิใหมี่ทุกท่าน	ซึ่่�งจะช่ว่ยให้กริริมีการิใหมี่เข้้าใจ

แลัะสามีาริถึปริับติัว่เข้้ากับองค์กริได้ริว่ดเริ็ว่
	 ข้.	 สนับสนุนส่งเสริิมีให้กริริมีการิทุกท่านเข้้าร่ิว่มีอบริมีพัฒนาทักษัะ	คว่ามีร้้ิในด้านต่ิางๆ	ที�เป็นปริะโยชน์แก่การิปฏิิบัติิหน้าที�กริริมีการิใน

สถึาบันที�มีีช่�อเสียง	แลัะเป็นที�ยอมีริับ	เช่น	สมีาคมีส่งเสริิมีสถึาบันกริริมีการิบริิษััทไทย	แลัะติลัาดหลัักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย	เป็นติ้น
	 ค.	 สนับสนุนส่งเสริิมีให้กริริมีการิทุกท่านทำางานริ่ว่มีกันอย่างเป็นทีมี	อันจะก่อให้เกิดคว่ามีมีีปริะสิทธุิภาพแลัะปริะสิทธุิผลัในการิทำางาน	

ด้แลัให้มีีการิปริะเมิีนผลัการิปฏิิบัติิข้องคณะกริริมีการิ	ทั�งแบบปริะเมิีนตินเอง	แบบปริะเมิีนไข้ว้่	แลัะแบบปริะเมิีนกลุ่ัมี	นำาผลัการิปริะเมิีน
ดังกลั่าว่มีาปริับปริุงแลัะพัฒนาการิทำางานข้องคณะกริริมีการิ

	 ง.	 กำาหนดให้มีีริะบบการิติิดติามีด้แลัแลัะปริะเมีินผลัการิดำาเนินงานข้ององค์กริเพ่�อให้เป็นไปติามีนโยบาย	เป็นปริะจำาอย่างติ่อเน่�อง

ความสีัมพิ่ัน้ำธิ์ระหว่างผู้ถื่อหุ้น้ำ
	 ด้แลัให้มีีการิส่�อสาริริะหว่่างผ้้ถ่ึอหุ้นข้องบริิษััทฯ	 ด้ว่ยคว่ามีมีีปริะสิทธิุภาพ	แลัะเปิดโอกาสให้ผ้้ถ่ึอหุ้นสามีาริถึติิดต่ิอส่�อสาริกับคณะกริริมีการิ	
เพ่�อแลักเปลัี�ยนคว่ามีคิดเห็นริะหว่่างกัน

การประชุ่มผู้ถื่อหุ้น้ำ
	 ทำาหน้าที�เป็นปริะธุานในที�ปริะชุมีผ้้ถึ่อหุ้นทุกคริั�ง	 แลัะมีีการิมีอบหมีายให้มีีผ้้ด้แลัการิปริะชุมีผ้้ถึ่อหุ้นให้เป็นไปติามีกฎหมีายแลัะข้้อบังคับ
ต่ิางๆ	อย่างถ้ึกต้ิอง	พร้ิอมีทั�งด้แลัให้กริริมีการิทุกท่านเข้้าร่ิว่มีการิปริะชุมีผ้้ถ่ึอหุ้นอย่างพร้ิอมีเพรีิยงกัน	โดยเปิดโอกาสให้ผ้้ถ่ึอหุ้นได้ใช้สิทธิุในการิ	
ปริะชุมีผ้้ถึ่อหุ้นอย่างเติ็มีที�	 ในการิเข้้าริ่ว่มีปริะชุมีแลัะออกเสียงลังคะแนนในที�ปริะชุมีผ้้ถึ่อหุ้น	การิซึ่ักถึามีหริ่อข้อคำาชี�แจงเพิ�มีเติิมี	การิริับทริาบ	
ริายงานปริะจำาปี	การิอนุมัีติิงบแสดงฐานะการิเงินแลัะงบกำาไริข้าดทุนเบ็ดเสร็ิจ	การิอนุมัีติิเงินปันผลั	การิแต่ิงตัิ�งกริริมีการิ	แลัะกำาหนดค่าติอบแทน	
กริริมีการิ	การิเลั่อกติั�งผ้้สอบบัญชีแลัะกำาหนดจำานว่นเงินค่าสอบบัญชี	การิอนุมีัติิเริ่�องการิแก้ไข้หนังส่อบริิคณห์สนธุิข้องบริิษััทฯ

บำที่บำาที่ของประธิาน้ำกรรมการใน้ำด้าน้ำอ่�น้ำๆ
	 ปฏิิบัติิหน้าที�ด้ว่ยคว่ามีซึ่่�อสัติย์	 ด้แลัโคริงสริ้างข้องคณะกริริมีการิให้มีีคว่ามีเหมีาะสมี	ด้แลัให้มีีการินำานโยบายแลัะการิติัดสินใจข้อง														
คณะกริริมีการิไปปฏิิบัติิอย่างมีีปริะสิทธุิผลั	สนับสนุนการิดำาเนินกิจกริริมีด้านบริริษััทภิบาลั	แลัะคว่ามีริับผิดชอบติ่อสังคมีแลัะสิ�งแว่ดลั้อมีให้	
เกิดข้่�นในทุกริะดับ	ติั�งแติ่กริริมีการิ	ผ้้บริิหาริริะดับส้งจนถึ่งพนักงาน	โดยปฏิิบัติิติามีแนว่ทางโคริงสริ้างคณะกริริมีการิ	เพ่�อส่งเสริิมีบริริษััทภิบาลั
ข้ององค์กริ	
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(5)	 การแตุ่งตัุ�ง	การลัาออก	แลัะการพ้ันจำากตุำาแหน่งกรรมการ

	 ที�ปริะชุมีผ้้ถ่ึอหุ้นเป็นผ้้เล่ัอกตัิ�งกริริมีการิซ่ึ่�งเป็นผ้้มีีคุณสมีบัติิแลัะไม่ีมีีลัักษัณะต้ิองห้ามีติามีที�กฎหมีายกำาหนด	ริว่มีถ่ึงไม่ีมีีลัักษัณะที�แสดงถ่ึง	
การิข้าดคว่ามีเหมีาะสมีที�จะได้รัิบคว่ามีไว้่ว่างใจให้บริิหาริจัดการิกิจการิที�มีีมีหาชนเป็นผ้้ถ่ึอหุ้นติามีที�สานักงาน	ก.ลั.ติ.	กำาหนด	กล่ัาว่ค่อกริริมีการิ	
ติ้องมีีจำานว่นไมี่น้อยกว่่า	5	คน	แลัะจะปริะกอบด้ว่ยกริริมีการิอิสริะในสัดส่ว่นไมี่น้อยกว่่า	1	ใน	3	ข้องกริริมีการิทั�งหมีด	ซึ่่�งกริริมีการิไมี่น้อยกว่่า	
คร่ิ�งหน่�งข้องจำานว่นกริริมีการิทั�งหมีดต้ิองมีีถิึ�นที�อย่้ในริาชอาณาจักริ	กริณีที�ติำาแหน่งกริริมีการิว่่างลังเน่�องจากเหตุิอ่�นนอกจากถ่ึงคริาว่ที�ต้ิองออก	
ติามีว่าริะให้คณะกริริมีการิเป็นผ้้เลั่อกผ้้มีีคุณสมีบัติิเหมีาะสมีเข้้าเป็นกริริมีการิแทนในว่าริะการิปริะชุมีคริั�งถึัดไปด้ว่ยคะแนนเสียง	 3	 ใน	 4	
ข้องกริริมีการิที�ยังเหล่ัออย่้	โดยบุคคลัที�เข้้าเป็นกริริมีการิดังกล่ัาว่จะอย่้ในติำาแหน่งกริริมีการิได้เพียงเท่าว่าริะที�ยังเหล่ัออย่้ข้องกริริมีการิที�ตินแทน	
แลัะการิปริะชุมีสามีัญปริะจำาปีทุกคริั�งให้กริริมีการิที�ดำาริงติำาแหน่งนานที�สุดออกจากติำาแหน่งในอัติริา	 1	 ใน	 3	 ข้องจำานว่นกริริมีการิทั�งหมีด											
แลัะเมี่�อคริบว่าริะดำาริงติำาแหน่งแลั้ว่อาจได้ริับการิพิจาริณาแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่งได้อีกติามีมีติิที�ปริะชุมีผ้้ถึ่อหุ้น

(6)	 ข้อบเข้ตุอำานาจำหน้าท่�แลัะความรับผ้ดชอบข้องคณะกรรมการ	

	 1.	 ด้แลัแลัะจัดการิให้การิดำาเนินการิข้องบริิษััทฯ	เป็นไปติามีกฎหมีาย	วั่ติถุึปริะสงค์	แลัะข้้อบังคับข้องบริิษััทฯ	ติลัอดจนมีติิที�ปริะชุมีผ้้ถ่ึอหุ้น	
แลัะริักษัาผลัปริะโยชน์ข้องบริิษััทฯ	บนพ่�นฐานข้องหลัักการิกำากับด้แลักิจการิที�ดี

	 2.	 กำาหนดนโยบายแลัะทิศทางการิดำาเนินงานข้องบริิษััทฯ	แลัะกำากับคว่บคุมีด้แลัให้ฝ่่ายบริิหาริดำาเนินการิให้เป็นไปติามีนโยบายที�													
กำาหนดไว่้อย่างมีีปริะสิทธุิภาพแลัะปริะสิทธุิผลัเพ่�อเพิ�มีมี้ลัค่าทางเศริษัฐกิจส้งสุดให้แก่กิจการิ	แลัะคว่ามีมีั�งคั�งส้งสุดให้แก่ผ้้ถึ่อหุ้น

	 3.	 ให้คว่ามีเห็นชอบว่ิสัยทัศน์	พันธุกิจ	คุณค่าข้ององค์กริที�บริิษััทฯ	มีุ่งหว่ัง	แลัะจริริยาบริริณในการิดำาเนินธุุริกิจ
	 4.	 จัดให้มีีแลัะกำากับด้แลัให้มีีการิบริิหาริจัดการิติามีหลัักการิกำากับด้แลักิจการิที�ดี
	 5.	 พิจาริณาอนุมัีติิงบปริะมีาณการิลังทุน	แลัะงบปริะมีาณในการิดำาเนินการิข้องบริิษััทฯ	ปริะจำาปี	ริว่มีทั�งด้แลัการิใช้ทรัิพยากริข้องบริิษััทฯ
	 6.	 จัดให้มีีการิริายงานข้้อมี้ลัทางการิเงิน	ข้้อมี้ลั	แลัะข้้อมี้ลัทั�ว่ไปที�สำาคัญติ่อผ้้ถึ่อหุ้น	อย่างคริบถึ้ว่น	ถึ้กติ้องแลัะเพียงพอ	แลัะย่นยันการิ

ติริว่จสอบริับริองข้้อมี้ลัที�ริายงาน
	 7.	 จัดให้บริิษััทฯ	มีีริะบบการิคว่บคุมีภายในแลัะการิติริว่จสอบภายในที�มีีปริะสิทธิุภาพ	แลัะมีาติริการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยงที�เหมีาะสมี	เพียงพอ	

ริว่มีทั�งมีีการิติิดติามี	การิดำาเนินการิในเริ่�องดังกลั่าว่อย่างสมีำ�าเสมีอ
	 8.	 พิจาริณากำาหนดให้มีีกฎบัติริคณะกริริมีการิบริิหาริ	 กฎบัติริคณะกริริมีการิติริว่จสอบ	 กฎบัติริคณะกริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง	

กฎบัติริคณะกริริมีการิบริริษััทภิบาลั	แลัะกฎบัติริคณะกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน	 เพ่�อเป็นแนว่ทางในการิดำาเนินงาน	
ข้องคณะกริริมีการิชุดย่อยดังกลั่าว่	

	 9.	 กำากับด้แลัให้คณะกริริมีการิบริิหาริ	คณะอนุกริริมีการิ	แลัะฝ่่ายบริิหาริ	ดำาเนินการิติามีนโยบายที�กำาหนดไว่้	
	 10.	 พิจาริณาปริะเมีินผลังาน	กำาหนดเงินเด่อน	ค่าจ้าง	สว่ัสดิการิ	 โบนัส	บำาเหน็จ	แลัะผลัติอบแทนอ่�นๆ	ริว่มีทั�งค่าใช้จ่ายแลัะสิ�งอำานว่ย	

คว่ามีสะดว่กข้องกริริมีการิผ้้จัดการิ	ริว่มีถ่ึงกำาหนดแผนสำาริองเกี�ยว่กับการิสริริหาบุคลัากริที�จะดำาริงติำาแหน่ง		ที�สำาคัญข้องฝ่่ายบริิหาริ	
ในกริณีที�ฝ่่ายบริิหาริไมี่สามีาริถึปฏิิบัติิหน้าที�ได้

	 11.	 พิจาริณาปริับเปลัี�ยนแก้ไข้ข้อบเข้ติอำานาจ	หน้าที�	 คว่ามีริับผิดชอบ	แลัะบทบาทข้องคณะกริริมีการิบริิหาริ	คณะอนุกริริมีการิติ่างๆ	
แลัะฝ่่ายบริิหาริ	ติามีคว่ามีเหมีาะสมี

(7)	 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกริริมีการิบริิษััทได้แติ่งติั�งคณะกริริมีการิชุดย่อยเพ่�อช่ว่ยแบ่งเบาภาริะหน้าที�ข้องคณะกริริมีการิบริิษััท	คณะกริริมีการิชุดย่อยทุกชุด		
จะปฏิิบัติิหน้าที�ติามีกฎบัติริซึ่่�งได้กำาหนดหน้าที�แลัะคว่ามีริับผิดชอบไว่้อย่างชัดเจน	โดยคณะกริริมีการิชุดย่อยมีีจำานว่น	5	คณะ	ดังนี�
 1. คณ์ะกรรมการบำริหาร
	 	 ณ	ว่ันที�	31	ธุันว่าคมี	2562	คณะกริริมีการิบริิหาริ	ปริะกอบด้ว่ยกริริมีการิ	จำานว่น	5	คน	ดังนี�	

รายชื�อ ตุำาแหน่ง จำำานวนครั�งการป็ระชุม

1. นายพงษั์สฤษัดิ�	ติันติิสุว่ณิชย์กุลั ปริะธุานกริริมีการิบริิหาริ 5/5

2. ดริ.	สมีบัติิ	กิจจาลัักษัณ์ กริริมีการิบริิหาริ 5/5

3. นายสุว่ิช	พ่�งเจริิญ กริริมีการิบริิหาริ 5/5

4. นายฮิิเดะโอะ	มีัทซึ่่โมีโติะ กริริมีการิบริิหาริ 5/5

5. นางสาว่ว่ลััยณัฐ	ติริีว่ิศว่เว่ทย์ กริริมีการิบริิหาริ	แลัะเลัข้านุการิ 5/5

หมีายเหติุ	:	คณะกริริมีการิบริิหาริ	มีีข้อบเข้ติอำานาจหน้าที�ติามีริายลัะเอียดหัว่ข้้อการิกำากับด้แลักิจการิ
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 2. คณ์ะกรรมการตรวจัสีอบำ
	 	 ณ	ว่ันที�	31	ธุันว่าคมี	2562	คณะกริริมีการิติริว่จสอบ	ปริะกอบด้ว่ยกริริมีการิอิสริะ	จำานว่น	3	คน	ดังนี�	

รายชื�อ ตุำาแหน่ง จำำานวนครั�งการป็ระชุม

1. นายไพริัช		เมีฆอาภริณ์ ปริะธุานกริริมีการิติริว่จสอบ 4/4

2. นายสมีน่ก		ชัยเดชสุริิยะ กริริมีการิติริว่จสอบ 3/4

3. ดริ.ภัทริุติมี์		ทริริทริานนท์ กริริมีการิติริว่จสอบ 4/4

หมีายเหติุ	:	คณะกริริมีการิติริว่จสอบ	มีีข้อบเข้ติอำานาจหน้าที�ติามีริายลัะเอียดหัว่ข้้อการิกำากับด้แลักิจการิ

โดยมีีผ้้จัดการิส่ว่นติริว่จสอบภายในทำาหน้าที�เลัข้านุการิคณะกริริมีการิติริว่จสอบ

 3. คณ์ะกรรมการบำริหารความเสีี�ยง
	 	 ณ	ว่ันที�	 31	 ธุันว่าคมี	2562	คณะกริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง	 ปริะกอบด้ว่ยกริริมีการิอิสริะ	 1	คน	กริริมีการิที�ไมี่เป็นผ้้บริิหาริ	 2	คน	
แลัะกริริมีการิที�เป็นผ้้บริิหาริ	1	คน	ริว่มีทั�งสิ�น	4	คน	ดังนี�	

หมีายเหติุ	:	คณะกริริมีการิติริว่จสอบ	มีีข้อบเข้ติอำานาจหน้าที�ติามีริายลัะเอียดหัว่ข้้อการิกำากับด้แลักิจการิ

 4. คณ์ะกรรมการสีรรหาและกำาหน้ำดค่าตอบำแที่น้ำ
	 	 ณ	วั่นที�	31	ธัุนว่าคมี	2562	คณะกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน	ปริะกอบด้ว่ยกริริมีการิอิสริะ	2	คน	กริริมีการิที�ไม่ีเป็นผ้้บริิหาริ	
2	คน	ริว่มีทั�งสิ�น	4	คน	ดังนี�	

หมีายเหติุ:	คณะกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน	มีีข้อบเข้ติอำานาจหน้าที�ติามีริายลัะเอียดหัว่ข้้อการิกำากับด้แลักิจการิ

โดยมีีผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายกิจการิองค์กริทำาหน้าที�เลัข้านุการิคณะกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน

รายชื�อ ตุำาแหน่ง จำำานวนครั�งการป็ระชุม

1. นางพเยาว่์		มีริิติตินะพริ ปริะธุานกริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง 4/4

2. ดริ.ภัทริุติมี์		ทริริทริานนท์ กริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง 4/4

3. นายฮิิเดะโอะ		มีัทซึ่่โมีโติะ กริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง 4/4

4. นางสาว่ว่ลััยณัฐ		ติริีว่ิศว่เว่ทย์ กริริมีการิบริิหาริคว่ามีเสี�ยง	แลัะเลัข้านุการิ 4/4

รายชื�อ ตุำาแหน่ง จำำานวนครั�งการป็ระชุม

1. นายไพริัช		เมีฆอาภริณ์ ปริะธุานกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน 2/2

2. นายสมีน่ก		ชัยเดชสุริิยะ กริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน 2/2

3. นางพเยาว่์		มีริิติตินะพริ กริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน 2/2

4. นายชุนสุเกะ		มีุไริ กริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนดค่าติอบแทน 2/2
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 5. คณ์ะกรรมการบำรรษััที่ภิบำาล
	 	 ณ	วั่นที�	31	ธัุนว่าคมี	2562	คณะกริริมีการิบริริษััทภิบาลั	ปริะกอบด้ว่ยกริริมีการิอิสริะ	3	คน	แลัะกริริมีการิที�เป็นผ้้บริิหาริ	1	คน	ริว่มีทั�งสิ�น	
4	คน	ดังนี�	

หมีายเหติุ	:	คณะกริริมีการิบริริษััทภิบาลั	มีีข้อบเข้ติอำานาจหน้าที�ติามีริายลัะเอียดหัว่ข้้อการิกำากับด้แลักิจการิ

(8)	 คณะกรรมการข้องบริษััทย่อย

	 บริิษััท	มีีบริิษััทย่อย	 ได้แก่	 บริิษััท	ปริะปาปทุมีธุานี	 จำากัด	แลัะ	บริิษััท	 ไทยว่อเติอริ์	 โอเปอเริชั�นส์	 จำากัด	ณ	 ว่ันที�	 31	 ธุันว่าคมี	2562	
มีีโคริงสริ้างการิจัดการิ	ริายช่�อกริริมีการิ	แลัะกริริมีการิผ้้มีีอำานาจลังลัายมี่อช่�อผ้กพันบริิษััทย่อย	ริายลัะเอียดดังนี�

 1.  บำริษััที่ ประปาปทีุ่มธิาน้ำี จัำากัด (Pathum Thani Water Company Limited : PTW)
	 	 PTW	มีีคณะกริริมีการิทั�งสิ�น	6	คน	มีีริายช่�อแลัะการิเข้้าริ่ว่มีปริะชุมี	ดังนี�

 กรรมการผู้มีอำาน้ำาจัลงน้ำามผูกพิ่ัน้ำ PTW
	 นายชโยดมี	กาญจโนมีัย	 	นายชัยว่ัฒน์	 อุทัยว่ริริณ์	 	นายฮิิเดะโอะ	มีัทซึ่่โมีโติะ	 	นางสาว่ว่ลััยณัฐ	ติริีว่ิศว่เว่ทย์	กริริมีการิสองในสี�คนนี�ลัง											
ลัายมี่อช่�อริ่ว่มีกันแลัะปริะทับติริาสำาคัญข้องบริิษััท

 2. บำริษััที่ ไที่ยวอเตอร์ โอเปอเรช่ั�น้ำสี์ จัำากัด (Thai Water Operations Company Limited : TWO)
	 	 TWO	มีีคณะกริริมีการิทั�งสิ�น	4	คน	มีีริายช่�อแลัะการิเข้้าริ่ว่มีปริะชุมี	ดังนี�

รายชื�อ ตุำาแหน่ง จำำานวนครั�งการป็ระชุม

1. นายสมีน่ก		ชัยเดชสุริิยะ ปริะธุานกริริมีการิบริริษััทภิบาลั 2/2

2. นายไพริัช		เมีฆอาภริณ์ กริริมีการิบริริษััทภิบาลั 2/2

3. ดริ.ภัทริุติมี์		ทริริทริานนท์ กริริมีการิบริริษััทภิบาลั 2/2

4. นางสาว่ว่ลััยณัฐ		ติริีว่ิศว่เว่ทย์ กริริมีการิบริริษััทภิบาลั	แลัะเลัข้านุการิ 2/2

รายชื�อ ตุำาแหน่ง จำำานวนครั�งการป็ระชุม

1. นายไพริัช		เมีฆอาภริณ์ ปริะธุานกริริมีการิ 4/4

2. นายชโยดมี	กาญจโนมีัย ปริะธุานกริริมีการิกิติิมีศักดิ� 4/4

3. ดริ.ภัทริุติมี์		ทริริทริานนท์ กริริมีการิ 4/4

4. นายฮิิเดะโอะ	มีัทซึ่่โมีโติะ กริริมีการิ 4/4

5. นายชัยว่ัฒน์	อุทัยว่ริริณ์ กริริมีการิ 1/4

6. นางสาว่ว่ลััยณัฐ		ติริีว่ิศว่เว่ทย์ กริริมีการิ	กริริมีการิผ้้จัดการิ	แลัะเลัข้านุการิ 4/4

รายชื�อ ตุำาแหน่ง จำำานวนครั�งการป็ระชุม

1. นายริัติน์	สันติอริริณพ ปริะธุานกริริมีการิ 4/4

2. นายชัยว่ัฒน์	อุทัยว่ริริณ์ กริริมีการิ 4/4

3. นางสาว่ว่ลััยณัฐ		ติริีว่ิศว่เว่ทย์ กริริมีการิ 4/4

4. นายธุนัช		ศิริิเจริิญ กริริมีการิ	กริริมีการิผ้้จัดการิ	แลัะเลัข้านุการิ 4/4



รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)44

 กรรมการผู้มีอำาน้ำาจัลงน้ำามผูกพิ่ัน้ำ TWO
	 นายริัติน์	สันติอริริณพ		นายธุนัช	ศิริิเจริิญ	 	นายชัยว่ัฒน์	อุทัยว่ริริณ์	 	นางสาว่ว่ลััยณัฐ	ติริีว่ิศว่เว่ทย์	กริริมีการิสองในสี�คนนี�ลังลัายมี่อช่�อ													
ริ่ว่มีกันแลัะปริะทับติริาสำาคัญข้องบริิษััท

ผ้้บริหาร

	 คณะกริริมีการิบริิษััทกำาหนดให้มีีการิแบ่งแยกบทบาทหน้าที�แลัะคว่ามีริับผิดชอบริะหว่่างคณะกริริมีการิแลัะฝ่่ายจัดการิอย่างชัดเจน	 โดย
กำาหนดบทบาทหน้าที�คว่ามีริับผิดชอบข้องฝ่่ายจัดการิในการิดำาเนินกิจการิแลัะบริิหาริงานปริะจำาว่ันข้องบริิษััทให้เป็นไปติามีนโยบาย	แผนงาน	
เป้าหมีาย	ข้้อบังคับ	แลัะริะเบียบบริิษััท	ริว่มีถ่ึงติามีมีติิที�ปริะชุมีคณะกริริมีการิบริิษััท	ด้ว่ยงบปริะมีาณที�ได้รัิบอนุมัีติิอย่างเคร่ิงครัิด	ซ่ึ่�อสัติย์สุจริิติ	
ริะมัีดริะวั่งรัิกษัาผลัปริะโยชน์ข้องบริิษััท	แลัะผ้้ถ่ึอหุ้นอย่างดีที�สุดติามีหลัักการิกำากับด้แลักิจการิที�ดี	 โดยริายงานคว่ามีก้าว่หน้าจากการิดำาเนินงาน							
ติามีมีติิแลัะผลัการิดำาเนินงานที�สำาคัญติ่อที�ปริะชุมีคณะกริริมีการิบริิษััททุกไติริมีาส

(1)	 โครงสร้างผ้้บริหารข้องบริษััท

	 ณ	 ว่ันที�	 31	 ธุันว่าคมี	2562	ผ้้บริิหาริบริิษััท	ทีทีดับบลัิว่	 จำากัด	 (มีหาชน)	ปริะกอบด้ว่ยกริริมีการิผ้้จัดการิ	ผ้้ช่ว่ยกริริมีการิผ้้จัดการิแลัะ							
ผ้้อำานว่ยการิฝ่่าย	ริว่มีจำานว่น	8	คน	ดังนี�

รายชื�อผ้้บริหาร ตุำาแหน่ง

1. นางสาว่ว่ลััยณัฐ		ติริีว่ิศว่เว่ทย์ กริริมีการิผ้้จัดการิ

2. นายธุนัช		ศิริิเจริิญ ผ้้ช่ว่ยกริริมีการิผ้้จัดการิ	สายงานปฏิิบัติิการิริักษัาการิผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายว่ิศว่กริริมี

3. นายสมีเกียริติิ		ปัทมีมีงคลัชัย ผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายบัญชีแลัะการิเงิน	ริักษัาการิผ้้ช่ว่ยกริริมีการิผ้้จัดการิ	สายงานบริิหาริ

4. นางสาว่สุดาริัติน์		เจียมีจันทริ์ ผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายกิจการิองค์กริ	แลัะเลัข้านุการิบริิษััท

5. นายหงษั์ทอง		อาทิติย์ ผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายพัฒนาธุุริกิจ

6. นายพิพัฒน์	คติิกุลั ผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายปฏิิบัติิการิ

7. นายชัชว่าลั	เทียนปริะเสริิฐกิจ ริักษัาการิผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายลั้กค้าสัมีพันธุ์

8. นางบุศว่ริริณ	ผลัปริะเสริิฐ ริักษัาการิผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายทริัพยากริบุคคลัแลัะธุุริการิ

หมีายเหตุิ	:	ริายลัะเอียดคุณสมีบัติิผ้้ดำาริงติำาแหน่งเป็นผ้้บริิหาริข้องบริิษััท	ปริากฏิติามีเอกสาริแนบ	1	แบบแสดงริายการิข้้อม้ีลัปริะจำาปี	2562	(แบบ	56-1)	ข้องบริิษััท

(2)	 ข้อบเข้ตุ	อำานาจำ	หน้าท่�แลัะความรับผ้ดชอบข้องกรรมการผ้้จัำดการ

	 ที�ปริะชุมีคณะกริริมีการิบริิษััท	ได้มีีมีติิกำาหนดข้อบเข้ติแลัะอำานาจข้องกริริมีการิผ้้จัดการิ	ไว่้ดังนี�
	 1.	 มีีอำานาจอนุมีัติิการิทำานิติิกริริมีใดๆ	ซึ่่�งมีีผลัผ้กพันบริิษััทฯ	ในว่งเงินไมี่เกิน	5,000,000	บาท	(ห้าลั้านบาทถึ้ว่น)
	 2.	 มีีอำานาจในการิออก	แก้ไข้	 เพิ�มีเติิมี	ปริับปริุง	 ริะเบียบ	คำาสั�ง	 แลัะข้้อบังคับเกี�ยว่กับการิทำางานข้องบริิษััทฯ	 เช่น	การิบริริจุ	 แติ่งติั�ง	

ถึอดถึอน	แลัะว่ินัยพนักงานแลัะลั้กจ้าง	การิกำาหนดเงินเด่อนแลัะเงินอ่�นๆ	ริว่มีติลัอดถึ่งการิสงเคริาะห์แลัะสว่ัสดิการิติ่างๆ
	 3.	 มีีอำานาจที�จะมีอบอำานาจให้พนักงานริะดับบริิหาริข้องบริิษััทฯ	อันได้แก่	ผ้้ช่ว่ยกริริมีการิผ้้จัดการิ	ปฏิิบัติิหน้าที�แทนกริริมีการิผ้้จัดการิ

ในเฉ้พาะเริ่�อง	เช่น	การิสั�งซึ่่�อ	การิจัดจ้าง	การิสั�งจ่ายเงิน	ได้ติามีที�เห็นสมีคว่ริ
	 4.	 มีีอำานาจแติ่งติั�งบุคคลัหริ่อคณะบุคคลัใดให้ดำาเนินกิจการิข้องบริิษััทฯ	ภายใติ้การิคว่บคุมีข้องกริริมีการิผ้้จัดการิ	หริ่ออาจมีอบอำานาจ

เพ่�อให้บุคคลัดังกลั่าว่มีีอำานาจดำาเนินการิติามีที�กริริมีการิผ้้จัดการิเห็นสมีคว่ริ	 แลัะมีีอำานาจเปลัี�ยนแปลังแก้ไข้	 ยกเลัิก	 เพิกถึอน	
อำานาจนั�นๆ	ได้

	 5.	 มีีอำานาจปริับปริุง	โยกย้าย	ยุบริว่มี	หริ่อข้ยายโคริงสริ้างองค์กริในริะดับติำ�ากว่่าผ้้อำานว่ยการิฝ่่ายได้ติามีคว่ามีเหมีาะสมี



	 6.	 มีีอำำ�น�จกำำ�หนดอำัตร�เงิินเดือำนและผลตอำบแทนอำื�นๆ	 รวมีทั�งิอำัตร�ค่่�ใช้้จ่�ยและสิ่ิ�งิอำำ�นวยค่ว�มีสิ่ะดวกำขอำงิผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยหรือำ	
เทียบเท่�ข้�นไป	เพื่ื�อำนำ�เรียนขอำค่ว�มีเห็นช้อำบจ�กำค่ณะกำรรมีกำ�รบริห�ร

	 7.	 มีีอำำ�น�จกำำ�หนดโค่รงิสิ่ร้�งิอัำตร�เงิินเดือำนและผลตอำบแทนขอำงิพื่นักำงิ�นระดับตำ��กำว่�ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยหรือำเทียบเท่�	ทั�งินี�	อัำตร�เงิินเดือำน	
(ไมี่รวมีค่่�ตอำบแทนและผลประโยช้น์อำื�นๆ)	ทั�งิในข้อำ	(6)	และ	(7)	รวมีกำันทั�งิสิ่ิ�นต้อำงิไมี่เกำินร้อำยละ	1	ขอำงิร�ยได้ขอำงิบริษััทฯ

	 8.	 มีีอำำ�น�จว่�จ้�งิ	แต่งิตั�งิ	ลงิโทษัท�งิวินัย	เลิกำจ้�งิ	ให้อำอำกำ	ปลด	กำำ�หนดเงิินเดือำน	โบนัสิ่	สิ่วัสิ่ดิกำ�ร	และผลตอำบแทนอืำ�นๆ	รวมีทั�งิค่่�ใช้้จ่�ย	
และสิิ่�งิอำำ�นวยค่ว�มีสิ่ะดวกำขอำงิพื่นักำงิ�นบริษััทฯ	ที�มีีอัำตร�เงิินเดือำน	(เฉพื่�ะอัำตร�เงิินเดือำนโดยไม่ีรวมีผลประโยช้น์อืำ�นๆ	ที�ได้รับ)	ไม่ีเกิำน	
200,000	บ�ท/เดือำน	และ/หรือำพื่นักำงิ�นขอำงิบริษััทฯ	ที�มีีตำ�แหน่งิตำ��กำว่�ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยหรือำเทียบเท่�	นอำกำนั�นให้กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร	
นำ�เรียนขอำค่ว�มีเห็นช้อำบจ�กำค่ณะกำรรมีกำ�รบริห�ร	 ทั�งินี�	 สิ่�มี�รถมีอำบอำำ�น�จช่้วงิต่อำกำ�รดำ�เนินกำ�รข้�งิต้นทั�งิหมีดหรือำบ�งิส่ิ่วนให้แก่ำ	
ค่ณะทำ�งิ�น	ค่ณะกำรรมีกำ�ร	ค่ณะบริห�รงิ�น	ค่ณะบุค่ค่ล	หรือำผ้้จัดกำ�รค่นหน้�งิค่นใดได้ต�มีค่ว�มีเหมี�ะสิ่มี

	 9.	 มีีหน้�ที�ดำ�เนินกำ�รค่วบคุ่มีด้แลกำิจกำ�รทั�งิปวงิขอำงิบริษััทฯ	ให้เป็นไปต�มีมีติและนโยบ�ยขอำงิค่ณะกำรรมีกำ�รบริษััท
	 10.	 มีีหน้�ที�ในกำ�รเสิ่นอำขอำอำนุมีัติงิบแสิ่ดงิฐ�นะกำ�รเงิิน	และบัญช้ีกำำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสิ่ร็จขอำงิบริษััทฯ	ต่อำค่ณะกำรรมีกำ�รบริษััท
	 11.	 มีีหน้�ที�นำ�เสิ่นอำเรื�อำงิที�สิ่ำ�ค่ัญต่อำค่ณะกำรรมีกำ�รบริษััทหรือำที�ประชุ้มีผ้้ถือำหุ้นเพื่ื�อำพื่ิจ�รณ�อำนุมีัติเห็นช้อำบ	หรือำเพื่ื�อำกำ�รอำื�นใดต�มีค่ว�มี	

เหมี�ะสิ่มี
	 12.	 มีีหน้�ที�ศึ้กำษั�ค่ว�มีเป็นไปได้สิ่ำ�หรับโค่รงิกำ�รใหมี่ๆ	 และมีีอำำ�น�จพื่ิจ�รณ�อำนุมีัติโค่รงิกำ�รต่�งิๆ	 ต�มีที�ได้รับมีอำบหมี�ยจ�กำ																							

ค่ณะกำรรมีกำ�รบริห�ร
	 13.	 ในกำรณีกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รไม่ีสิ่�มี�รถปฏิิบัติหน้�ที�ได้	ให้กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รแต่งิตั�งิผ้้ช่้วยกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร	หรือำบุค่ค่ลอืำ�นเป็นผ้้รักำษั�กำ�ร	

เพื่ื�อำปฏิิบัติหน้�ที�แทนเป็นค่รั�งิค่ร�วไป	โดยผ้้รักำษั�กำ�รมีีอำำ�น�จหน้�ที�เท่�กำับกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
	 14.	 ดำ�เนินกำ�รอำื�นๆ	ต�มีที�ได้รับมีอำบหมี�ยจ�กำค่ณะกำรรมีกำ�รบริษััท	เป็นค่รั�งิค่ร�ว
	 อำย่�งิไรกำ็ต�มี	กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รและผ้้ที�ได้รับมีอำบอำำ�น�จจ�กำกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รไมี่มีีอำำ�น�จในกำ�รที�จะอำนุมีัติเรื�อำงิหรือำร�ยกำ�รที�ตนเอำงิ	
หรือำบุค่ค่ลที�อำ�จมีีค่ว�มีขัดแย้งิ	มีีส่ิ่วนได้ส่ิ่วนเสีิ่ย	หรือำอำ�จมีีค่ว�มีขัดแย้งิท�งิผลประโยช้น์ในลักำษัณะอืำ�นใด	จะเข้�ทำ�กัำบบริษััทฯ	หรือำบริษััทย่อำย	
ขอำงิบริษััทฯ	ต�มีนิย�มีในประกำ�ศึขอำงิค่ณะกำรรมีกำ�รกำำ�กำับหลักำทรัพื่ย์และตล�ดหลักำทรัพื่ย์

8.3	 เลขานุุการบริษััทและผู้้�ท่�ได้�รับมอบหมายให�รับผิู้ด้ชอบโด้ยตรงในุการควบคุมด้้แลการทำาบัญชี

	 ที�ประชุ้มีค่ณะกำรรมีกำ�รบริษััท	ค่รั�งิที�	3/2012	เมืี�อำวันที�	26	กำรกำฎ�ค่มี	2555	มีีมีติแต่งิตั�งิน�งิสิ่�วสุิ่ด�รัตน์	เจียมีจันทร์	ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยกิำจกำ�ร	
อำงิค่์กำร	ให้ดำ�รงิตำ�แหน่งิเลข�นุกำ�รบริษััท	โดยให้มีีอำำ�น�จหน้�ที�ต�มีที�กำำ�หนดไว้ในพื่ระร�ช้บัญญัติหลักำทรัพื่ย์และตล�ดหลักำทรัพื่ย์	(ฉบับที�	4)	
พื่.ศึ.	2551	มี�ตร�	89/5	และมี�ตร�	89/16	รวมีทั�งิให้ทำ�หน้�ที�เลข�นุกำ�รค่ณะกำรรมีกำ�ร	ด้แลกิำจกำรรมีขอำงิค่ณะกำรรมีกำ�ร	จัดอำบรมีค่ณะกำรรมีกำ�ร	
และปฐมีนิเทศึกำรรมีกำ�รใหมี่	 และให้ข้อำมี้ลที�จำ�เป็นในกำ�รปฏิิบัติหน้�ที�กำรรมีกำ�รรวมีถ้งิให้ค่ำ�แนะนำ�เกำี�ยวกำับกำฎเกำณฑ์์	 ข้อำกำำ�หนดให้แกำ	่									
ค่ณะกำรรมีกำ�รและผ้้บริห�ร	และประสิ่�นงิ�นให้มีีกำ�รปฏิิบัติต�มีมีติค่ณะกำรรมีกำ�รบริษััท	โดยมีีร�ยละเอำียดหน้�ที�และค่ว�มีรับผิดช้อำบดังินี�
	 (1)	 ให้ค่ำ�แนะนำ�เบื�อำงิต้นแกำ่กำรรมีกำ�รเกำี�ยวกำับข้อำกำำ�หนด	กำฎ	 ระเบียบและข้อำบังิค่ับต่�งิๆ	ขอำงิบริษััทและติดต�มีให้มีีกำ�รปฏิิบัติต�มี	

อำย่�งิถ้กำต้อำงิและสิ่มีำ��เสิ่มีอำ	รวมีถ้งิร�ยงิ�นกำ�รเปลี�ยนแปลงิที�มีีนัยสิ่ำ�ค่ัญแกำ่กำรรมีกำ�ร	
	 (2)	 จัดกำ�รประชุ้มีผ้้ถือำหุ้น	และประชุ้มีค่ณะกำรรมีกำ�รให้เป็นไปต�มีกำฎหมี�ย	ข้อำบังิค่ับขอำงิบริษััทและข้อำพื่้งิปฏิิบัติต่�งิๆ	
	 (3)	 บันท้กำร�ยงิ�นกำ�รประชุ้มีผ้้ถือำหุ้น	และกำ�รประชุ้มีค่ณะกำรรมีกำ�ร	รวมีทั�งิติดต�มีให้มีีกำ�รปฏิิบัติต�มีมีติที�ประชุ้มีผ้้ถือำหุ้น	และมีติที�ประชุ้มี	

ค่ณะกำรรมีกำ�ร	
	 (4)	 ด้แลให้มีีกำ�รเปิดเผยข้อำมี้ลและร�ยงิ�นสิ่�รสิ่นเทศึในสิ่่วนที�รับผิดช้อำบต�มีระเบียบและข้อำกำำ�หนดขอำงิ	ตลท.	และ	กำ.ล.ต.	
	 (5)	 ติดต่อำและสิ่ื�อำสิ่�รกำับผ้้ถือำหุ้นทั�วไปให้ได้รับทร�บสิ่ิทธิิต่�งิๆ	ขอำงิผ้้ถือำหุ้นและข่�วสิ่�รขอำงิบริษััท	
	 (6)	 ด้แลและประสิ่�นงิ�นกำิจกำรรมีขอำงิค่ณะกำรรมีกำ�ร	รวมีถ้งิกำ�รปฐมีนิเทศึกำรรมีกำ�ร	
	 (7)	 ด้แลเอำกำสิ่�รสิ่ำ�ค่ัญขอำงิบริษััท	ได้แกำ่	ทะเบียนกำรรมีกำ�ร	หนังิสิ่ือำนัดประชุ้มีค่ณะกำรรมีกำ�ร	ร�ยงิ�นกำ�รประชุ้มีค่ณะกำรรมีกำ�ร	ร�ยงิ�น	

ประจำ�ปี	หนังิสิ่ือำนัดประชุ้มีผ้้ถือำหุ้น	ร�ยงิ�นกำ�รประชุ้มีผ้้ถือำหุ้น	และร�ยงิ�นกำ�รมีีสิ่่วนได้เสิ่ียขอำงิกำรรมีกำ�ร	หรือำผ้้บริห�ร
	 ในปี	 2562	 เลข�นุกำ�รบริษััทได้เข้�รับกำ�รอำบรมีสิ่ัมีมีน�	 รับฟัังิกำ�รช้ี�แจงิ	และร่วมีให้ค่ว�มีเห็นในเรื�อำงิต่�งิๆ	ที�จัดโดยหน่วยงิ�นต่�งิๆ	ที�	
กำำ�กำับด้แลบริษััทจดทะเบียน	สิ่มี�ค่มีสิ่่งิเสิ่ริมีสิ่ถ�บันกำรรมีกำ�รบริษััทไทย	 เพื่ื�อำนำ�มี�ใช้้ในกำ�รปรับปรุงิงิ�นเลข�นุกำ�รบริษััทและกำ�รกำำ�กำับด้แล	
กำิจกำ�รให้มีีประสิ่ิทธิิภ�พื่ยิ�งิข้�น
	 ทั�งินี�	 ร�ยละเอำียดคุ่ณสิ่มีบัติขอำงิผ้้ดำ�รงิตำ�แหน่งิเป็นเลข�นุกำ�รบริษััทปร�กำฏิในเอำกำสิ่�รแนบ	1	แบบแสิ่ดงิร�ยกำ�รข้อำมี้ลประจำ�ปี	 2562									
(แบบ	56-1)	ขอำงิบริษััท

บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 45



ด้ร.ทนุง	พิทยะ

อายุ	  	 72	ปี

ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ

	 	 	 	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รบริษััท

วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 17	ธิันว�ค่มี	2551

คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�เอำกำ	สิ่�ข�บริห�รธิุรกำิจ	

	 มหาวิิทยาลััยนอร์์ทเวิสเทิร์์น	ปร์ะเทศสหร์ัฐอเมร์ิกา

	 ปริญญ�โท	สิ่�ข�เศึรษัฐศึ�สิ่ตร์	

	 มหาวิิทยาลััยนอร์์ทเวิสเทิร์์น	ปร์ะเทศสหร์ัฐอเมร์ิกา

	 ปริญญ�ตรี	สิ่�ข�เศึรษัฐศึ�สิ่ตร์	

	 มหาวิิทยาลััยโยโกฮามา	ปร์ะเทศญี่่�ป่�น

	 หลักำสิ่้ตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	25/2547				

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย

สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		0.0085	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-

ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	

-ไมี่มีี-

ประสับการณ์ทำางานุ

บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน

2561	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รและกำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ

    บัร์ิษััท	ส.ขอนแก่นฟู้้�ดส์	จำากัด	(มหาชน)

2561	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�ร

    บัริ์ษััท	พร็์อพเพอร์์ต่ี้�	เพอร์์เฟู้ค	จำากัด	(มหาชน)

2555	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รและกำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ	

    บัร์ิษััท	ซี่เค	พาวิเวิอร์์	จำากัด	(มหาชน)

2555	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รและกำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ

    บัร์ิษััท	สแกน	อินเตี้อร์์	จำากัด	(มหาชน)

บัร์ิษััทอ่�น

2553	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�ร

    บัร์ิษััท	ไซียะบั่ร์่	พาวิเวิอร์์	จำากัด

2548	-	2549	 	 รัฐมีนตรีว่�กำ�รกำระทรวงิกำ�รค่ลังิ

2548	 	 รัฐมีนตรีว่�กำ�รกำระทรวงิพื่�ณิช้ย์

    

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)46

คณะกรรมการบริษััท
และผู้้�บริหาร			



นุายปลิว	ตรีวิศึวเวทย์

อายุ	  	 74	ปี

ตำาแหนุ่งในุบริษััท กำรรมีกำ�ร

	 	 	 	 	 รอำงิประธิ�นกำรรมีกำ�รบริษััท

วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 26	กำันย�ยน	2549

คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�วิศึวกำรรมีศึ�สิ่ตร์ดุษัฎีบัณฑิ์ตกิำตติมีศัึกำดิ�	สิ่�ข�วิช้�วิศึวกำรรมีโยธิ�	

	 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัย่ร์าชมงคลัอ่สาน

	 ปริญญ�วิศึวกำรรมีศึ�สิ่ตร์ดุษัฎีบัณฑิ์ตกิำตติมีศัึกำดิ�	สิ่�ข�วิช้�วิศึวกำรรมีโยธิ�	

	 มหาวิิทยาลััยนคร์พนม

	 ปริญญ�ดุษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศึักำดิ�	สิ่�ข�วิศึวกำรรมีโยธิ�	

 มหาวิิทยาลััยเกษัตี้ร์ศาสตี้ร์์

	 ปริญญ�วิทย�ศึ�สิ่ตร์ดุษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศึักำดิ�	(ด้�นวิศึวกำรรมี)	

 สถาบัันเทคโนโลัย่ไทย-ญี่่�ป่�น

	 ปริญญ�โท	 สิ่�ข�วิศึวกำรรมีศึ�สิ่ตร์	(ไฟัฟั้�)

  มหาวิิทยาลััยโอซีาก้า	ปร์ะเทศญี่่�ป่�น

	 ปริญญ�ตรี	 สิ่�ข�วิศึวกำรรมีศึ�สิ่ตร์	(ไฟัฟั้�)	

 มหาวิิทยาลััยโอซีาก้า	ปร์ะเทศญี่่�ป่�น

	 หลักำสิ่้ตรผ้้บริห�รระดับสิ่้งิ	ด้�นวิทย�กำ�รพื่ลังิงิ�น	รุ่น	10/2560	

 สถาบัันวิิทยาการ์พลัังงาน	(วิพน.)

	 หลักำสิ่้ตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	18/2547	

	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย

	 หลักำสิ่้ตร	Director	Certificate	Program	(DCP)	รุ่น	50/2547	

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย

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

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย

	 หลักำสิ่้ตรผ้้บริห�รระดับสิ่้งิ	(วตท.)	รุ่น	4/2550	

 สถาบัันวิิทยาการ์ตี้ลัาดท่น

	 หลักำสิ่้ตรป้อำงิกำันร�ช้อำ�ณ�จักำร	(วปรอำ.)	รุ่น	366	

	 วิิทยาลััยป�องกันร์าชอาณาจักร์

สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		0.0050	 	 ท�งิอำ้อำมี		0.0025

ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	

อำ�น�งิสิ่�ววลัยณัฐ	ตรีวิศึวเวทย์

ประสับการณ์ทำางานุ

บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน

2559	-	ปัจจุบัน	 รอำงิประธิ�นกำรรมีกำ�รและประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร	

    บัร์ิษััท	ทางด่วินแลัะร์ถไฟู้ฟู้�ากร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)

2558	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�ร	และกำรรมีกำ�รบริห�ร

             บัร์ิษััท	ช.การ์ช่าง	จำากัด	(มหาชน)		

2554	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�ร	และประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร

    บัร์ิษััท	ซี่เค	พาวิเวิอร์์	จำากัด	(มหาชน)	

2550	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�รบรรษััทภิบ�ลและบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ

    บัร์ิษััท	ช.การ์ช่าง	จำากัด	(มหาชน)

2546	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�รสิ่รรห�และกำำ�หนดค่่�ตอำบแทน

    บัร์ิษััท	ช.การ์ช่าง	จำากัด	(มหาชน)

2541	-	2558	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�ร	และประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร

                      บัร์ิษััท	ทางด่วินกร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)

2537	-	2558	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�รและกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รใหญ่	

    บัร์ิษััท	ช.การ์ช่าง	จำากัด	(มหาชน)		

บัร์ิษััทอ่�น

2553	-	ปัจจุบัน			ประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร

                        บัร์ิษััท	ไซียะบั่ร์่	พาวิเวิอร์์	จำากัด

2549	-	ปัจจุบัน		 กำรรมีกำ�ร	และประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร

                       บัร์ิษััท	ไฟู้ฟู้�านำ�างึม	2	จำากัด

2547	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร

    บัร์ิษััท	เซีาท์อ่สท์	เอเซี่ย	เอนเนอร์์จ่	จำากัด

2542	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร

    บัริ์ษััท	คอนสตี้รั์คชั�น	แมทท่เร่์ยลั	ซัีพพลัาย	จำากัด

2539	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รและประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร

    บัร์ิษััท	ทางด่วินกร์่งเทพเหน่อ	จำากัด

2534	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�ร

    บัร์ิษััท	ช.การ์ช่างเร์่ยลัเอสเตี้ท	จำากัด

บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 47



อายุ	  	 47	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�ร	
	 	 	 	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 25	กำุมีภ�พื่ันธิ์	2559
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม
	 ปริญญ�โท	สิ่�ข�วิศึวกำรรมีศึ�สิ่ตร์	
	 University	of	Michigan	Ann	Arbor,	U.S.A.
	 ปริญญ�ตรี		สิ่�ข�วิศึวกำรรมีศึ�สิ่ตร์	

 มหาวิิทยาลััยเกษัตี้ร์ศาสตี้ร์์
	 หลักำสิ่้ตร	Understanding	the	Fundamental	of	Financial	Statement	
	 (UFS)	รุ่น	9/2550
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	รุ่น	35/2550	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตรประกำ�ศึนียบัตรกำรรมีกำ�รบริษััทไทย	(DCP)	รุ่น	155/2555	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)
ท�งิตรงิ		-	ไมี่มีี	-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	
-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ
บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
2559	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�รและกำรรมีกำ�รบริห�ร
    บัร์ิษััท	ทางด่วินแลัะร์ถไฟู้ฟู้�ากร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
2559	-	ปัจจุบัน	 รอำงิกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รใหญ่	กำลุ่มีงิ�นปฏิิบัติกำ�ร
    บัร์ิษััท	ช.	การ์ช่าง	จำากัด	(มหาชน)
2554	-	2560	 	 ผ้้ช้่วยกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รใหญ่	สิ่�ยงิ�นพื่ัฒน�ธิุรกำิจ
   	 บัร์ิษััท	ช.	การ์ช่าง	จำากัด	(มหาชน)
2557-	2558	 	 กำรรมีกำ�ร
    บัร์ิษััท	ร์ถไฟู้ฟู้�ากร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
บัร์ิษััทอ่�น
2560	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นค่ณะกำรรมีกำ�รบริษััท
    บัร์ิษััท	แบังคอก	เมโทร์	เน็ทเวิิร์์คส์

อายุ	  	 74	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ
	 	 	 	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รตรวจสิ่อำบ
	 	 	 	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รสิ่รรห�และกำำ�หนดค่่�ตอำบแทน
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบรรษััทภิบ�ล
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 26	กำันย�ยน	2549
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม
	 ปริญญ�โท	สิ่�ข�วิศึวกำรรมีเค่รื�อำงิกำล		
	 California	State	University,	Long	beach,	U.S.A.
	 ปริญญ�ตรี	 สิ่�ข�วิศึวกำรรมีเค่รื�อำงิกำล		
	 จ่ฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย
	 หลักำสิ่้ตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	17/2550	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	81/2549	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 Advanced	Management	Program:	The	International	Senior	
	 Managers’	Program,	
	 Harvard	University,	Graduated	School	of	Business	Administration,	
	 U.S.A.
	 Independent	Directors	Forum	1/2019	“Trips	and	Tricks	for	Dealing	
	 with	Question	in	AGM”		
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 สิ่ัมีมีน�	ค่ว�มียั�งิยืนขอำงิธิุรกำิจดิจิทัล	:	ร้้ให้ไว-ใช้้ให้เป็น		

 บัร์ิษััท	สำานักงาน	อ่วิาย	จำากัด
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)
ท�งิตรงิ		-	ไมี่มีี	-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	
-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ
บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
2547	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ	
	 	 	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รสิ่รรห�และกำำ�หนดค่่�ตอำบแทน
	 	 	 	 กำรรมีกำ�รตรวจสิ่อำบ
  	 	 บัร์ิษััท	ไทยออฟู้ตี้ิคอลั	กร์่�ป	จำากัด	(มหาชน) 
บัร์ิษััทอ่�น
2550	-	ปัจจุบัน	 ประธิ�นกำรรมีกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	ปร์ะปาปท่มธาน่	จำากัด
2539	-	2546					 กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	สยามคร์าฟู้ท์อ่ตี้สาหกร์ร์ม	จำากัด
2532	-	2539							กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
  	 	 บัร์ิษััท	ผลัิตี้ภััณฑ์์กร์ะดาษัไทย	จำากัด
2528	-	2532	 	 กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
  	 	 บัร์ิษััท	กร์ะเบั่�องทิพย์	จำากัด

นุายพงษั์สัฤษัด้ิ์	ตันุติสัุวณิชย์กุล นุายไพรัช		เมฆอาภรณ์	

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)48



อายุ	  	 69	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ	
	 	 	 	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รบรรษััทภิบ�ล
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รตรวจสิ่อำบ
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รสิ่รรห�และกำำ�หนดค่่�ตอำบแทน
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 26	กำันย�ยน	2549
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม
	 ปริญญ�โท	สิ่�ข�นิติศึ�สิ่ตร์มีห�บัณฑ์ิต	
	 จ่ฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย
	 ปริญญ�ตรี	สิ่�ข�นิติศึ�สิ่ตร์บัณฑ์ิต	
	 จ่ฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย
	 เนติบัณฑ์ิต		
	 สำานักอบัร์มศึกษัากฎหมายแห่งเนตี้ิบััณฑ์ิตี้ยสภัา
	 หลักำสิ่้ตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	9/2548	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	46/2547	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 ปริญญ�บัตร	หลักำสิ่้ตรกำ�รป้อำงิกำันร�ช้อำ�ณ�จักำรภ�ค่รัฐร่วมีเอำกำช้น	
	 (ปรอำ.)	รุ่นที�	11	
	 วิิทยาลััยป�องกันร์าชอาณาจักร์
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)
ท�งิตรงิ		-	ไมี่มีี	-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	
-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ
บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
-	ไมี่มีี	-	
บัร์ิษััทอ่�น
2547	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ	ประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ	
	 	 	 	 กำรรมีกำ�รตรวจสิ่อำบ	
	 	 	 	 กำรรมีกำ�รสิ่รรห�และพื่ิจ�รณ�ค่่�ตอำบแทน
  	 	 บัร์ิษััท	ทางยกร์ะดับัดอนเม่อง	จำากัด	(มหาชน)
2559	-	2562	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รสิ่รรห�และกำำ�หนดค่่�ตอำบแทน
   	 บัร์ิษััท	เงินท่น	แอ็ดวิานซี์	จำากัด	(มหาชน)
2558	-	2561	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รตรวจสิ่อำบ
   	 บัร์ิษััท	ลั็อกซีเลั่ย์	ไวิร์์เลัส	จำากัด	(มหาชน)
2555	-	2559	 	 รอำงิอำธิิกำ�รบดี
    มหาวิิทยาลััยนวิมินทร์าธิร์าช	
2542	-	2543	 	 กำรรมีกำ�รและผ้้อำำ�นวยกำ�ร
   	 องค์การ์ตี้ลัาดเพ่�อเกษัตี้ร์กร์
2540	-	2541	 	 ผ้้ว่�กำ�ร
	 	 	 	 รอำงิผ้้ว่�กำ�รฝ่่�ยปฎิบัติกำ�ร
	 	 	 	 รอำงิผ้้ว่�กำ�รฝ่่�ยกำฎหมี�ยและกำรรมีสิ่ิทธิิ�ที�ดิน
    การ์ทางพิเศษัแห่งปร์ะเทศไทย

อายุ	  	 63	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�ร	
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบริห�ร
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 11	กำันย�ยน	2543
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม
	 ปริญญ�เอำกำ	สิ่�ข�วิศึวกำรรมีศึ�สิ่ตร์	(ปฐพื่ีวิศึวกำรรมี)			

 มหาวิิทยาลััยอินส์บัร์่ค	ปร์ะเทศออสเตี้ร์่ย
	 ปริญญ�ตรีและโท	สิ่�ข�วิศึวกำรรมีศึ�สิ่ตร์	(โยธิ�)		
	 จ่ฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย
	 หลักำสิ่้ตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	81/2549	

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	36/2548	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)
ท�งิตรงิ		0.0250	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	
-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ
บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
2558	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�ร		กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร		กำรรมีกำ�รบริห�ร	 	
   	 บัริ์ษััท	ทางด่วินแลัะร์ถไฟู้ฟู้�ากร่์งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
2557	-	2558	 	 กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร	และ	กำรรมีกำ�รบริห�ร
   	 บัร์ิษััท	ร์ถไฟู้ฟู้�ากร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
2548	-	2558	 	 กำรรมีกำ�ร
    บัร์ิษััท	ช.การ์ช่าง	จำากัด	(มหาชน)
2544	-	2553	 	 ผ้้ช้่วยกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รใหญ่	สิ่�ยงิ�นพื่ัฒน�ธิุรกำิจ
    บัร์ิษััท	ช.การ์ช่าง	จำากัด	(มหาชน)
2543	-	2554	 	 กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
    บัร์ิษััท	ร์ถไฟู้ฟู้�ากร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน) 
บัร์ิษััทอ่�น
2552	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�ร	
    บัร์ิษััท	แบังคอก	เมโทร์	เน็ทเวิิร์์ค	จำากัด

นุายสัมนุึก		ชัยเด้ชสัุริยะ ด้ร.สัมบัติ		กิจจาลักษัณ์

บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 49



อายุ	  	 73	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�ร
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบริห�ร
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 26	กำันย�ยน	2549
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�โท	สิ่�ข�รัฐศึ�สิ่ตร์	
	 มหาวิิทยาลััยส่โขทัยธร์ร์มาธิร์าช
	 ปริญญ�ตรี	สิ่�ข�วิศึวกำรรมีไฟัฟั้�	
	 มหาวิิทยาลััยโตี้ฮอคก่	ปร์ะเทศญี่่�ป่�น
	 หลักำส้ิ่ตรประกำ�ศึนียบัตรชั้�นส้ิ่งิ	กำ�รเมืีอำงิกำ�รปกำค่รอำงิในระบบประช้�ธิิปไตย	
	 รุ่นที�	8/2547	
	 สถาบัันพร์ะปกเกลั้า
	 หลักำสิ่้ตรประกำ�ศึนียบัตรช้ั�นสิ่้งิ	กำ�รบริห�รเศึรษัฐกำิจสิ่�ธิ�รณะ		
	 รุ่นที�	1/2546	
	 สถาบัันพร์ะปกเกลั้า
	 หลักำสิ่้ตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	37/2546	

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Mini	MBA		
	 มหาวิิทยาลััยเบัิร์์กลั่ย์	ปร์ะเทศสหร์ัฐอเมร์ิกา
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		-	ไมี่มีี	-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	

-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ

บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
ปัจจุบัน	 	 ที�ปร้กำษั�
   	 บัร์ิษััท	ทางด่วินแลัะร์ถไฟู้ฟู้�ากร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
2546	-	2549	 	 กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	ทางด่วินกร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
2532	-	2537	 	 ผ้้จัดกำ�รทั�วไป
   	 บัร์ิษััท	ทางด่วินกร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
บัร์ิษััทอ่�น
2539	-	2546	 	 กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
  	 	 บัร์ิษััท	ทางด่วินกร์่งเทพเหน่อ	จำากัด

อายุ	  	 63	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�ร	
		 	 	 	 	 ประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ	
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รสิ่รรห�และกำำ�หนดค่่�ตอำบแทน	
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 17	กำุมีภ�พื่ันธิ์	2558
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�โท	สิ่�ข�บริห�รธิุรกำิจ	
	 จ่ฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย
	 ประกำ�ศึนียบัตรช้ั�นสิ่้งิท�งิกำ�รสิ่อำบบัญช้ี	
	 มหาวิิทยาลััยธร์ร์มศาสตี้ร์์
	 ปริญญ�ตรี	สิ่�ข�บัญช้ี	

 จ่ฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย
	 หลักำสิ่้ตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	48/2547	

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

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตรผ้้บริห�รระดับสิ่้งิ	(วตท.)	รุ่นที�	11/2553	

 สถาบัันวิิทยาการ์ตี้ลัาดท่น
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		-	ไมี่มีี	-	 	 	
ท�งิอำ้อำมี		0.000003
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	

-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ

บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
2558	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�ร	/	กำรรมีกำ�รบรรษััทภิบ�ลและบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ	/	
	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบริห�ร	/	กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	ทางด่วินแลัะร์ถไฟู้ฟู้�ากร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
2550	-	2558	 	 กำรรมีกำ�ร	/	กำรรมีกำ�รบริห�ร	/	กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	ทางด่วินกร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
2556	-	2557	 	 กำรรมีกำ�ร	/	กำรรมีกำ�รสิ่รรห�และกำำ�หนดค่่�ตอำบแทน	/	
	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ
   	 บัร์ิษััท	ท่ท่ดับับัลัิวิ	จำากัด	(มหาชน)
บัร์ิษััทอ่�น
2547	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�รและกำรรมีกำ�รบริห�ร
    บัร์ิษััท	ทางด่วินกร์่งเทพเหน่อ	จำากัด
2550	-	ปัจจุบัน	 รักำษั�กำ�รกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	ทางด่วินกร์่งเทพเหน่อ	จำากัด
2554	-	2557	 	 กำรรมีกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	ไซียะบั่ร์่	พาวิเวิอร์์	จำากัด

นุายสัุวิช		พึ�งเจริญ นุางพเยาว์	มริตตนุะพร

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)50



อายุ	  	 61	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รตรวจสิ่อำบ
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบรรษััทภิบ�ล
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 12	ธิันว�ค่มี	2561
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�ปรัช้ญ�ดุษัฎีบัณฑ์ิต	(รัฐประศึ�สิ่นศึ�สิ่ตร์)	
	 มหาวิิทยาลััยร์ามคำาแหง
	 ปริญญ�โท	สิ่�ข�วิศึวกำรรมี	(โยธิ�)	

 Youngstown	State	University,	Ohio,	USA.
	 ปริญญ�ตรี	สิ่�ข�วิศึวกำรรมี	(โยธิ�)	
	 จ่ฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย
	 หลักำสิ่้ตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที�	1	
	 ม้ลันิธิสถาบัันวิิจัยแลัะพัฒนาองค์กร์ภัาคร์ัฐ
	 หลักำสิ่้ตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	271/2562	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	34/2562	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	
	 รุ่น	18/2562	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย	
	 สิ่ัมีมีน�	ค่ว�มียั�งิยืนขอำงิธิุรกำิจดิจิทัล	:	ร้้ให้ไว-ใช้้ให้เป็น		
	 บัร์ิษััท	สำานักงาน	อ่วิาย	จำากัด
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		-	ไมี่มีี	-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	

-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ

บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
2562	-	ปัจจุบัน	 	 กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ	กำรรมีกำ�รตรวจสิ่อำบ
	 	 	 	 	 และกำรรมีกำ�รสิ่รรห�และกำำ�หนดค่่�ตอำบแทน
   	 	 บัร์ิษััท	ซี่เค	พาวิเวิอร์์	จำากัด	(มหาชน)
บัร์ิษััทอ่�น
2559	-	กำ.ย.	2561	 ปลัดกำรุงิเทพื่มีห�นค่ร
2558	-	2559	 	 	 รอำงิปลัดกำรุงิเทพื่มีห�นค่ร
2557	-	2558	 	 	 ผ้้อำำ�นวยกำ�รสิ่ำ�นักำกำ�รโยธิ�
2556	-	2559	 	 	 กำรรมีกำ�ร	
   	 	 การ์ร์ถไฟู้ฟู้�าขนส่งมวิลัชนแห่งปร์ะเทศไทย
2555	-	2557	 	 	 รอำงิผ้้อำำ�นวยกำ�รสิ่ำ�นักำกำ�รโยธิ�
2549	-	2555	 	 	 ผ้้ตรวจร�ช้กำ�ร	9	
    	 สำานักปลััดกร์่งเทพมหานคร์

อายุ	  	 54	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�ร
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รสิ่รรห�และกำำ�หนดค่่�ตอำบแทน
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 27	กำุมีภ�พื่ันธิ์	2561
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�ตรี	สิ่�ข�วิช้�กำฎหมี�ย	
 มหาวิิทยาลััยนาโกย่า	ปร์ะเทศญี่่�ป่�น
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		-ไมี่มีี-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	

-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ

บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
-	ไมี่มีี	-	
บัร์ิษััทอ่�น
2561	-	ปัจจุบัน	 ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยปฏิิบัติกำ�รธิุรกำิจโค่รงิสิ่ร้�งิพื่ื�นฐ�น	
	 	 	 	 ประจำ�ภ้มีิภ�ค่เอำเช้ีย-แปซิิฟัิค่	
  	 	 บัร์ิษััท	มิตี้ซี่ย	แอนด์	คัมปะน่	จำากัด	(สิงคโปร์์)
2559	 	 ผ้้จัดกำ�รใหญ่	ฝ่่�ยกำิจกำ�รบุค่ค่ล	หน่วยงิ�นว�งิแผนและ
	 	 	 	 บริห�ร	(เค่รื�อำงิจักำรและโค่รงิสิ่ร้�งิพื่ื�นฐ�น)
2557	 	 ผ้้จัดกำ�รใหญ่	ฝ่่�ยกำิจกำ�รบุค่ค่ลหน่วยงิ�นธิุรกำิจ
	 	 	 	 โค่รงิสิ่ร้�งิพื่ื�นฐ�น
2555	 	 ผ้้จัดกำ�รใหญ่	แผนกำพื่ัฒน�โค่รงิกำ�ร	3	
2555	 	 ผ้้จัดกำ�รใหญ่แผนกำบริห�รธิุรกำิจไฟัฟั้�เอำกำช้นขน�ดใหญ่	
	 	 	 	 (IPP)	 	
2552	 	 ผ้้จัดกำ�รใหญ่	แผนกำพื่ัฒน�โค่รงิกำ�รพื่ลังิงิ�น	2
2550	 	 ผ้้ช้่วยผ้้จัดกำ�รใหญ่	แผนกำกำ�รบริห�รกำ�รลงิทุน
2547	 	 ผ้้จัดกำ�รใหญ่แผนกำโค่รงิกำ�ร	
   	 บัริ์ษััท	มิตี้ซ่ีย	แอนด์	คัมปะน่	จำากัด	(ปร์ะเทศบัร์าซิีลั)
2542	 	 ผ้้ช้่วยผ้้จัดกำ�รใหญ่	แผนกำโรงิงิ�นเค่มีี
2539	 	 ผ้้จัดกำ�รฝ่่�ยโค่รงิกำ�ร
2532	 	 แผนกำเค่มีี	
   	 บัร์ิษััท	มิตี้ซี่ย	แอนด์	คัมปะน่	จำากัด	(ปร์ะเทศญี่่�ป่�น)

ด้ร.ภัทรุตม์	ทรรทรานุนุท์	 นุายชุนุสัุเกะ	มุไร

บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 51



อายุ	  	 47	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�ร		
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบริห�ร		
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง 21	ธิันว�ค่มี	2560
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�ตรี	สิ่�ข�กำ�รจัดกำ�รนโยบ�ย		
	 มหาวิิทยาลััยเคโอ	ปร์ะเทศญี่่�ป่�น
	 หลักำสิ่้ตรประกำ�ศึนียบัตรกำรรมีกำ�รบริษััทไทย	(DCP)	รุ่น	256/2018	

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		-	ไมี่มีี	-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	

-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ

บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
-ไมี่มีี-
บัร์ิษััทอ่�น
2560	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�ร	
    บัร์ิษััท	มิตี้ซี่ย	วิอเตี้อร์์	โฮลัดิ�งส์	(ปร์ะเทศไทย)	จำากัด
2560	-	ปัจจุบัน	 รอำงิประธิ�นอำ�วุโสิ่และผ้้จัดกำ�รทั�วไป
	 	 	 	 แผนกำธิุรกำิจโค่รงิสิ่ร้�งิพื่ื�นฐ�น	
   	 บัร์ิษััท	มิตี้ซี่ย	แอนด์	คัมปะน่	(ปร์ะเทศไทย)	จำากัด
2560	-	ปัจจุบัน	 กำรรมีกำ�ร
  	 	 บัร์ิษััท	ปร์ะปาปท่มธาน่	จำากัด
2559	-	2560	 	 รอำงิผ้้จัดกำ�รทั�วไป	ภ�ค่ที�	4	หน่วยกำ�รพื่ัฒน�โค่รงิกำ�รที�	1	
    บัร์ิษััท	มิตี้ซี่ย	แอนด์	คัมปะน่	จำากัด	(กร์่งโตี้เก่ยวิ)
2554	-	2559	 	 รอำงิผ้้จัดกำ�รทั�วไป	ภ�ค่ที�	3	หน่วยกำ�รพื่ัฒน�โค่รงิกำ�รที�	1
    บัร์ิษััท	มิตี้ซี่ย	แอนด์	คัมปะน่	จำากัด	(กร์่งโตี้เก่ยวิ)
2548	-	2557	 	 รอำงิผ้้จัดกำ�รโค่รงิกำ�ร	
    บัร์ิษััท	มิตี้ซี่ย	แอนด์	คัมปะน่	จำากัด	(ปร์ะเทศไทย)

อายุ	  	 49	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 กำรรมีกำ�ร
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบริห�ร
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รบรรษััทภิบ�ล
	 	 	 	 	 กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
วันุท่�ได้�รับแต่งตั�ง		 1	มีีน�ค่มี	2561
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�โท	Master	of	Science	in	Administrative	Studies	
	 Sub	concentration	:	Financial	Economics,	
 Boston	University,	USA
	 ปริญญ�ตรี	บริห�รธิุรกำิจ	

 มหาวิิทยาลััยอัสสัมชัญี่
	 หลักำสิ่้ตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที�	201/2015	

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย	ปี	2558
	 หลักำสิ่้ตรประกำ�ศึนียบัตรสิ่ำ�หรับค่ณะกำรรมีกำ�รตรวจสิ่อำบ	(AACP)	
	 รุ่นที�	20/2015	
 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Company	Reporting	Program	(CRP)	รุ่นที�	13/2015	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตรผ้้บริห�รระดับสิ่้งิ	สิ่ถ�บันวิทย�กำ�รตล�ดทุน	รุ่นที�	24	(วตท.24)	

 สถาบัันวิิทยาการ์ตี้ลัาดท่น
	 หลักำสิ่้ตรผ้้บริห�รระดับสิ่้งิด้�นกำ�รค่้�และกำ�รพื่�ณิช้ย์	(TEPCoT)	
	 รุ่นที�	11	ปี	2561	
	 สถาบัันวิิทยาการ์การ์ค้า	มหาวิิทยาลััยหอการ์ค้าไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Certificated	in	Investor	Relations	2016	

 สมาคมบัร์ิษััทจดทะเบั่ยนไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Chief	Financial	Officer	Certification	Program	(CFO)	รุ่นที�	19	

 สภัาวิิชาช่พบััญี่ช่ในพร์ะบัร์มร์าช้ปถัมภั์
	 หลักำสิ่้ตรประกำ�ศึนียบัตรขั�นสิ่้งิ	กำ�รบริห�รเศึรษัฐกำิจสิ่�ธิ�รณะสิ่ำ�หรับ
	 นักำบริห�รระดับสิ่้งิ	(ปศึสิ่.)
 สถาบัันพร์ะปกเกลั้า
	 สิ่ัมีมีน�หัวข้อำ	“How	to	Transform	Your	Business	to	Become	
	 an	Exponential	Company	in	a	Digital	Era”	
 ตี้ลัาดหลัักทร์ัพย์แห่งปร์ะเทศไทย
	 สิ่ัมีมีน�หัวข้อำ	Credit	Spotlight	On	Thailand,	

 S&P	Global	Ratings	&	TRIS	Rating		
	 สิ่ัมีมีน�หัวข้อำ	Global	Business	Dialogue	2019:	Designing	New	
	 Growth	Model	towards	Sustainability,	
 สมาคมการ์จัดการ์ธ่ร์กิจแห่งปร์ะเทศไทย

นุายฮิเด้ะโอะ	มัตซึโมโตะ นุางสัาววลัยณัฐ	ตรีวิศึวเวทย์

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)52



อายุ	  	 60	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 ผ้้ช้่วยกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร	สิ่�ยงิ�นปฏิิบัติกำ�ร
	 	 	 	 	 รักำษั�กำ�รผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยวิศึวกำรรมี
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�ตรี	อำุตสิ่�หกำรรมีศึ�สิ่ตร์บัณฑ์ิต	(เทค่โนโลยีไฟัฟั้�อำุตสิ่�หกำรรมี)	
 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัย่พร์ะจอมเกลั้าพร์ะนคร์เหน่อ
	 หลักำสิ่้ตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	99/2012	

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	170/2013	

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย
	 หลักำสิ่้ตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	

 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย	ปี	2558
	 กำ�รติดต�มีและค่วบคุ่มีผลกำ�รดำ�เนินงิ�นท�งิธิุรกำิจ	2558	

 สมาคมการ์จัดการ์ธ่ร์กิจแห่งปร์ะเทศไทย	(TMA)
	 หลักำสิ่้ตร	กำลยุทธิ์บริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ	Risk	Management,	

 บัร์ิษััท	ศ้นย์พัฒนาองค์ร์วิม	จำากัด	ปี	2560
	 กำ�รบริห�รจัดกำ�รนำ��แบบบ้รณ�กำ�ร	สิ่ำ�หรับผ้้บริห�รระดับสิ่้งิ	รุ่นที�	3	

 สมาคมการ์ปร์ะปาแห่งปร์ะเทศไทย
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		-	ไมี่มีี	-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ

ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยปฎิบัติกำ�ร
บัร์ิษััท	ท่ท่ดับับัลัิวิ	จำากัด	(มหาชน)
ผ้้จัดกำ�รฝ่่�ยปฏิิบัติกำ�ร
บัร์ิษััท	ไทยวิอเตี้อร์์	โอเปอเร์ชั�นส์	จำากัด	
ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยปฏิิบัติกำ�ร
บัร์ิษััท	บั่เจท่	วิอเตี้อร์์	จำากัด
ผ้้จัดกำ�รสิ่่วนซิ่อำมีบำ�รุงิ
บัร์ิษััท	บั่เจท่	วิอเตี้อร์์	จำากัด
การด้ำารงตำาแหนุ่งอื�นุในุปัจจุบันุ			

กำรรมีกำ�ร/	กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
บัร์ิษััท	ไทยวิอเตี้อร์์	โอเปอเร์ชั�นส์	จำากัด

นุายธ์นุัช		ศึิริเจริญ

สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		-ไมี่มีี-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ความสััมพันุธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร	

หล�นน�ยปลิว	ตรีวิศึวเวทย์
ประสับการณ์ทำางานุ

บัร์ิษััทจดทะเบั่ยน
2558	-	2561	 	 ผ้้ช้่วยกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รสิ่�ยงิ�นบริห�ร
  	 	 บัร์ิษััท	ท่ท่ดับับัลัิวิ	จำากัด	(มหาชน)
2557	-	2558	 	 ผ้้ช้่วยกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�รสิ่�ยงิ�นกำ�รเงิิน	
   	 บัร์ิษััท	ทางด่วินกร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
บัร์ิษััทอ่�น
2562	-	ปัจจุบัน		 กำรรมีกำ�ร
                  		 ศ้นย์ควิามเป็นเลัิศด้านการ์จัดการ์สาร์
	 	 	 	 แลัะของเส่ยอันตี้ร์าย
2559-ปัจจุบัน		 กำรรมีกำ�ร		กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	ปร์ะปาปท่มธาน่	จำากัด
2559-ปัจจุบัน		 กำรรมีกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	ไทยวิอเตี้อร์์	โอเปอเร์ชั�นส์	จำากัด
2557-2560	 	 กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
   	 บัร์ิษััท	ฟู้�าอมร์เคร์่�องจักร์	จำากัด
2557-2560	 	 กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร	
    บัร์ิษััท	อาร์์	เอส	บั่	คอนสตี้ร์ัคชั�น	จำากัด

บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 53



อายุุ   	 47	ปีี
ตำำาแหน่่งใน่บริิษััท	 ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยบััญชีีและก�รเงิิน
	 	 	 	 	 รักษ�ก�รผู้้�ชี่วยกรรมก�รผู้้�จััดก�ร	ส�ยงิ�นบัริห�ร
คุุณวุุฒิิทางการิศึึกษัา / ปริะวัุติำอบริม

	 ปีริญญ�โท	บััญชีีมห�บััณฑิิต	(ส�ข�ก�รบััญชีี)	
	 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์
	 ปีริญญ�ตรี	พ�ณิชียศ�สตร์และก�รบััญชีี	
	 จุุฬาลังกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	 หลักส้ตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	ร่่น	121/2009	

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย
	 หลักส้ตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	ร่่น	79/2009	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย
	 หลักส้ตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย	ปีี	2558
	 หลักส้ตร	TLCA	Executive	Development	Program	

 สมาคมจุดทะเบัียนไทย	ปีี	2558
	 หลักส้ตร	นักบัริห�รย่ทธศ�สตร์	
	 มูลันิธิสถาบัันวิิจุัยนโยบัายการคลััง	ปีี	2561
	 หลักส้ตร	TLCA	CFO	Professional	Development	Program	

 สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับัหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์	ปีี	2562
สััดส่ัวุน่ใน่การิถืือหุ�น่ (%)

ท�งิตรงิ		-	ไม่มี	-	 	 	 ท�งิอำ�อำม		-	ไม่มี	-
ปริะสับการิณ์ทำางาน่

กรรมก�ร			
บัริษััท	ปีระปีาปีทุมธานี	จุำากัด 
กรรมก�ร	
บัริษััท	ไทยวิอเตอร์	โอเปีอเรชั่ั�นส์	จุำากัด	
กรรมก�ร			
บัริษััท	ซีีเค	พาวิเวิอร์	จุำากัด	(มหาชั่น)
กรรมก�ร	
บัริษััท	บัางเขนชั่ัย	จุำากัด
ผู้้�ชี่วยผู้้�จััดก�รตรวจัสอำบับััญชีี	
บัริษััท	สำานักงาน	อีวิาย	จุำากัด	
(เดิมชี่�อำ	บัริษัท	สำ�นักงิ�น	เอำินส์ท	แอำนด์	ยังิ	จัำ�กัด)
การิดำาริงตำำาแหน่่งอื�น่ใน่ปัจจุบัน่   

-	ไม่มี	-	

อายุุ   	 55	ปีี
ตำำาแหน่่งใน่บริิษััท	 ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยกิจัก�รอำงิค์์กร	
	 	 	 	 	 เลข�น่ก�รบัริษัท
คุุณวุุฒิิทางการิศึึกษัา / ปริะวัุติำอบริม

	 ปีริญญ�โท		ก�รจััดก�รมห�บััณฑิิต	
	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั
	 ปีริญญ�ตรี		บัริห�รธ่รกิจับััณฑิิต	(ก�รบััญชีี)	

 มหาวิิทยาลััยรามคำาแหง
	 หลักส้ตร	Director	Certification	Program	(DCP)	186/2014	

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย
	 หลักส้ตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	ร่่น	43/2011

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย	
	 หลักส้ตร	Company	Reporting	Program	(CRP)	ร่่น	2/2011	

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย
	 หลักส้ตร	Effective	Minutes	Taking	(EMT)	ร่่น	24/2012	

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย
	 หลักส้ตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	ร่่น	20/2015	

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย
	 หลักส้ตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย	ปีี	2558
	 หลักส้ตร	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	
	 ร่่น	1/2017
 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย
	 หลักส้ตร	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	ร่่น	6/2016	

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย	ปีี	2559
	 หลักส้ตร	Boardroom	Success	through	Financing	Investment	(BFI),	

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทยปีี	2561
	 หลักส้ตร	Orientation	Course	-	CFO	FOCUS	ON	FINANCAIL	
	 REPORTING	ร่่นที�	6,	
 สภาวิิชั่าชั่ีพบััญชั่ีในพระบัรมราชัู่ปีถัมภ์	ปีี	2561
	 หลักส้ตร	Role	of	the	Company	Secretary	in	Shaping	Corporate	Culture,	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย	(IOD)	ปีี	2562
	 หลักส้ตร	สัมมน�เผู้ยแพร่ผู้ลก�รศึกษ�ข�อำม้ล	Audit	Adjustments,	

 สมาคมส่งเสริมสถาบัันกรรมการบัริษััทไทย	(IOD)	ปีี	2562
สััดส่ัวุน่ใน่การิถืือหุ�น่ (%)

ท�งิตรงิ		-ไม่มี-	 	 	 ท�งิอำ�อำม		-	ไม่มี	-
ปริะสับการิณ์ทำางาน่

ผู้้�จััดก�รส่วนบััญชีีและก�รเงิิน
บัริษััท	ปีระปีาปีทุมธานี	จุำากัด
ผู้้�จััดก�รส่วนบััญชีีและก�รเงิิน
บัริษััท	อินเด็กซี์	อินเตอร์	เนชั่ั�ลัแนลั	กรุ�ปี	จุำากัด
การิดำาริงตำำาแหน่่งอื�น่ใน่ปัจจุบัน่   

-	ไม่มี	-

น่ายุสัมเกียุริตำิ  ปัทมมงคุลชัยุ น่างสัาวุสัุดาริัตำน่์  เจียุมจัน่ทริ์

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)54



อายุุ   	 52	ปีี
ตำำาแหน่่งใน่บริิษััท	 ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยปีฏิิบััติิก�ร
คุุณวุุฒิิทางการิศึึกษัา / ปริะวัุติำอบริม

	 ปีริญญ�โท	คณะบัริห�รธุุรกิจ	
 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบัริิหาริศาสตริ์ 
	 ปีริญญ�โท	คณะก�รจัดก�รท�งด��นคอำมพิิวเติอำร์และวิศวกรรม	

 มหาวิิทยาลััยอััสสัมชััญ
	 ปีริญญ�ติรี	คณะวิทย�ศ�สติร์	ส�ข�จุลชีีววิทย�	

 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพัริะจอัมเกลั้าธนบัุริี
	 หลักส้ติร	Executive	Development	Program	(EDP)	2018		

 สมาคมบัริิษััทจดทะเบัียนไทย
	 หลักส้ติร	กลยุทธุ์บัริห�รคว�มเสี�ยง	Risk	Management	

 บัริิษััท ศูนย์พััฒนาอังค์ริวิม จำากัด ปีี 2560
	 หลักส้ติร	ก�รติิดติ�มและควบัคุมผู้ลก�รดำ�เนินง�นท�งธุุรกิจ	ปีี	2558	

 สมาคมการิจัดการิธุริกิจแห่งปีริะเทศไทย 
	 หลักส้ติร	Business	Reporting	Program	(BRP)	

 สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย ปีี 2558
	 หลักส้ติร	Business	Capability	Enhancement	Program	(BCEP)	

 สมาคมการิจัดการิธุริกิจแห่งปีริะเทศไทย ปีี 2557
สััดส่ัวุน่ใน่การิถืือหุ�น่ (%)

ท�งติรง		-	ไม่มี	-	 	 	 ท�งอำ�อำม		-	ไม่มี	-
ปริะสับการิณ์ทำางาน่

รักษ�ก�รผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยวิศวกรรมและก่อำสร��ง
บัริิษััท ทีทีดับับัลัิวิ จำากัด (มหาชัน)
ผู้้�จัดก�รส่วนคุณภ�พิ	
บัริิษััท ไทยวิอัเตอัริ์ โอัเปีอัเริชัั�นส์ จำากัด
ผู้้�จัดก�รส่วนโรงผู้ลิตินำ��ปีระปี�ปีทุมธุ�นี	ฝ่่�ยปีฏิิบััติิก�ร
บัริิษััท ไทยวิอัเตอัริ์ โอัเปีอัเริชัั�นส์ จำากัด
ผู้้�จัดก�รส่วนพิัฒน�ธุุรกิจ	ฝ่่�ยพิัฒน�ธุุรกิจ	
บัริิษััท นำ�าปีริะปีาไทย จำากัด (มหาชัน)
ผู้้�จัดก�รฝ่่�ยปีฏิิบััติิก�ร
บัริิษััท บัีเจที วิอัเตอัริ์ จำากัด
การิดำาริงตำำาแหน่่งอื�น่ใน่ปัจจุบัน่   

-	ไม่มี	-

อายุุ   	 52	ปีี
ตำำาแหน่่งใน่บริิษััท	 ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยพิัฒน�ธุุรกิจ
คุุณวุุฒิิทางการิศึึกษัา / ปริะวัุติำอบริม

	 ปีริญญ�โท		วิศวกรรมศ�สติร์มห�บััณฑิิติ	(โครงสร��งพิ้�นฐ�นและ
	 ก�รบัริห�ร)	
 มหาวิิทยาลััยเกษัตริศาสตริ์
	 ปีริญญ�ติรี	คณะวิศวกรรมศ�สติร์	ส�ข�วิศวกรรมเคร้�อำงกล	

 สถาบัันเทคโนโลัยีพัริะจอัมเกลั้าพัริะนคริเหนือั
	 หลักส้ติร	TMA	Thailand	Management	Day	2018	

 สมาคมการิจัดการิธุริกิจแห่งปีริะเทศไทย ปีี 2561
	 หลักส้ติร	Business	Reporting	Program	(BRP)	

 สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย ปีี 2558
	 หลักส้ติร	Myanmar	insight	2018	

 สมาคมนักธุริกิจไทยในเมียนมา ปีี 2561
	 หลักส้ติร	กฎหม�ยและแนวปีฏิิบััติิเพิ้�อำก�รลงทุนในปีระเทศเมียนม�ร์

 สภาอัุตสาหกริริม ปีี 2560
	 หลักส้ติร	โอำก�สก�รลงทุนและก�รเปี็นหุ�นส่วนพิัฒน�รัฐวิส�หกิจ
	 ในเมียนม�	
 สภาอัุตสาหกริริมแห่งปีริะเทศไทย ปีี 2560
	 หลักส้ติร	Executive	Development	Program	รุ่นที�	16	

 สมาคมบัริิษััทจดทะเบัียนไทย ปีี 2559
	 หลักส้ติร	Energy	Symposium	2016	

 สภาอัุตสาหกริริมแห่งปีริะเทศไทย
สััดส่ัวุน่ใน่การิถืือหุ�น่ (%)

ท�งติรง		0.00001	 	 ท�งอำ�อำม		-	ไม่มี	-
ปริะสับการิณ์ทำางาน่

ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยบัริก�รล้กค��
บัริิษััท ทีทีดับับัลัิวิ จำากัด (มหาชัน)
ผู้้�จัดก�รส่วนปีฏิิบััติิก�ร
บัริิษััท ปีริะปีาปีทุมธานี จำากัด
หัวหน��แผู้นกวิศวกรรมและก่อำสร��ง
บัริิษััท นำ�าปีริะปีาไทย จำากัด (มหาชัน)
ผู้้�จัดก�รสน�มง�นท่อำปีระปี�
กิจการิริ่วิมค้า JWTWCK
การิดำาริงตำำาแหน่่งอื�น่ใน่ปัจจุบัน่   

-	ไม่มี	-

น่ายุพิพัฒิน่์ คุตำิกุลน่ายุหงษั์ทอง  อาทิตำยุ์

บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 55



อายุ	  	 55	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 รักำษั�กำ�รผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยล้กำค่้�สิ่ัมีพื่ันธิ์
	 	 	 	 	 ผ้้จัดกำ�รสิ่่วนล้กำค่้�สิ่ัมีพื่ันธิ์
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม
	 ปริญญ�โท	บริห�รธิุรกำิจ	สิ่�ข�กำ�รจัดกำ�ร	
	 มหาวิิทยาลััยศร์่ปท่ม
	 ปริญญ�ตรี	พื่�ณิช้ยศึ�สิ่ตร์และกำ�รบัญชี้	ภ�ค่วิช้�สิ่ถิติ	สิ่�ข�ค่อำมีพิื่วเตอำร์	
	 จ่ฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย
	 หลักำสิ่้ตร	Business	Reporting	Program	(BRP)	
	 สมาคมส่งเสร์ิมสถาบัันกร์ร์มการ์บัร์ิษััทไทย	ปี	2558
	 หลักำสิ่้ตรกำ�รบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิและกำ�รกำำ�กำับกำิจกำ�รสิ่ำ�หรับผ้้บริห�ร	
	 (Governance	Risk	and	Compliance)
	 สถาบัันวิิทยาการ์จัดการ์	TRIS	ปี	2557
	 หลักำสิ่้ตร	โค่รงิกำ�รอำบรมีเพื่ื�อำรับวุฒิบัตรด้�นกำ�รตรวจสิ่อำบภ�ยใน	
	 (Internal	Audit	Certify	Program)	
	 สภัาวิิชาช่พบััญี่ช่	ปี	2556
	 หลักำสิ่้ตร	กำ�รใช้้โปรแกำรมีค่อำมีพื่ิวเตอำร์เพื่ื�อำกำ�รอำอำกำแบบและกำ�รจัดกำ�ร
	 นำ��สิ่้ญเสิ่ีย	
	 มหาวิิทยาลััยธ่ร์กิจบััณฑ์ิตี้	ปี	2560
	 หลักำสิ่้ตร	กำลยุทธิ์บริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ	Risk	Management	

 บัร์ิษััท	ศ้นย์พัฒนาองค์ร์วิม	จำากัด	ปี	2560
	 หลักำสิ่้ตร	Leadership	for	QMS	and	EMS	
	 บัร์ิษััท	เอสจ่เอส	(ปร์ะเทศไทย)	จำากัด	ปี	2561
	 หลักำสิ่้ตร	ผ้้นำ�ด้�นกำ�รบริห�รจัดกำ�รนำ��
	 สถาบัันนำ�า	สภัาอ่ตี้สาหกร์ร์มแห่งปร์ะเทศไทย	ปี	2562	
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)
ท�งิตรงิ		-	ไมี่มีี	-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ
ผ้้จัดกำ�รสิ่่วนตรวจสิ่อำบภ�ยใน		
ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยสิ่�รสิ่นเทศึ		
ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยกำ�รตล�ด
บัร์ิษััท	ท่ท่ดับับัลัิวิ	จำากัด	(มหาชน)
ผ้้จัดกำ�รสิ่่วนอำ�วุโสิ่	สิ่่วนพื่ัฒน�ธิุรกำิจ		
บัร์ิษััท	ร์ถไฟู้ฟู้�ากร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน)
ผ้้จัดกำ�รสิ่่วนสิ่นับสิ่นุนกำ�รเดินรถ	ฝ่่�ยปฎิบัติกำ�ร	
บัร์ิษััท	ร์ถไฟู้ฟู้�ากร์่งเทพ	จำากัด	(มหาชน) 
ผ้้จัดกำ�รผลิตภัณฑ์์ซิอำฟัท์แวร์ประยุกำต์ท�งิกำ�รบริห�รธิุรกำิจ		
บัร์ิษััท	บัิสซีิเนทส์		แอพพร์ิเคชั�น	จำากัด
ผ้้จัดกำ�รสิ่่วนค่อำมีพื่ิวเตอำร์		
บัร์ิษััท	สยามคายาบัา	จำากัด
การด้ำารงตำาแหนุ่งอื�นุในุปัจจุบันุ			
-	ไมี่มีี	-	

อายุ	  	 47	ปี
ตำาแหนุ่งในุบริษััท	 รักำษั�กำ�รผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยทรัพื่ย�กำรบุค่ค่ลและธุิรกำ�ร
	 	 	 	 	 ผ้้จัดกำ�รสิ่่วนพื่ัฒน�บุค่ล�กำร
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา	/	ประวัติอบรม

	 ปริญญ�โท	ศึิลปศึ�สิ่ตร์มีห�บัณฑ์ิต	 	 	 	
	 มหาวิิทยาลััยเกษัตี้ร์ศาสตี้ร์์
	 ปริญญ�ตรี	รัฐศึ�สิ่ตร์บัณฑ์ิต	
	 มหาวิิทยาลััยธร์ร์มศาสตี้ร์์
	 หลักำสิ่้ตร	Leadership	for	QMS	and	EMS,	

 บัร์ิษััท	เอสจ่เอส	(ปร์ะเทศไทย)	จำากัด	ปี	2561
	 หลักำสิ่้ตร	ผลกำระทบจ�กำกำ�รปรับค่่�จ้�งิขั�นตำ��และแนวท�งิในกำ�รบริห�ร
	 ค่่�ตอำบแทน	ภ�ค่ปฏิิบัติ
	 สมาคมการ์จัดการ์งานบั่คคลัแห่งปร์ะเทศไทย	ปี	2561
	 หลักำสิ่้ตร	Engaging	Thailand’s	Workforce	of	the	future,
	 บัร์ิษััท	เออาร์์ไอพ่	จำากัด	(มหาชน)	ปี	2561
	 หลักำสิ่้ตร	กำลยุทธิ์บริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ	Risk	Management,	

 บัร์ิษััท	ศ้นย์พัฒนาองค์ร์วิม	จำากัด	ปี	2560
	 หลักำสิ่้ตร	เตรียมีตัวอำย่�งิไร	เพื่ื�อำแข่งิขันในยุค่	Industry	4.0,	
	 สภัาอ่ตี้สาหกร์ร์มแห่งปร์ะเทศไทย/สถาบััน	ไทย-เยอร์มัน	ปี	2560
	 หลักำสิ่้ตร	Building	Employee	Engagement	during	Change,	

 Dale	Carnegie	ปี	2560
	 หลักำสิ่้ตร	สิ่้่ค่ว�มีท้�ท�ยใหมี่ท�งิธิุรกำิจในกำ�รบริห�รทุนมีนุษัย์ยุค่ดิจิตอำล	
	 บัร์ิษััท	อ่-บัิซีิเนส	พลััส	จำากัด	ปี	2560
สััด้ส่ัวนุในุการถืือหุ�นุ	(%)

ท�งิตรงิ		-ไมี่มีี-	 	 	 ท�งิอำ้อำมี		-	ไมี่มีี	-
ประสับการณ์ทำางานุ

ผ้้จัดกำ�รฝ่่�ยบุค่ค่ล
บัร์ิษััท	โพร์เกร์ส	ซีอฟู้ตี้์แวิร์์	จำากัด	(Progress	Software	Co.,	Ltd.)	
ผ้้จัดกำ�รฝ่่�ยบุค่ค่ล
บัร์ิษััท	ท่.เอ็น.	อินฟู้อร์์เมชั�น	ซีิสเท็มส์	จำากัด	
การด้ำารงตำาแหนุ่งอื�นุในุปัจจุบันุ			

-	ไมี่มีี	-

นุายชัชวาล		เท่ยนุประเสัริฐกิจ นุางบุศึวรรณ		ผู้ลประเสัริฐ

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)56
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การถืือครองหุ�นุของกรรมการและผู้้�บริหารทั�งทางตรงและ
ทางอ�อม	ณ	วันุท่�	31	ธ์ันุวาคม	2562

การถืือครองหุ�นุของ
กรรมการและผู้้�บริหาร

ตำาแหนุ่ง
จำานุวนุหุ�นุ	
ณ	ต�นุปี

ซ้�อขาย
ระหว่างปี

จำานุวนุหุ�นุ	
ณ	สิั�นุปี

สััด้ส่ัวนุ
ถืือหุ�นุ

บริษััท	(%)

ดร.ทนงิ		พื่ิทยะ
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ	ประธิ�นกำรรมีกำ�ร 342,500
-

-
-

342,500
-

0.0085
-

น�ยปลิว		ตรีวิศึวเวทย์
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

รอำงิประธิ�นกำรรมีกำ�ร 900,000
100,000

700,000
-

200,000
100,000

0.0050
0.0025

น�ยพื่งิษั์สิ่ฤษัดิ�		ตันติสิุ่วณิช้ย์กำุล
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

ประธิ�นกำรรมีกำ�รบริห�ร -
-

-
-

-
-

-
-

น�ยไพื่รัช้		เมีฆอำ�ภรณ์
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ -
-

-
-

-
-

-
-

น�ยสิ่มีน้กำ		ช้ัยเดช้สิุ่ริยะ
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ -
-

-
-

-
-

-
-

ดร.สิ่มีบัติ		กำิจจ�ลักำษัณ์
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�ร 1,000,100
-

-
-

1,000,100
-

0.0250
-

น�ยสิุ่วิช้		พื่้�งิเจริญ
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�ร -
-

-
-

-
-

-
-

น�งิพื่เย�ว์		มีริตตนะพื่ร
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�ร -
100

-
-

-
100

-
0.000003

ดร.ภัทรุตมี์		ทรรทร�นนท์
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�รอำิสิ่ระ -
-

-
-

-
-

-
-

น�ยชุ้นสิุ่เกำะ		มีุไร
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�ร -
-

-
-

-
-

-
-

น�ยฮิิเดะโอำะ		มีัทซิ้โมีโตะ
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�ร -
-

-
-

-
-

-
-

น�งิสิ่�ววลัยณัฐ		ตรีวิศึวเวทย์
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

กำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร -
-

-
-

-
-

-
-

น�ยธินัช้		ศึิริเจริญ
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

ผ้้ช่้วยกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
สิ่�ยงิ�นปฏิิบัติกำ�ร

-
-

-
-

-
-

-
-

น�ยสิ่มีเกำียรติ		ปัทมีมีงิค่ลช้ัย
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยบัญช้ีและกำ�รเงิิน
รักำษั�กำ�รผ้้ช้่วยกำรรมีกำ�รผ้้จัดกำ�ร
สิ่�ยงิ�นบริห�ร

-
-

-
-

-
-

-
-

น�งิสิ่�วสิุ่ด�รัตน์		เจียมีจันทร์
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยกำิจกำ�รอำงิค่์กำร -
-

-
-

-
-

-
-

น�ยหงิษั์ทอำงิ		อำ�ทิตย์
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยพื่ัฒน�ธิุรกำิจ 400
-

-
-

400
-

0.00001
-

น�ยพื่ิพื่ัฒน์		ค่ติกำุล
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

ผ้้อำำ�นวยกำ�รฝ่่�ยปฏิิบัติกำ�ร -
-

-
-

-
-

-
-

น�ยช้ัช้ว�ล		เทียนประเสิ่ริฐกำิจ
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

รักำษั�กำ�รผ้้อำำ�นวยกำ�ร
ฝ่่�ยล้กำค่้�สิ่ัมีพื่ันธิ์

-
-

-
-

-
-

-
-

น�งิบุศึวรรณ		ผลประเสิ่ริฐ
ค่้่สิ่มีรสิ่และบุตรที�ยังิไมี่บรรลุนิติภ�วะ

รักำษั�กำ�รผ้้อำำ�นวยกำ�ร
ฝ่่�ยทรัพื่ย�กำรบุค่ค่ลและธิุรกำ�ร

-
-

-
-

-
-

-
-



การพัฒินุาอย่างยั�งยืนุ

	 บริษััท	ทีทีดับบลิว	จำ�กำัด	(มีห�ช้น)	ตระหนักำถ้งิค่ว�มีสิ่ำ�ค่ัญขอำงิกำ�รดำ�เนินธิุรกำิจอำย่�งิยั�งิยืนค่วบค่้่ไปกำับกำ�รพื่ัฒน�สิ่ังิค่มีและด้แล

สิิ่�งิแวดล้อำมี		บริษััทฯ	ได้นำ�เป้�หมี�ยกำ�รพัื่ฒน�ที�ยั�งิยืน	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	มี�ใช้้เป็นแนวท�งิในกำ�รดำ�เนินงิ�น

ขอำงิบริษััท	ค่รอำบค่ลุมีทุกำมิีติเศึรษัฐกิำจ	สัิ่งิค่มี	และสิิ่�งิแวดล้อำมี	และบริห�รงิ�นภ�ยใต้หลักำธิรรมี�ภิบ�ล	รวมีถ้งิค่ว�มีรับผิดช้อำบต่อำภ�รกิำจ	

หลักำในกำ�รผลิตนำ��ประป�ที�สิ่ะอำ�ด	ปลอำดภัย	 ได้คุ่ณภ�พื่ต�มีมี�ตรฐ�นสิ่�กำล	สิ่่งิมีอำบแกำ่ล้กำค่้�และประช้�ช้นให้มีคีุ่ณภ�พื่ช้ีวิตที�ดีข้�น	

สิ่มีดังิปณิธิ�นขอำงิบริษััทที�ตั�งิไว้ว่�	“คุ่ณภ�พื่นำ��	เพื่ื�อำคุ่ณภ�พื่ช้ีวิตที�ดีกำว่�”	

	 แนวท�งิกำ�รจัดกำ�รด้�นค่ว�มียั�งิยืนขอำงิบริษััทฯ	อำย้ภ่�ยใต้วิสิ่ัยทัศึน์	 “เป็นบริษััทช้ั�นนำ�ขอำงิประเทศึในกำ�รดำ�เนินธิุรกำิจเกำี�ยวกำับนำ��	

พื่ลังิงิ�น	และสิ่ิ�งิแวดล้อำมี”	โดยมีุ่งิเน้นสิ่ร้�งิค่ว�มีพื่้งิพื่อำใจและให้ผลประโยช้น์สิ่้งิสิุ่ดแกำ่ผ้้มีีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ีย	บริษััทฯ	มีีค่ว�มีมีุ่งิมีั�นในกำ�ร

ดำ�เนินธิุรกำิจบริห�รจัดกำ�รนำ��อำย่�งิค่รบวงิจร	กำ�รกำำ�กำับด้แลกำิจกำ�รที�ดี	 กำ�รบริห�รค่ว�มีเสิ่ี�ยงิ	 กำ�รด้แลและพื่ัฒน�ศึักำยภ�พื่พื่นักำงิ�น	

กำ�รด้แลรับผิดช้อำบสิ่ังิค่มี	และสิ่ิ�งิแวดล้อำมี	และกำ�รปฏิิบัติต่อำผ้้มีีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ียบนพื่ื�นฐ�นขอำงิกำ�รกำำ�กำับด้แลกำิจกำ�รที�ดีมีีคุ่ณธิรรมี											

โดยกำ�รสิ่ร้�งิคุ่ณค่่�ร่วมีกำันระหว่�งิบริษััทฯ	กำับสิ่ังิค่มีต�มีแนวท�งิ	CSV	(Creating	Shared	Value)			

	 ตลอำดปี	2562	บริษััทยังิค่งิดำ�เนินธิุรกำิจอำย่�งิมีีค่ว�มีรับผิดช้อำบต่อำสิ่ังิค่มีและด้แลสิ่ิ�งิแวดล้อำมีอำย่�งิต่อำเนื�อำงิ	เพื่ื�อำนำ�ค่ว�มียั�งิยืนมี�

สิ่้่ผ้้มีีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ียทุกำภ�ค่สิ่่วน	ทั�งิในสิ่่วนกำ�รดำ�เนินธิุรกำิจปกำติ	(CSR	in-process)	อำ�ทิเช้่น	กำ�รกำำ�หนดกำลยุทธิ์ธิุรกำิจ	กำ�รกำำ�กำับด้แล	

กำิจกำ�รที�ดี	 กำ�รประเมีินค่ว�มีเสิ่ี�ยงิในกำ�รดำ�เนินธิุรกำิจ	 กำ�รปรับปรุงิกำระบวนกำ�รจัดซิื�อำจัดห�	กำ�รปฏิิบัติต่อำผ้้มีีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ียอำย่�งิ													

เป็นธิรรมี	และกำ�รส่ิ่งิเสิ่ริมีกำ�รคิ่ดค้่นนวัตกำรรมีในกำระบวนกำ�รทำ�งิ�นจ�กำกิำจกำรรมีไค่เซิน	(Kaizen)	 โดยกำ�รส่ิ่งิมีอำบนำ��ประป�ที�มีีคุ่ณภ�พื่				

ต�มีมี�ตรฐ�นสิ่�กำลแก่ำกำ�รประป�ส่ิ่วนภ้มิีภ�ค่และผ้้ใช้้นำ��ในพืื่�นที�ดำ�เนินธุิรกิำจให้บริกำ�ร	เพืื่�อำนำ�ไปใช้้ในกำ�รอุำปโภค่บริโภค่และกำ�รผลิต	

ในภ�ค่อุำตสิ่�หกำรรมี	ซ้ิ�งิเป็นส่ิ่วนหน้�งิขอำงิกำ�รสิ่นับสิ่นุนกำ�รพัื่ฒน�เศึรษัฐกิำจขอำงิประเทศึ	ส่ิ่งิผลให้คุ่ณภ�พื่ชี้วิตขอำงิประช้�ช้นขอำงิประเทศึ	

ดีข้�นอำย่�งิต่อำเนื�อำงิ		ส่ิ่วนกำ�รดำ�เนินงิ�นด้�นค่ว�มีรับผิดช้อำบต่อำสัิ่งิค่มีที�นอำกำเหนือำจ�กำกำ�รดำ�เนินธุิรกิำจปกำติ	(CSR	after-process)	บริษััทฯ	

ได้ให้กำ�รสิ่นับสิ่นุนกำิจกำรรมีสิ่�ธิ�รณะกำุศึลขอำงิชุ้มีช้น	กำ�รสิ่่งิเสิ่ริมีด้�นกำ�รศึ้กำษั�	กำ�รสิ่่งิเสิ่ริมีด้�นสิุ่ขอำน�มีัย	กำ�รร่วมีแกำ้ไขปัญห�ชุ้มีช้น	

กำ�รด้แลสิ่ิ�งิแวดล้อำมี	กำ�รรณรงิค่์กำ�รประหยัดนำ��ประหยัดไฟั	รวมีถ้งิกำ�รพื่ัฒน�คุ่ณภ�พื่ช้ีวิตที�ดีขอำงิชุ้มีช้น	

การด้ำาเนิุนุงานุและการจัด้ทำารายงานุ

	 บริษััทฯ	ร�ยงิ�นค่ว�มีรับผิดช้อำบต่อำสิ่ังิค่มีไว้เป็นสิ่่วนหน้�งิในร�ยงิ�นประจำ�ปี	และได้จัดทำ�ร�ยงิ�นกำ�รพื่ัฒน�อำย่�งิยั�งิยืนแยกำเป็น

ฉบับต่�งิห�กำจ�กำร�ยงิ�นประจำ�ปี	 เพื่ื�อำร�ยงิ�นผลกำ�รดำ�เนินงิ�นขอำงิอำงิค่์กำรที�ค่รอำบค่ลุมีกำ�รดำ�เนินงิ�นด้�นค่ว�มียั�งิยืนขอำงิอำงิค่์กำร	

ค่รอำบค่ลุมี	3	มีิติ	ได้แกำ่	มีิติเศึรษัฐกำิจ	สิ่ังิค่มี	และสิ่ิ�งิแวดล้อำมี	รวมีทั�งิกำ�รเผยแพื่ร่แนวค่ิดและผลงิ�นกำิจกำรรมีด้�นสิ่ังิค่มีและสิ่ิ�งิแวดล้อำมี

ขอำงิอำงิค่์กำรแกำ่ผ้้มีีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ีย	โดยเผยแพื่ร่ผ่�นเว็บไซิต์	http://www.ttwplc.com

	 กำ�รนำ�เสิ่นอำข้อำม้ีลร�ยงิ�นกำ�รพัื่ฒน�อำย่�งิยั�งิยืนเป็นช่้วงิระหว่�งิวันที�	1	มีกำร�ค่มี	-	31	ธัินว�ค่มี	2562	โดยทำ�กำ�รสิ่ำ�รวจค่ว�มีค่�ดหวังิ	

ขอำงิผ้้มีีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ียทุกำภ�ค่สิ่่วน	ทำ�กำ�รพื่ิจ�รณ�ค่ัดเลือำกำและจัดลำ�ดับประเด็นค่ว�มีสิ่ำ�ค่ัญด้�นค่ว�มียั�งิยืน	 เพื่ื�อำตอำบสิ่นอำงิค่ว�มี	

ค่�ดหวังิขอำงิผ้้มีีส่ิ่วนได้ส่ิ่วนเสีิ่ย	โดยอ้ำ�งิอิำงิกำ�รเขียนร�ยงิ�นกำ�รพัื่ฒน�อำย่�งิยั�งิยืนต�มีแนวท�งิมี�ตรฐ�นสิ่�กำลขอำงิ	Global	Reporting	

Initiative	(GRI)	ฉบับ	GRI	Standard		

การด้ำาเนิุนุงานุให�เป็นุไปตามนุโยบาย

	 กำ�รดำ�เนินงิ�นให้เป็นไปต�มีนโยบ�ยกำ�รพัื่ฒน�อำย่�งิยั�งิยืน	โดยร้ปแบบกำ�รพัื่ฒน�อำย่�งิยั�งิยืนขอำงิบริษััทฯ	คื่อำ	กำ�รพัื่ฒน�คุ่ณภ�พื่	

ขอำงิห่วงิโซ่ิคุ่ณค่่�	กำ�รดำ�เนินธุิรกิำจที�เป็นมิีตรต่อำสิิ่�งิแวดล้อำมี	กำ�รพัื่ฒน�กำระบวนกำ�รทำ�งิ�น	กำ�รเพิื่�มีคุ่ณค่่�และพัื่ฒน�ศัึกำยภ�พื่พื่นักำงิ�น	

กำ�รใช้้ทรัพื่ย�กำรอำย่�งิร้้คุ่ณค่่�	กำ�รประหยัดพื่ลังิงิ�น	กำ�รสิ่่งิเสิ่ริมีและขย�ยโอำกำ�สิ่ด�้นกำ�รศึ้กำษั�ขอำงิเย�วช้น	 	กำ�รเสิ่ริมีสิ่ร�้งิคุ่ณภ�พื่						

ช้ีวิตที�ดีโดยกำ�รใช้้ค่ว�มีเช้ี�ยวช้�ญขอำงิธิุรกำิจ	กำ�รสิ่ร้�งิคุ่ณค่่�ร่วมีระหว่�งิบริษััทฯ	กำับชุ้มีช้น	และกำ�รมีีสิ่่วนร่วมีในกำ�รแกำ้ปัญห�แหล่งินำ��

ชุ้มีช้น	 เพื่ื�อำลดและค่วบคุ่มีผลกำระทบที�อำ�จจะเกำิดข้�น	ตลอำดจนกำ�รสิ่ร้�งิคุ่ณค่่�ต่อำผ้้มีีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ีย	บริษััทฯ	 ได้กำำ�หนดนโยบ�ยและ	

แนวปฏิิบัติกำ�รพื่ัฒน�อำย่�งิยั�งิยืน	กำ�รด้แลรักำษั�สิ่ิ�งิแวดล้อำมี	ดังินี�	

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)58

กิจกรรมเพื�อสัังคม	คุณภาพชีวิต	และสัิ�งแวด้ล�อม



	 1.	 มีุ่งิมีั�นพื่ัฒน�กำระบวนกำ�รท�งิธิุรกำิจ	(Business	Process)	ต�มีภ�รกำิจหลักำขอำงิอำงิค่์กำร	โดยย้ดหลักำกำ�รกำำ�กำับด้แลกำิจกำ�รที�ดี

	 2.		 ปล้กำฝ่ังิและสิ่ร้�งิจิตสิ่ำ�น้กำพื่นักำงิ�นทุกำระดับในกำ�รปฏิิบัติงิ�นอำย่�งิมีีค่ว�มีรับผิดช้อำบต่อำสิ่ังิค่มีและด้แลสิ่ิ�งิแวดล้อำมี

	 3.		 สิ่นับสิ่นุนกำ�รดำ�เนินงิ�นด้�นค่ว�มีรับผิดช้อำบต่อำสิ่ังิค่มีและสิ่ิ�งิแวดล้อำมีในกำระบวนกำ�รหลักำขอำงิกำิจกำ�ร	 (CSR	 In	Process)									

โดยค่ำ�น้งิถ้งิกำ�รป้อำงิกำันผลกำระทบที�อำ�จเกำิดข้�นต่อำสิ่ังิค่มีและสิ่ิ�งิแวดล้อำมี	

	 4.		 สิ่่งิเสิ่ริมีกำ�รพื่ัฒน�อำย่�งิยั�งิยืนขอำงิอำงิค่์กำร	โดยอำ�ศึัยกำรอำบกำ�รร�ยงิ�นแห่งิค่ว�มียั�งิยืนต�มีแนวท�งิ	GRI	(Global	Reporting	

Initiative)	

	 5.		 ผลักำดันให้พื่นักำงิ�นทุกำระดับและค่้่ค่้�	พื่ันธิมีิตรท�งิธิุรกำิจ	มีีสิ่่วนร่วมีในกำิจกำรรมี	CSR	ทั�วทั�งิอำงิค่์กำรมีีจิตสิ่ำ�น้กำและพื่ฤติกำรรมี	

ในกำ�รพื่ัฒน�อำย่�งิยั�งิยืน	(Sustainable	Development)	

	 6.		 ให้ค่ว�มีสิ่ำ�ค่ัญและสิ่่งิเสิ่ริมีให้เกำิดกำ�รพื่ัฒน�และสิ่ร้�งินวัตกำรรมีท�งิธิุรกำิจและสิ่ังิค่มี	เพื่ื�อำสิ่ร้�งิมี้ลค่่�เพื่ิ�มีให้แกำ่บริษััทและผ้้มีี	

สิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ีย	ตลอำดจนช้่วยสิ่ร้�งิคุ่ณค่่�ต่อำสิ่ังิค่มีและสิ่ิ�งิแวดล้อำมี	

การร่วมพัฒินุาชุมชนุและสัังคม		

	 บริษััทฯ	มีีค่ว�มีตระหนักำอำย้่เสิ่มีอำว่�	อำงิค่์กำรเป็นสิ่่วนหน้�งิขอำงิสิ่ังิค่มีและจะต้อำงิเติบโตไปพื่ร้อำมีๆ	กำัน	อำงิค่์กำรจะเติบโตอำย่�งิยั�งิยืนได้

ต้อำงิอำย่้บนร�กำฐ�นขอำงิสัิ่งิค่มีที�มีีค่ว�มียั�งิยืนเช่้นกัำน	บริษััทฯ	จ้งิมีีค่ว�มีมุ่ีงิมัี�นสิ่ร้�งิสิ่รรค์่โค่รงิกำ�รค่ว�มีรับผิดช้อำบต่อำสัิ่งิค่มี	รวมีถ้งิกำ�รดำ�เนิน

ธุิรกำิจอำย่�งิยั�งิยืนอำย้่บนพื่ื�นฐ�นขอำงิค่ว�มีสิ่มีดุลขอำงิผ้้มีีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ีย	 เพื่ื�อำให้สิ่ังิค่มีได้รับประโยช้น์อำย่�งิแท้จริงิ	 ช้่วยให้ค่นในสิ่ังิค่มีมีี	

คุ่ณภ�พื่ที�ดี	 ส่ิ่งิผลให้เกิำดชุ้มีช้นเข้มีแข็งิจ�กำกำระบวนกำ�รเรียนร้้และยืนหยัดได้ด้วยตัวเอำงิเป็นแบบอำย่�งิค่ว�มีเจริญก้ำ�วหน้�อำย่�งิแข็งิแกำร่งิ	

และยั�งิยืน

	 ในปี	2562	บริษััทได้ทำ�กำ�รสิ่ำ�รวจค่ว�มีค่�ดหวังิและค่ว�มีต้อำงิกำ�รขอำงิชุ้มีช้นเป้�หมี�ยในพืื่�นที�บริกำ�ร	 เพืื่�อำนำ�ประเด็นค่ว�มีค่�ดหวังิ	

หรือำค่ว�มีต้อำงิกำ�รขอำงิชุ้มีช้นมี�จัดทำ�กิำจกำรรมีที�เป็นประโยช้น์ต่อำสัิ่งิค่มีและสิิ่�งิแวดล้อำมี	ซ้ิ�งิสิ่�มี�รถสิ่รุปประเด็นดังิกำล่�วที�ได้นำ�มี�กำำ�หนด	

เป็นกำิจกำรรมีค่ว�มีรับผิดช้อำบต่อำสิ่ังิค่มีและสิ่ิ�งิแวดล้อำมี	ร�ยละเอำียดปร�กำฎในร�ยงิ�นกำ�รพื่ัฒน�อำย่�งิยั�งิยืน	ประจำ�ปี	2562	

การร่วมด้้แลสิั�งแวด้ล�อม

	 บริษััทมีีค่ว�มีมีุ่งิมีั�นในกำ�รดำ�เนินธิุรกำิจอำย่�งิยั�งิยืน	 โดยตั�งิอำย้่บนพื่ื�นฐ�นขอำงิค่ว�มีสิ่มีดุลทั�งิมีิติเศึรษัฐกำิจ	สิ่ังิค่มี	 และสิ่ิ�งิแวดล้อำมี	

บริษััทฯ	ให้ค่ว�มีสิ่ำ�คั่ญด้�นค่ว�มีรับผิดช้อำบต่อำสิิ่�งิแวดล้อำมี	โดยกำ�รดำ�เนินธุิรกิำจที�ไม่ีส่ิ่งิผลกำระทบต่อำสิิ่�งิแวดล้อำมี	กำ�รประหยัดพื่ลังิงิ�น	

กำ�รใช้้ทรัพื่ย�กำรอำย่�งิร้้คุ่ณค่่�	กำ�รอำนุรักำษ์ันำ��	กำ�รบริห�รจัดกำ�รทรัพื่ย�กำรนำ��อำย่�งิค่รบวงิจร	รวมีถ้งิกำ�รสิ่ร้�งิสิ่รรค์่โค่รงิกำ�รด้แลและอำนุรักำษ์ั

สิ่ิ�งิแวดล้อำมี	เพื่ื�อำให้ทรัพื่ย�กำรธิรรมีช้�ติและสิ่ิ�งิแวดล้อำมีค่งิอำย้่สิ่ืบทอำดไปสิ่้่ค่นรุ่นต่อำไป
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1.	 ความปลอด้ภัยและอาชีวอนุามัย

	 บริษััทตระหนักำว่�งิ�นด้�นค่ว�มีปลอำดภัยและอำ�ช้ีวอำน�มีัยเป็นเรื�อำงิสิ่ำ�ค่ัญขอำงิกำ�รประกำอำบกิำจกำ�ร	ซิ้�งิมีีค่ว�มีสิ่ัมีพัื่นธิ์โดยตรงิกัำบ

ประสิิ่ทธิิผลขอำงิผลผลิต	ทั�งิในเชิ้งิปริมี�ณและคุ่ณภ�พื่		รวมีทั�งิจะนำ�ไปส่้ิ่กำ�รอำย่้ร่วมีกัำบชุ้มีช้นโดยรอำบบริษััทฯ	อำย่�งิยั�งิยืน	ดังินั�น	บริษััทฯ	

จ้งิมีุ่งิเน้นบริห�รจัดกำ�รค่ว�มีปลอำดภัยและอำ�ช้ีวอำน�มีัยในเช้ิงิป้อำงิกำัน	 ด้วยเป้�หมี�ยสิ่้งิสิุ่ด	 ค่ือำ	 “อำุบัติเหตุเป็นศึ้นย์”	 กำล่�วค่ือำ	

ทุกำค่นปฏิิบัติงิ�นได้ลุล่วงิ	ไมี่มีีอำุบัติเหตุหรือำค่ว�มีสิ่้ญเสิ่ียใดๆ	ที�กำระทบต่อำช้ีวิต	ทรัพื่ย์สิ่ิน	ขอำงิตนเอำงิ	ค่รอำบค่รัว	และอำงิค่์กำร	จ้งิมีุ่งิสิ่ร้�งิ	

ค่ว�มีร้้ค่ว�มีเข้�ใจและค่ว�มีตระหนักำ	ตลอำดจนปล้กำฝั่งิ	 จิตสิ่ำ�น้กำในเรื�อำงิค่ว�มีปลอำดภัยและอำ�ชี้วอำน�มัียให้กัำบผ้้ที�เกีำ�ยวข้อำงิ	 ทุกำภ�ค่ส่ิ่วน	

ไมี่ว่�จะเป็นผ้้บริห�รระดับสิ่้งิ	จนถ้งิพื่นักำงิ�นระดับปฏิิบัติกำ�ร

	 บริษััทกำำ�หนดนโยบ�ย	และโค่รงิสิ่ร้�งิกำ�รบริห�รค่ว�มีปลอำดภัย	 อำ�ช้ีวอำน�มีัย	 และสิ่ภ�พื่แวดล้อำมีในกำ�รทำ�งิ�นอำย่�งิช้ัดเจน														

สิ่อำดค่ล้อำงิต�มีมี�ตรฐ�นที�กำำ�หนดไว้ในพื่ระร�ช้บัญญัติค่ว�มีปลอำดภัย	อำ�ชี้วอำน�มัีย	และสิ่ภ�พื่แวดล้อำมีในกำ�รทำ�งิ�น	พื่.ศึ.	2545	และ	

กำฎหมี�ยค่ว�มีปลอำดภัยในกำ�รทำ�งิ�นฉบับต่�งิๆ	มี�ใช้้เป็นแนวปฏิิบัติขั�นพืื่�นฐ�น	เพืื่�อำช่้วยพัื่ฒน�ให้พื่นักำงิ�นมีีมี�ตรฐ�นค่ว�มีปลอำดภัย	

ในกำ�รทำ�งิ�น

2.	 นุโยบายคุณภาพ	สิั�งแวด้ล�อม	อาชีวอนุามัย	และความปลอด้ภัย

	 บริษััทมุ่ีงิมัี�นที�ดำ�เนินระบบ	ISO	9001,	ISO	14001	และระบบกำ�รจัดกำ�รด้�นค่ว�มีปลอำดภัยในกำ�รทำ�งิ�น	โดยเน้นกำ�รมีีส่ิ่วนร่วมีขอำงิ	

บุค่ล�กำร	เพื่ื�อำให้เกำิดกำ�รพื่ัฒน�อำย่�งิต่อำเนื�อำงิ	ดังินี�

	 1.		 ผลิตนำ��ประป�ที�มีีคุ่ณภ�พื่ตรงิต�มีค่ว�มีต้อำงิกำ�รขอำงิล้กำค่้�

	 2.		 สิ่ร้�งิค่ว�มีพื่้งิพื่อำใจสิ่้งิสิุ่ดขอำงิล้กำค่้�โดยตรงิ	และล้กำค่้�โดยอำ้อำมี

	 3.		 ปรับปรุงิและพัื่ฒน�ค่ว�มีร้้ค่ว�มีสิ่�มี�รถ	ทักำษัะ	และค่ว�มีช้ำ�น�ญให้กัำบพื่นักำงิ�นทุกำค่นอำย่�งิต่อำเนื�อำงิ	เพืื่�อำให้เกิำดจิตสิ่ำ�น้กำใน

ด้�นคุ่ณภ�พื่	สิ่ิ�งิแวดล้อำมี	อำ�ช้ีวอำน�มีัย	และค่ว�มีปลอำดภัย

	 4.		 ปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยและข้อำกำำ�หนดต่�งิๆ	ที�เกีำ�ยวข้อำงิลักำษัณะปัญห�สิิ่�งิแวดล้อำมี	และค่ว�มีปลอำดภัยในกำ�รทำ�งิ�นขอำงิบริษััทฯ

	 5.		 ป้อำงิกำันมีลพื่ิษัที�จะกำระทบสิ่ิ�งิแวดล้อำมีจ�กำกำิจกำรรมีขอำงิบริษััทฯ	และผ้้มีีสิ่่วนเกำี�ยวข้อำงิ	 รวมีทั�งิกำ�รใช้้พื่ลังิงิ�นและทรัพื่ย�กำร	

อำย่�งิคุ่้มีค่่�

	 6.		 ป้อำงิกำันและลดอำุบัติเหตุ	 อำันตร�ย	 และค่ว�มีเจ็บป่วยจ�กำกำ�รปฏิิบัติงิ�นขอำงิพื่นักำงิ�นและผ้้มีีสิ่่วนเกำี�ยวข้อำงิจ�กำกำ�ร	

ดำ�เนินงิ�นขอำงิบริษััทฯ

	 7.		 เตรียมีค่ว�มีพื่ร้อำมีต่อำเหตุกำ�รณ์ฉุกำเฉินที�อำ�จเกำิดข้�น	 และดำ�เนินกำ�รเพื่ื�อำให้มีั�นใจว่�เหตุกำ�รณ์เหล่�นั�นจะไมี่กำ่อำผลกำระทบต่อำ	

บุค่ค่ลและทรัพื่ย์สิ่ินทั�งิภ�ยในและภ�ยนอำกำบริษััทฯ

	 ทั�งินี�ผ้ ้บริห�รทุกำหน่วยงิ�นมีีหน้�ที�ต้อำงิรับผิดช้อำบในกำ�รดำ�เนินกำ�รสิ่่งิเสิ่ริมี	 สิ่นับสิ่นุนในเรื�อำงิงิบประมี�ณ	 กำำ�ลังิค่น	 เวล�	

อำย่�งิเพีื่ยงิพื่อำและเหมี�ะสิ่มี	เพืื่�อำผลักำดันเรื�อำงิคุ่ณภ�พื่สิิ่�งิแวดล้อำมี	อำ�ชี้วอำน�มัีย	และค่ว�มีปลอำดภัย	ให้เป็นไปต�มีนโยบ�ย	วัตถุประสิ่งิค์่	

และเป้�หมี�ยที�กำำ�หนด

3.	 กฎความปลอด้ภัยในุการทำางานุกลุ่มบริษััท

	 เพื่ื�อำเป็นกำ�รกำำ�กำับด้แล	และตรวจสิ่อำบกำ�รปฏิิบัติงิ�นให้เป็นไปต�มีมี�ตรฐ�นค่ว�มีปลอำดภัย	 และป้อำงิกำันกำ�รเกำิดอำุบัติเหตุที�อำ�จ							

กำ่อำให้เกำิดค่ว�มีสิ่้ญเสิ่ียต่อำร่�งิกำ�ยและทรัพื่ย์สิ่ินจ�กำกำ�รทำ�งิ�นกำับบริษััทฯ	จ้งิกำำ�หนดกำฏิค่ว�มีปลอำดภัยในกำ�รทำ�งิ�น	ดังินี�

	 1.		 ต้อำงิแต่งิกำ�ยด้วยเสิ่ื�อำผ้�ที�รัดกำุมี	เหมี�ะสิ่มีกำับกำ�รปฏิิบัติงิ�นอำย่�งิปลอำดภัย

	 2.		 ต้อำงิสิ่วมีใสิ่่อำุปกำรณ์ป้อำงิกำันอำันตร�ยสิ่่วนบุค่ค่ล	(PPE)	ต�มีพื่ื�นที�หรือำลักำษัณะงิ�นที�กำำ�หนดทุกำค่รั�งิ

	 3.		 ห้�มีเสิ่พื่ย�เสิ่พื่ติด	สิุ่ร�	ขอำงิมี้นเมี�ในบริเวณโรงิงิ�น	หรือำมีีอำ�กำ�รมี้นเมี�ห้�มีเข้�มี�ในเขตโรงิงิ�น

	 4.		 ห้�มีสิ่้บบุหรี�ในบริเวณโรงิงิ�น	ยกำเว้นพื่ื�นที�ที�กำำ�หนดให้เท่�นั�น

	 5.		 ห้�มีกำ่อำให้เกำิดประกำ�ยไฟัในบริเวณโรงิงิ�น	กำ่อำนได้รับอำนุญ�ตจ�กำผ้้มีีหน้�ที�รับผิดช้อำบ

	 6.		 ห้�มีผ้้ไมี่มีีหน้�ที�เกำี�ยวข้อำงิใช้้เค่รื�อำงิจักำร	เค่รื�อำงิมีือำ	อำุปกำรณ์ขอำงิบริษััทฯ	กำ่อำนได้รับอำนุญ�ตจ�กำผ้้มีีหน้�ที�รับผิดช้อำบ

	 7.	 ต้อำงิหยุดเค่รื�อำงิจักำรและแขวนป้�ย	“อำันตร�ยห้�มีเดินเค่รื�อำงิ”	ทุกำค่รั�งิในจุดที�มีีกำ�รตรวจซิ่อำมี	หรือำทำ�ค่ว�มีสิ่ะอำ�ดเค่รื�อำงิจักำร

รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)60
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	 8.		 ห้้ามโห้น	เกาะ	ห้รืืออาศััยไปกับรืถฟอรื์คลิิฟท์์	ซึ่่�งมิใช่่รืถโดยสารื

	 9.		 ห้้ามห้ยอกลิ้อเลิ่นกัน	แลิะ/ห้รืือกรืะท์ำาการืใดๆ	ซึ่่�งอาจก่อให้้เกิดอันตรืายต่อตนเองต่อผู้้้อื�นห้รืือท์รืัพย์สินของบรืิษััท์

	 10.		ห้้ามใช่้ลิมสำาห้รืับใช่้งานกับเครืื�องจักรือุปกรืณ์์	เป่ารื่างกาย	เสื�อผู้้า	ของใช่้ปรืะจำาตัว	แลิะอื�นๆ

	 11.		ห้้ามผู้้้ไม่มีห้น้าท์ี�เกี�ยวข้องเข้าไปในสถานท์ี�ท์ี�มีป้าย	“ห้้ามเข้าก่อนได้รืับอนุญาต”	โดยเด็ดขาด

	 12.		การืปฏิิบัติงานท์ี�มีความเสี�ยงส้งต้องขออนุญาตท์ำางาน	(Work	Permit)	ตามท์ี�บรืิษััท์กำาห้นดท์ุกครืั�งก่อนเรืิ�มงาน

	 13.		ห้้ามปฏิิบัติงานคนเดียวในงานท์ี�กำาห้นดให้้มีผู้้้ปฏิิบัติมากกว่า	1	คนห้รืือปฏิิบัติงานลิักษัณ์ะโด่ดเดี�ยว

	 14.		ห้้ามด่งห้รืือกด	สัญญาณ์แจ้งเห้ตุเพลิิงไห้ม้โดยไม่มีเห้ตุอย่างเด็ดขาด

	 15.		ต้องรืายงานให้้ผู้้้บังคับบัญช่าต้นสังกัดท์รืาบท์ุกครืั�ง	เมื�อเกิดอุบัติเห้ตุ	อัคคีภััย	ห้รืือเห้ตุการืณ์์เกือบเกิดอุบัติเห้ตุ

	 พนักงานแลิะผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการืปฏิิบัติงานในกลิุ่มบรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)	ต้องปฏิิบัติอย่างเครื่งครืัด	ในกรืณ์ีท์ี�	

ตรืวจสอบพบว่ามีการืฝ่่าฝื่นให้้ดำาเนินการืลิงโท์ษัตามรืะเบียบ	แลิะข้อบังคับการืบริืห้ารืงานบุคคลิสำาห้รัืบพนักงาน	แลิะ/ห้รืือค่้มือว่าด้วย	

รืะเบียบการืท์ำางานอย่างปลิอดภััยต่อไป

4.	 คณะกรรมการความปลอดภััย	อาชีีวอนามัย	และสภัาพแวดล้อมในการทำำางาน

	 บรืิษััท์ได้จัดให้้มีการืเลิือกตั �งแลิะแต่งตั �งคณ์ะกรืรืมการืความปลิอดภััยอาช่ีวอนามัยแลิะสภัาพแวดลิ้อมในการืท์ำางาน	

เพื�อท์ำาห้น้าที์�พิจารืณ์านโยบาย	แผู้นการืดำาเนินงาน	แลิะแผู้นการืฝึ่กอบรืมด้านความปลิอดภััยในการืท์ำางาน	เพื�อป้องกันแลิะลิดการืเกิด	

อุบัติเห้ตุการืปรืะสบอันตรืายการืเจ็บป่วยห้รืือการืเกิดเห้ตุเดือดรื้อนรืำาคาญอันเนื�องจากการืท์ำางานห้รืือความไม่ปลิอดภััยในการืท์ำางาน		

รืายงานแลิะเสนอแนะมาตรืการืห้รืือแนวท์างปรัืบปรุืงแก้ไขให้้ถ้กต้องตามกฎห้มายที์�เกี�ยวกับความปลิอดภััยในการืท์ำางานแลิะมาตรืฐาน	

ความปลิอดภััยในการืท์ำางานต่อผู้้้บริืห้ารื	เพื�อความปลิอดภััยในการืท์ำางานของพนักงาน	ผู้้้รัืบเห้มาแลิะบุคคลิภัายนอกที์�เข้ามาปฏิิบัติงาน	

ห้รืือเข้ามาใช่้บรืิการืในบรืิษััท์ฯ	 รืวมท์ั�งการืสำารืวจการืปฏิิบัติการืด้านความปลิอดภััยในการืท์ำางาน	ตรืวจสอบสถิติการืปรืะสบอันตรืาย		

วางรืะบบการืรืายงานสภัาพการืท์ำางานที์�ไม่ปลิอดภััยให้้เป็นห้น้าที์�ของพนักงานทุ์กคนทุ์กรืะดับต้องปฏิิบัติ	โดยมีผู้้้แท์นของคณ์ะกรืรืมการื	

ความปลิอดภััย	อาช่ีวอนามัย	แลิะสภัาพแวดลิ้อมในการืท์ำางาน	(คปอ.)	ปรืะธาน	1	ท์่าน	กรืรืมการื	4	ท์่าน	

คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามัย และสภัาพแวดล้อมในการทำำางาน

ช่ี�อ-สกุล ระดับ	/	ตำำาแหน่ง ตำำาแหน่งใน	คปอ.

1.			นายพิสิฐ	ดิษัฐนิลิ ผู้้้แท์นนายจ้างรืะดับบรืิห้ารื ปรืะธานกรืรืมการื

2.			นางเบญจวรืรืณ์	รืัตนเถลิิงศัักดิ� ผู้้้แท์นนายจ้างรืะดับบังคับบัญช่า กรืรืมการื

3.			นายปรืะพนธ์	ป้ช่ะพันธ์ ผู้้้แท์นลิ้กจ้างรืะดับปฏิิบัติการื กรืรืมการื

4.			นายพลิกฤษัณ์์	อัศัววรืาตรืะก้ลิ ผู้้้แท์นลิ้กจ้างรืะดับปฏิิบัติการื กรืรืมการื

5.			นายนพดลิ	ตังสุวรืรืณ์์ ผู้้้แท์นนายจ้างรืะดับบังคับบัญช่า กรืรืมการืแลิะเลิขานุการื

ปี	พ.ศ. จำำานวนอุบัติำเหตุำ	(ครั�ง) อัตำราความถ่ี่�ของอุบัติำเหตุำ	(IFR)(1) อัตำราความรุนแรงของอุบัติำเหตุำ	(ISR)(2)

2558 0 0 0

2559 0 0 0

2560 3 1.12 6,747.00

2561 0 0 0

2562 0 0 0

5.	 สถิี่ติำการเกิดอุบัติำเหตุำ
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การกำากับดูแลกิจำการ
 
	 การืบรืิห้ารืจัดการืธุรืกิจโดยมีการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดีเป็นปัจจัยสำาคัญ	ท์ี�แสดงให้้เห้็นถ่งการืมีรืะบบบรืิห้ารืจัดการืท์ี�มีปรืะสิท์ธิภัาพ	

เป็นธรืรืม	โปร่ืงใส	ตรืวจสอบได้	มีความรัืบผิู้ดช่อบต่อสังคมแลิะสิ�งแวดล้ิอม	ซ่ึ่�งจะช่่วยสร้ืางความเชื่�อมั�นแลิะความมั�นใจต่อผู้้้ถือหุ้้น	นักลิงทุ์น	

ผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียแลิะผู้้้เกี�ยวข้องทุ์กฝ่่าย	คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์จ่งได้มีการืควบคุมด้แลิให้้บริืษััท์ดำาเนินธุรืกิจภัายใต้ห้ลัิกเกณ์ฑ์์การืกำากับด้แลิ	

กิจการืท์ี�ดีของตลิาดห้ลิักท์รืัพย์แห้่งปรืะเท์ศัไท์ย	 (ตลิท์.)	 รืะเบียบปฏิิบัติของคณ์ะกรืรืมการืกำากับห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	 (ก.ลิ.ต.)	

คณ์ะกรืรืมการืกำากับตลิาดท์ุน	 แลิะสอดคลิ้องกับห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืสำาห้รืับบรืิษััท์จดท์ะเบียน	 ตามห้ลิักเกณ์ฑ์์	ASEAN	Corporate	

Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	เพื�อให้้บรืิษััท์มีการืเติบโตบรืรืลิุตามวิสัยท์ัศัน์แลิะพันธกิจอย่างมั�นคงแลิะยั�งยืน

นโยบายการกำากับดููแลกิจการ 
	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์ตรืะห้นักถ่งความสำาคัญของการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดี	จ่งได้กำาห้นดนโยบายการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีของบริืษััท์เป็น	

ลิายลัิกษัณ์์อักษัรื	 เพื�อเป็นแนวท์างให้้คณ์ะกรืรืมการื	 ผู้้้บริืห้ารื	แลิะพนักงานของบริืษััท์ย่ดถือปฏิิบัติ	 ในการืบริืห้ารืจัดการืองค์กรือย่างเป็นธรืรืม	

โปรื่งใส	ตรืวจสอบได้แลิะมีปรืะสิท์ธิภัาพ	ครือบคลิุมเรืื�องท์ี�สำาคัญตามห้ลิักเกณ์ฑ์์การืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดีของตลิาดห้ลิักท์รืัพย์ท์ั�ง	5	ห้มวด	

ได้แก่	 สิท์ธิของผู้้้ถือหุ้้น	 การืปฏิิบัติต่อผู้้้ถือหุ้้นอย่างเท์่าเท์ียมกัน	บท์บาท์ของผู้้้มีส่วนได้เสีย	 การืเปิดเผู้ยข้อม้ลิแลิะความโปรื่งใส	แลิะ	

ความรืับผู้ิดช่อบของคณ์ะกรืรืมการื	เพื�อให้้คณ์ะกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารืแลิะพนักงานได้นำาไปเป็นห้ลิักการืในการืปฏิิบัติงาน	ดังนี�

	 1.	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์มุ่งมั�นที์�จะสร้ืางม้ลิค่าเพิ�มแก่กิจการืของบริืษััท์ฯ	ในรืะยะยาว	โดยจะกำากับด้แลิ	แลิะดำาเนินงานด้วยความรือบคอบ	

แลิะรืะมัดรืะวังตามกำาลิังความสามารืถ	 เพื�อให้้เกิดปรืะโยช่น์ส้งสุดต่อผู้้้ถือหุ้้น	พรื้อมกับด้แลิมิให้้เกิดปัญห้าความขัดแย้งท์าง		

ผู้ลิปรืะโยช่น์	โดยรืับผู้ิดช่อบต่อการืตัดสินใจ	แลิะการืกรืะท์ำาในฐานะกรืรืมการืของคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์

	 2.	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	จะปฏิิบัติต่อผู้้้ถือหุ้้น	แลิะผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท์่าเท์ียมกัน	ด้วยความเป็นธรืรืมต่อท์ุกฝ่่าย

	 3.	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	จะดำาเนินงานด้วยความโปรื่งใส	แลิะตรืวจสอบได้	โดยจะเปิดเผู้ยข้อม้ลิแก่ผู้้้ท์ี�เกี�ยวข้องท์ุกฝ่่ายอย่างถ้กต้อง	

ครืบถ้วน	แลิะท์ันเวลิา

	 4.	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	 จะดำาเนินธุรืกิจโดยคำาน่งถ่งความเสี�ยงอย้่เสมอ	 โดยจะดำาเนินการืให้้มีการืควบคุม	แลิะบรืิห้ารืความเสี�ยง	

อย่างเห้มาะสม

	 5.	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	จะจัดให้้มีจรืรืยาบรืรืณ์ในการืปฏิิบัติงานสำาห้รืับกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	แลิะพนักงาน	 โดยคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์		

จักต้องเป็นตัวอย่างเกี�ยวกับจรืรืยาบรืรืณ์	รืวมถ่งปฏิิบัติตนให้้เป็นแบบอย่างท์ี�ดีแก่ผู้้้บรืิห้ารื	 แลิะพนักงานตามห้ลิักการืกำากับด้แลิ	

กิจการืของบรืิษััท์ฯ

	 6.	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	 ต้องจัดให้้มีการืปรืะเมินผู้ลิตนเองรืายปีเป็นปรืะจำาอย่างต่อเนื�อง	 เพื�อใช้่เป็นกรือบในการืตรืวจสอบการืปฏิิบัติ	

ห้น้าท์ี�ของคณ์ะกรืรืมการื	 	

	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์รืับท์รืาบถ่งการืปฏิิบัติตาม	CG	Code	ของสำานักงาน	กลิต.	 โดยได้มีการืนำาห้ลิักการืดังกลิ่าวมาปรืับใช่้เพื�อให้้														

สอดคลิ้องกับการืดำาเนินงานของบรืิษััท์	มีการืท์บท์วนนโยบายการืกำากับด้แลิกิจการืเป็นปรืะจำาท์ุกปี	แลิะได้ปรืับปรืุงห้ลิักเกณ์ฑ์์ดังกลิ่าวโดย

ย่ดตามห้ลิักเกณ์ฑ์์ต่างๆ	ตามห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดี	แลิะให้้สอดคลิ้องกับสภัาพแวดลิ้อมท์ี�เปลิี�ยนแปลิงไป	

	 ในปี	 2562	คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ได้พิจารืณ์าท์บท์วน	CG	Code	กฎรืะเบียบแลิะห้ลิักเกณ์ฑ์์ของห้น่วยงานกำากับเกณ์ฑ์์	CGR	ท์ี�ยัง	

ไม่สามารืถปฏิิบัติได้	พรื้อมท์ั�งได้ช่ี�แจงเห้ตุผู้ลิแลิะแนวปฏิิบัติท์ดแท์น	ดังนี�

ข้อท่ำ�ยังไม่ปฏิิบัติำ เหตุำผล

1.	 คณ์ะกรืรืมการืควรืกำาห้นดให้้กรืรืมการือิสรืะมีวารืะการืดำารืง	
ตำาแห้น่งต่อเนื�องไม่เกิน	9	ปี	นับจากวันที์�แต่งตั�งให้้ดำารืงตำาแห้น่ง
กรืรืมการือิสรืะครืั�งแรืก

2.		 คณ์ะกรืรืมการืควรืกำาห้นดจำานวนวารืะที์�ดำารืงตำาแห้น่งติดต่อกัน	
ได้นานท์ี�สุดของกรืรืมการืแลิะกรืรืมการืชุ่ดย่อย

คณ์ะกรืรืมการืไม่มีการืกำาห้นดวารืะการืดำารืงตำาแห้น่งของกรืรืมการือิสรืะ	
กรืรืมการื	แลิะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	เนื�องจากบรืิษััท์เช่ื�อมั�นว่ากรืรืมการืของ
บรืิษััท์เป็นผู้้้ท์รืงคุณ์วุฒิิ	 มีความรื้้แลิะความสามารืถแลิะปรืะสบการืณ์์	
ของกรืรืมการืในการืดำารืงตำาแห้น่งเป็นเวลิานานจะช่่วยให้้กรืรืมการื									
เข้าใจการืดำาเนินธุรืกิจของบรืิษััท์ได้ดียิ�งข่�น	 ซึ่่�งจะมีปรืะโยช่น์ในการืให้	้
คำาแนะนำาในการืดำาเนินธุรืกิจของบรืิษััท์ให้้เจรืิญก้าวห้น้ามากข่�น

รายงานการปฏิิบัตำิตำามหลักการกำากับดูแลกิจำการทำ่�ด่
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การส่�อสารและการปฏิิบัติำตำามนโยบายการกำากับดูแลกิจำการ	
	 คณ์ะกรืรืมการืได้มีการืสื�อสารืแลิะเผู้ยแพรื่นโยบายการืกำากับด้แลิกิจการืไปยังกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารืแลิะพนักงานท์ุกรืะดับ	ตลิอดจนผู้้้ม	ี						

ส่วนได้เสียท์ุกภัาคส่วนผู้่านท์างเว็บไซึ่ต์ของบรืิษััท์ท์ี�	www.ttwplc.com	เพื�อสรื้างการืรืับรื้้	ความเข้าใจแลิะย่ดถือปฏิิบัติได้อย่างถ้กต้องอันจะ

ท์ำาให้้เกิดความเช่ื�อมั�นแก่ผู้้้มีส่วนได้เสียท์ุกภัาคส่วน

	 นอกจากนี�	 บรืิษััท์ฯ	 ได้จัดท์ำาค้่มือการืกำากับด้แลิกิจการืแลิะจรืรืยาบรืรืณ์ในการืดำาเนินธุรืกิจ	 เพื�อเป็นห้ลิักการืแลิะแนวปฏิิบัติสำาห้รืับ	

กรืรืมการื	 ผู้้้บริืห้ารืแลิะพนักงาน	 อีกทั์�งได้จัดให้้มีสื�อแลิะกิจกรืรืมต่างๆ	 เพื�อเสริืมสร้ืางความเข้าใจเกี�ยวกับการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีแก่พนักงาน	

ของบรืิษััท์ฯ	โดยย่ดห้ลิักสำาคัญของการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดี	ในปีท์ี�ผู้่านมามีกิจกรืรืมห้ลิัก	ดังนี�	

 	 การืเผู้ยแพรื่ข้อม้ลิแลิะแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดีให้้แก่กรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารืแลิะพนักงานรืับท์รืาบ	โดยการืสื�อสารื

ภัายในองค์กรืผู่้านท์างบอร์ืดข่าวสารื	กิจกรืรืมพบปะรืะห้ว่างพนักงาน	ผู้้้บริืห้ารืแลิะกรืรืมการืผู้้้จัดการืซ่ึ่�งจัดเป็นปรืะจำาทุ์กเดือน	แลิะ	

ผู่้านรืะบบอินท์รืาเน็ตของบริืษััท์	 เช่่น	การืเผู้ยแพร่ืจดห้มายขอความร่ืวมมืองดเว้นการืซืึ่�อขายห้รืือเปลีิ�ยนแปลิงการืถือครืองห้ลัิกท์รัืพย์	

ของบรืิษััท์ผู้่านท์างจดห้มายอิเลิ็กท์รือนิกส์

 	 การืรืายงานผู้ลิการืปฏิิบัติงานตามห้ลัิกการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีของบริืษััท์ต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภิับาลิแลิะคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์

 	 การืจัดอบรืมแลิะบรืรืยายให้้ความร้้ืเกี�ยวกับห้ลัิกการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีให้้กับพนักงาน	เช่่น	การืบรืรืยายหั้วข้อนโยบายการืกำากับ	

ด้แลิกิจการืท์ี�ดีแลิะแนวปฏิิบัติในการืต่อต้านท์ุจรืิตคอรื์รืัปช่ั�นในการืปฐมนิเท์ศัพนักงานให้ม่	 แลิะจัดให้้มีแบบท์ดสอบความรื้้ก่อน	

แลิะห้ลิังการืฟังบรืรืยาย

การติำดตำามการปฏิิบัติำตำามนโยบายการกำากับดูแลกิจำการ	
	 ในปีที์�ผู่้านมาคณ์ะกรืรืมการื	ผู้้้บริืห้ารื	แลิะพนักงานของบริืษััท์ฯ	ได้ปฏิิบัติตามนโยบายการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีอย่างต่อเนื�องแลิะสมำ�าเสมอ	

จากความมุ่งมั�นดังกลิ่าวท์ำาให้้ในปี	2562	บรืิษััท์ฯ	ได้รืับรืางวัลิแลิะการืรืับรืองการืปฏิิบัติตามห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดี	ดังนี�

	 1.	 สมาคมส่งเสรืิมผู้้้ลิงท์ุนไท์ยได้ปรืะกาศัผู้ลิการืปรืะเมินคุณ์ภัาพการืจัดปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้นปรืะจำาปี	 2562	 โดย	TTW	 ได้รืับผู้ลิ	

การืปรืะเมิน	100	คะแนนเต็มต่อเนื�องเป็นปีท์ี�	6

	 2.	 สมาคมส่งเสรืิมสถาบันกรืรืมการืบรืิษััท์ไท์ย	(IOD)	ปรืะกาศัผู้ลิสำารืวจการืกำากับด้แลิกิจการืของบรืิษััท์จดท์ะเบียน	ปรืะจำาปี	2562	

(CGR)	โดย	TTW	ได้รืับคะแนนอย้่ในรืะดับ	“ดีเลิิศั”	(Excellent)

	 3.	 ได้รัืบการืจัดอันดับให้้เป็น	1	 ใน	100	บริืษััท์จดท์ะเบียนในตลิาดห้ลัิกท์รัืพย์แห่้งปรืะเท์ศัไท์ยที์�มีความโดดเด่นในด้านการืดำาเนินธุรืกิจ	

อย่างยั�งยืน	(Environmental	Social	Governance)	ห้รืือ	ESG100	ปรืะจำาปี	2562	ในกลิุ่มท์รืัพยากรื	(Resources)	

	 4.	 ได้รัืบคัดเลืิอกให้้อย่้ในรืายชื่�อ	 “หุ้้นยั�งยืน”	Thailand	Sustainability	 Investment	 (THSI)	ปรืะจำาปี	2562	ในกลุ่ิมห้ลัิกท์รัืพย์ที์�มีม้ลิค่า	

ตลิาด	30,000	-	100,000	ลิ้านบาท์

	 ในปี	 2562	สมาคมส่งเสรืิมสถาบันกรืรืมการืบรืิษััท์ไท์ย	 (IOD)	 ได้ดำาเนินโครืงการืสำารืวจการืกำากับด้แลิกิจการืบรืิษััท์จดท์ะเบียนไท์ย	

ปรืะจำาปี	2562	 เพื�อติดตามการืพัฒินาด้านการืกำากับด้แลิกิจการืของบริืษััท์จดท์ะเบียนไท์ย	โดยบริืษััท์ฯ	ได้จัดท์ำาแบบแสดงข้อม้ลิตามห้ลัิกเกณ์ฑ์์	

Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	เพื�อเป็นการืช่่วยสอบท์านการืปฏิิบัติตามห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการื		

5	ด้านของบรืิษััท์จดท์ะเบียน	สรืุปได้	ดังนี�

 หมวดท่ำ�	1	สิทำธิิของผู้ถ่ี่อหุ้น	(Rights	of	Shareholders)

	 บรืิษััท์ตรืะห้นักถ่งความสำาคัญแลิะความเท์่าเท์ียมกันของผู้้้ถือหุ้้นท์ุกรืายท์ั�งผู้้้ถือหุ้้นรืายย่อยแลิะนักลิงท์ุนสถาบัน	จ่งส่งเสรืิมให้้ผู้้้ถือหุ้้น

ได้ใช่้สิท์ธิพื�นฐานท์างกฎห้มาย	 เช่่น	การืมีส่วนแบ่งในกำาไรืของกิจการื	การืซึ่ื�อขายห้รืือการืโอนหุ้้น	การืได้รืับข่าวสารืข้อม้ลิของกิจการือย่าง	

เพียงพอ	การืเข้ารื่วมปรืะชุ่มเพื�อใช่้สิท์ธิออกเสียงในท์ี�ปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นเพื�อแต่งตั�งห้รืือถอดถอนกรืรืมการื	การืกำาห้นดค่าตอบแท์นกรืรืมการื	

การืแต่งตั�งผู้้้สอบบัญช่ี	 แลิะกำาห้นดจำานวนเงินค่าสอบบัญช่ี	 แลิะเรืื�องท์ี�มีผู้ลิกรืะท์บต่อบรืิษััท์นอกเห้นือจากการืส่งเสรืิมให้้ผู้้้ถือหุ้้นใช่้สิท์ธิ	

ขั�นพื�นฐาน	บริืษััท์ได้ด้แลิแลิะปฏิิบัติต่อผู้้้ถือหุ้้นอย่างเท่์าเที์ยม	เช่่น	การืให้้ข้อม้ลิ	ที์�สำาคัญที์�เป็นปัจจุบันผู่้านเว็บไซึ่ต์	การืเปิดโอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้น	

เสนอรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่มแลิะเสนอชื่�อบุคคลิเพื�อเข้าเป็นกรืรืมการื	 การืจัดให้้ผู้้้ถือหุ้้นเข้าเยี�ยมช่มกิจการื	 เข้าร่ืวมในกิจกรืรืมความรัืบผิู้ดช่อบ

ต่อสังคม	แลิะไม่ได้มีการืดำาเนินการืใดๆ	อันเป็นการืลิะเมิดห้รืือลิิดรือนสิท์ธิของผู้้้ถือหุ้้นแต่อย่างใด



รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)64

1.		 การจัำดประชุีมผู้ถ่ี่อหุ้น	
	 คณ์ะกรืรืมการืได้ให้้ความสำาคัญกับการืจัดปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้นปรืะจำาปี	โดยให้้มีการืจัดปรืะชุ่มภัายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ�นรือบบัญช่ี

ของบริืษััท์ฯ	 เพื�อให้้ผู้้้ถือหุ้้นมีส่วนร่ืวมในการืรัืบท์รืาบการืดำาเนินงานของบริืษััท์ฯ	แลิะห้ากมีความจำาเป็นเร่ืงด่วนที์�จะต้องพิจารืณ์ารืะเบียบวารืะพิเศัษั	

ท์ี�อาจเป็นเรืื�องท์ี�กรืะท์บห้รืือเกี�ยวข้องกับผู้ลิปรืะโยช่น์ของผู้้้ถือหุ้้นซึ่่�งจำาเป็นต้องได้รืับอนุมัติจากผู้้้ถือหุ้้น	คณ์ะกรืรืมการืสามารืถเรืียกปรืะชุ่ม	

วิสามัญผู้้้ถือหุ้้นได้เป็นกรืณ์ีไป	โดยในการืปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้น	บรืิษััท์ฯ	ได้ปฏิิบัติตามค้่มือ	AGM	Checklist	ซึ่่�งจัดท์ำาข่�นโดยสมาคมส่งเสรืิม	

ผู้้้ลิงท์ุนไท์ย	สมาคมบรืิษััท์จดท์ะเบียน	แลิะ	ก.ลิ.ต.	ดังนี�

ก่อนวันประชุีม

	 บรืิษััท์จัดเตรืียมเอกสารืการืปรืะชุ่มท์ี�มีข้อม้ลิครืบถ้วนในสารืะสำาคัญสำาห้รืับปรืะกอบการืพิจารืณ์าออกเสียงลิงคะแนนของผู้้้ถือหุ้้น	โดย

เผู้ยแพร่ืข้อม้ลิให้้ผู้้้ถือหุ้้นท์รืาบล่ิวงห้น้า	แลิะสนับสนุนให้้ผู้้้ถือหุ้้นมีส่วนร่ืวมในการืปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้นปรืะจำาปี	รืวมทั์�งอำานวยความสะดวก	

ในการืใช่้สิท์ธิออกเสียงในกรืณ์ีท์ี�ไม่สามารืถเข้ารื่วมปรืะชุ่มด้วยตนเองได้	ดังนี�

 	 แจ้งกำาห้นดการืปรืะชุ่มแลิะรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่มให้้ผู้้้ถือหุ้้นท์รืาบล่ิวงห้น้าผู่้านรืะบบ	SET	Portal	ของ	ตลิท์.	แลิะเว็บไซึ่ต์ของบริืษััท์ฯ	

ก่อนการืส่งเอกสารืท์างไปรืษัณ์ีย์ตั�งแต่วันท์ี�	26	กุมภัาพันธ์	2562	ซึ่่�งก่อนวันปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	43	วันเพื�อให้้ผู้้้ถือหุ้้นสามารืถวางแผู้น

ตารืางเวลิาในการืเข้ารื่วมปรืะชุ่มได้	รืวมท์ั�งได้แจ้งกำาห้นดวันให้้สิท์ธิผู้้้ถือหุ้้นเข้ารื่วมปรืะชุ่มแลิะการืรืับเงินปันผู้ลิ

 	 เผู้ยแพรื่ห้นังสือเช่ิญปรืะชุ่มพรื้อมรืายลิะเอียดของแต่ลิะรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่มท์ั�งภัาษัาไท์ยแลิะภัาษัาอังกฤษั	 โดยแยกแต่ลิะ	

รืะเบียบวารืะไว้อย่างช่ัดเจน	ซึ่่�งรืะเบียบวารืะในการืปรืะชุ่มสามัญผู้้ถื้อหุ้้นปรืะจำาปี	2562	ปรืะกอบด้วยเรืื�องพิจารืณ์าตามที์�กำาห้นด

ไว้ในข้อบังคับของบรืิษััท์ฯ	ห้มวดท์ี�	4	การืปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	โดยได้แยกเรืื�องการืแต่งตั�งกรืรืมการืแท์นกรืรืมการืท์ี�ออกตามวารืะ	แลิะ

การืพิจารืณ์าค่าตอบแท์นกรืรืมการืเป็นรืะเบียบวารืะแยกออกจากกัน	โดยแต่ลิะรืะเบียบวารืะปรืะกอบด้วย	ข้อเท์็จจรืิงแลิะเห้ตุผู้ลิ	

ความเห้็นของคณ์ะกรืรืมการื	ห้ลิักเกณ์ฑ์์แลิะวิธีการืในการืเข้ารื่วมปรืะชุ่ม	แลิะห้นังสือมอบฉัันท์ะท์ั�ง	 3	แบบ	 (แบบ	ก.	แบบ	ข.	

แลิะแบบ	ค.)	ตามท์ี�กรืมพัฒินาธุรืกิจการืค้า	กรืะท์รืวงพาณ์ิช่ย์กำาห้นด	พรื้อมแนบรืายงานปรืะจำาปีให้้ผู้้้ถือหุ้้นท์รืาบตั�งแต่วันท์ี�	11	

มีนาคม	2562	ก่อนวันปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	 30	 วันแลิะได้ท์ำาการืปรืะกาศัลิงในห้นังสือพิมพ์รืายวันติดต่อกัน	 3	 วันเพื�อบอกกลิ่าวเรืียก	

ปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นเป็นการืล่ิวงห้น้า	รืวมทั์�งนำาเสนอข้อม้ลิที์�เกี�ยวข้องทั์�งห้มดบนเว็บไซึ่ต์ของบริืษััท์	 เพื�อเปิดโอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้นมีเวลิาศ่ักษัา

ข้อม้ลิปรืะกอบการืปรืะชุ่มลิ่วงห้น้า	แลิะจัดส่งห้นังสือเช่ิญปรืะชุ่มลิ่วงห้น้าท์างไปรืษัณ์ีย์ถ่งผู้้้ถือหุ้้นตั�งแต่วันท์ี�	 20	มีนาคม	2562	

เป็นเวลิา	21	วันก่อนวันปรืะชุ่ม	ทั์�งนี�จัดให้้มีห้มายเลิขโท์รืศััพท์์ติดต่อเพื�อสอบถามรืายลิะเอียดในกรืณี์ที์�มีข้อสงสัยเพิ�มเติม	นำาเสนอ	

ข้อม้ลิท์ี�สำาคัญเพื�อปรืะกอบการืพิจารืณ์ารืะเบียบวารืะการืแต่งตั�งกรืรืมการืท์ี�ครืบถ้วนในสารืะสำาคัญตามแนวปฏิิบัติท์ี�ดีของ	กลิต.	

แลิะ	ตลิท์.

 	 ส่งเสรืิมให้้นักลิงท์ุนสถาบันเข้ารื่วมปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	โดยห้น่วยงานนักลิงท์ุนสัมพันธ์ปรืะสานไปยังนักลิงท์ุนสถาบันให้้จัดส่งเอกสารื

ลิงท์ะเบียนให้้กับบรืิษััท์	7-14	วันลิ่วงห้น้าก่อนวันปรืะชุ่มเพื�อให้้บรืิษััท์ตรืวจสอบความถ้กต้องของเอกสารื	ห้รืือขอเอกสารืเพิ�มเติม	

ในกรืณ์ีท์ี�ยื�นเอกสารืไม่ครืบถ้วนเพื�ออำานวยความสะดวกแลิะลิดรืะยะเวลิาในการืตรืวจสอบเอกสารืในวันปรืะชุ่มจรืิง

 	 เปิดโอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้นสามารืถส่งคำาถามท์ี�ต้องการืให้้ช่ี�แจงในปรืะเด็นของรืะเบียบวารืะท์ี�นำาเสนอได้ลิ่วงห้น้าโดยส่งจดห้มาย	

อิเลิ็กท์รือนิกส์มาท์ี�	 cg@ttwplc.com	ห้รืือโท์รืสารืห้มายเลิข	 02-420-6064	 โดยกำาห้นดห้ลิักเกณ์ฑ์์การืส่งคำาถามลิ่วงห้น้าไว้ใน	

เว็บไซึ่ต์บริืษััท์	www.ttwplc.com	 เพื�อให้้ผู้้้ถือหุ้้นได้รัืบปรืะโยช่น์ส้งสุดจากการืปรืะชุ่ม	รืวมทั์�งเป็นการืรัืกษัาสิท์ธิปรืะโยช่น์ของผู้้้ถือหุ้้น

อย่างเต็มท์ี�

วันประชุีมผู้ถ่ี่อหุ้น	

	 บรืิษััท์สนับสนุนให้้ใช่้สิท์ธิในการืเข้าปรืะชุ่มแลิะออกเสียงในท์ี�ปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	 โดยอำานวยความสะดวกแก่ผู้้้ถือหุ้้นท์ี�จะเข้ารื่วมปรืะชุ่ม	

แลิะดำาเนินการืปรืะชุ่มอย่างโปรื่งใส	 บรืิษััท์ฯ	 ได้ใช่้เท์คโนโลิยีการืลิงท์ะเบียน	 การืนับคะแนนแลิะการืแสดงผู้ลิ	 เพื�อให้้การืปรืะชุ่มสามารืถ	

กรืะท์ำาได้รืวดเรื็ว	 ถ้กต้อง	 แม่นยำา	ตรืวจสอบได้	 แลิะไม่กรืะท์ำาการืใดๆ	อันเป็นการืลิะเมิดห้รืือลิิดรือนสิท์ธิของผู้้้ถือหุ้้นรืวมท์ั�งเปิดโอกาสให้้									

ผู้้้ถือหุ้้นได้ซึ่ักถามแลิะแสดงความคิดเห้็นได้อย่างเต็มท์ี�	ดังนี�	

 	 กรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	แลิะผู้้้สอบบัญช่ีจาก	บรืิษััท์	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เข้ารื่วมปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นอย่างพรื้อมเพรืียงเพื�อตอบคำาถาม	

แลิะรืับท์รืาบความเห้็นของผู้้้ถือหุ้้น	 ซึ่่�งในปี	 2562	 ปรืะธานกรืรืมการืแลิะกรืรืมการืจำานวน	 12	 คน	 ซึ่่�งคิดเป็นรื้อยลิะ	 100	

ของจำานวนกรืรืมการืท์ั�งห้มด	 ได้เข้ารื่วมการืปรืะชุ่ม	 โดยปรืะธานกรืรืมการื	ปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อยท์ุกคณ์ะแลิะกรืรืมการื	

ผู้้้จัดการื	พร้ือมผู้้้บริืห้ารื	เข้าร่ืวมปรืะชุ่มแลิะร่ืวมชี่�แจงรืายลิะเอียดที์�เกี�ยวข้องของรืะเบียบวารืะต่างๆ	รืวมถ่งตอบคำาถามของผู้้้ถือหุ้้น



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 65

 	 ห้ากมีกรืรืมการืที์�มีส่วนได้เสียในรืะเบียบวารืะใดๆ	บริืษััท์จะรืะบุกรืรืมการืที์�มีส่วนได้เสียไว้ในห้นังสือเชิ่ญปรืะชุ่ม	แลิะกรืรืมการืท่์านนั�น	

จะไม่อย้่ในท์ี�ปรืะชุ่มในรืะเบียบวารืะนั�น

 	 เพื�อเป็นการือำานวยความสะดวกให้้กับผู้้้ถือหุ้้น	 รืวมถ่งนักลิงท์ุนสถาบัน	บรืิษััท์ได้แนบแผู้นท์ี�แสดงสถานท์ี�จัดปรืะชุ่มไว้ในห้นังสือ	

เช่ิญปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	กำาห้นดจุดบรืิการืรืับลิงท์ะเบียนอย่างเห้มาะสมแลิะเพียงพอต่อจำานวนผู้้้ถือหุ้้นท์ี�มาปรืะชุ่ม

 	 จัดให้้มีเจ้าห้น้าท์ี�ของบรืิษััท์คอยให้้ข้อม้ลิเกี�ยวกับการืดำาเนินธุรืกิจของบรืิษััท์แก่ผู้้้ถือหุ้้น	 โดยมีผู้้้บรืิห้ารืส่วนงานนักลิงท์ุนสัมพันธ์	

ฝ่่ายกิจการืองค์กรื	 ฝ่่ายบัญชี่แลิะการืเงิน	 ฝ่่ายพัฒินาธุรืกิจ	 ฝ่่ายปฏิิบัติการื	แลิะฝ่่ายวิศัวกรืรืม	 ร่ืวมให้้การืต้อนรัืบแลิะตอบข้อซัึ่กถาม	

ของผู้้้ถือหุ้้น	

 	 เปิดโอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้นอย่างน้อย	1	 ท่์าน	 เป็นอาสาสมัครืร่ืวมสังเกตการืณ์์การืนับคะแนน	แลิะมีตัวแท์นอาสาพิทั์กษ์ัสิท์ธิ�ผู้้้ถือหุ้้นจาก							

สมาคมส่งเสรืิมผู้้้ลิงท์ุนไท์ยเข้ารื่วมสังเกตการืณ์์ด้วย

 	 จัดให้้มีผู้้้สอบบัญช่ีท์ี�ไม่ได้ท์ำาห้น้าท์ี�สอบบัญช่ีของบรืิษััท์	 แลิะนักกฎห้มายท์ี�ไม่ใช่่ท์ี�ปรื่กษัากฎห้มายของบรืิษััท์	 เป็นสักขีพยาน	

ในการืปรืะชุ่ม

 	 ให้้สิท์ธิผู้้้ถือหุ้้นที์�มาร่ืวมปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นภัายห้ลัิงจากที์�การืปรืะชุ่มเริื�มแล้ิว	 มีสิท์ธิออกเสียงห้รืือลิงคะแนนในรืะเบียบวารืะที์�อย่้รืะห้ว่าง

การืพิจารืณ์าแลิะยังไม่ได้ลิงมติ	

 	 ดำาเนินการืปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นตามลิำาดับรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่มท์ี�ได้แจ้งไว้ในห้นังสือเช่ิญปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	 แลิะการืนำาเสนอรืะเบียบ	

วารืะจะเรืิ�มจากความเป็นมา	 เห้ตุผู้ลิ	ความจำาเป็นแลิะข้อเสนอต่อท์ี�ปรืะชุ่ม	 โดยรืายลิะเอียดของข้อม้ลิท์ี�สำาคัญได้แจ้งผู้้้ถือหุ้้นใน	

ห้นังสือนัดปรืะชุ่มแลิ้ว	โดยไม่มีการืเพิ�มรืะเบียบวารืะใดๆ	ในท์ี�ปรืะชุ่ม

 	 ให้้โอกาสผู้้้ถือหุ้้นในการืแสดงความคิดเห็้น	ข้อซัึ่กถามต่อที์�ปรืะชุ่มในแต่ลิะรืะเบียบวารืะอย่างเท่์าเที์ยมกัน	โดยปรืะธานในที์�ปรืะชุ่ม	

ได้ให้้ความสำาคัญแลิะตอบข้อซึ่ักถามในท์ุกปรืะเด็น	แลิะมีการืบันท์่กการืปรืะชุ่มอย่างครืบถ้วน

 	 จัดให้้มีท์ี�ปรื่กษัากฎห้มาย	บรืิษััท์	ออฟฟิศัเซึ่ส	ออฟ	เอ็น	แอนด์	เค	จำากัด	ท์ำาห้น้าท์ี�ตรืวจสอบเอกสารืของผู้้้ถือหุ้้น	ห้รืือผู้้้มอบฉัันท์ะ

ที์�มีสิท์ธิเข้าร่ืวมปรืะชุ่ม	องค์ปรืะชุ่ม	วิธีการืลิงคะแนนแลิะการืนับคะแนนตามข้อบังคับของบริืษััท์	การืเก็บบัตรืลิงคะแนนจากผู้้้ถือหุ้้น	

แลิะการืตรืวจสอบผู้ลิของมติแลิะผู้ลิการืลิงคะแนน	ซ่ึ่�งผู้้้ตรืวจสอบให้้ความเห็้นว่า	คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์ครืบองค์ปรืะชุ่ม	การืดำาเนิน	

การืปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นมีปรืะสิท์ธิภัาพ	การืออกเสียงลิงคะแนน	มีความโปร่ืงใส	แลิะเป็นไปตามข้อบังคับบริืษััท์ฯ	บท์กฎห้มายที์�เกี�ยวข้อง	

แลิะแนวปฏิิบัติที์�ดีของตลิาดห้ลัิกท์รัืพย์	 เกี�ยวกับเรืื�องการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดี	 อีกทั์�ง	 บริืษััท์ฯ	 เคารืพสิท์ธิของผู้้้ถือหุ้้นในการืเข้าร่ืวม		

ปรืะชุ่มแลิะแสดงความคิดเห้็นในท์ี�ปรืะชุ่ม	รืวมถ่งการืด้แลิอำานวยความสะดวกต่อผู้้้ถือหุ้้นในเรืื�องต่างๆ	เป็นอย่างดี

	 ท์ั�งนี�การืปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้นปรืะจำาปี	2562	มีจำานวนผู้้้เข้ารื่วมปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	ณ์	เวลิาปิดปรืะชุ่ม	จำานวน	971	รืาย	ซึ่่�งมาปรืะชุ่มด้วย

ตนเองแลิะโดยการืมอบฉัันท์ะจำานวน	577	รืาย	แลิะ	394	รืาย	ตามลิำาดับ	นับจำานวนหุ้้นท์ี�ถือรืวมกันได้	3,252,370,957	หุ้้น	คิดเป็นรื้อยลิะ	

81.51	ของจำานวนหุ้้นท์ี�จำาห้น่ายได้ท์ั�งห้มด	ลิดลิงจากจำานวนผู้้้เข้ารื่วมปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นในปี	2561	คิดเป็นรื้อยลิะ	0.11	ซึ่่�งในปี	2561	มีผู้้้ถือหุ้้น

ท์ี�มาปรืะชุ่มด้วยตนเองแลิะโดยการืมอบฉัันท์ะจำานวน	918	รืาย	นับจำานวนหุ้้นท์ี�ถือรืวมกันได้	3,255,922,473	หุ้้น	คิดเป็นรื้อยลิะ	81.60	ของ

จำานวนหุ้้นท์ี�จำาห้น่ายได้ท์ั�งห้มด

หลังการประชุีมผู้ถ่ี่อหุ้น	

 	 ห้ลัิงจากการืปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้น	บริืษััท์จัดส่งสรุืปผู้ลิการืลิงมติของที์�ปรืะชุ่มในแต่ลิะรืะเบียบวารืะให้้ผู้้้ถือหุ้้น	แลิะ	ตลิาดห้ลัิกท์รัืพย์	

ท์รืาบผู่้านรืะบบ	SET	Portal	ของตลิาดห้ลัิกท์รัืพย์ตามห้ลัิกเกณ์ฑ์์ในการืแจ้งสารืสนเท์ศัของตลิาดห้ลัิกท์รัืพย์	ในปี	2562	บริืษััท์ได้แจ้ง	

ผู้ลิการืลิงมติดังกลิ่าวท์ันท์ีห้ลิังเสรื็จสิ�นการืปรืะชุ่มในวันท์ี�	11	เมษัายน	2562

 	 บริืษััท์ได้จัดท์ำารืายงานการืปรืะชุ่มซ่ึ่�งได้บันท่์กรืายชื่�อกรืรืมการืแลิะผู้้้บริืห้ารืพร้ือมตำาแห้น่งของกรืรืมการื	ผู้้้บริืห้ารื	ผู้้้สอบบัญชี่	แลิะ	

ผู้้้ตรืวจสอบการืปรืะชุ่มที์�เข้าร่ืวมปรืะชุ่ม	 วิธีการืลิงคะแนนแลิะนับคะแนน	การืใช้่บัตรืลิงคะแนน	 ข้อเสนอของคณ์ะกรืรืมการื	 ข้อซัึ่กถาม	

แลิะข้อเสนอแนะของผู้้้ถือหุ้้น	ปรืะเด็นช่ี�แจงจากผู้้้บรืิห้ารื	อีกท์ั�งได้บันท์่กคะแนนเสียงท์ั�งเห้็นด้วย	ไม่เห้็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรืเสีย	

แลิะมติที์�ปรืะชุ่มในแต่ลิะรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่ม	แลิะนำาเผู้ยแพร่ืท์างเว็บไซึ่ต์ของบริืษััท์ฯ	ที์�	www.ttwplc.com	เมื�อวันที์�	24	เมษัายน	

2562	ซึ่่�งอย้่ในห้ลิักเกณ์ฑ์์	ท์ี�	ตลิท์.	กำาห้นดคือภัายใน	14	วันนับจากวันปรืะชุ่ม	

 	 บริืษััท์จัดให้้มีการืเผู้ยแพร่ืภัาพแลิะเสียงที์�บันท่์กจากการืปรืะชุ่มบนเว็บไซึ่ต์ของบริืษััท์เพื�อให้้ผู้้้ถือหุ้้นที์�ไม่ได้เข้าร่ืวมปรืะชุ่มได้รัืบท์รืาบ

 	 ห้ลิังจากท์ี�ปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นได้อนุมัติการืจ่ายเงินปันผู้ลิ	บรืิษัทั์ฯ	 ได้แจ้งมติท์ี�ปรืะชุ่มรืวมถ่งรืายลิะเอียดการืจ่ายเงินปันผู้ลิให้้ผู้้้ถือหุ้้น	

ท์รืาบผู่้านรืะบบ	SET	Portal	ของ	ตลิท์.	แลิะปรืะสานงานกับนายท์ะเบียน	TSD	พร้ือมปรืะกาศัแจ้งการืจ่ายเงินปันผู้ลิท์างห้นังสือพิมพ์	

เพื�อให้้มั�นใจว่าผู้้้ถือหุ้้นได้รืับสิท์ธิเงินปันผู้ลิอย่างครืบถ้วนแลิะถ้กต้อง
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2.		 การเย่�ยมชีมกิจำการและการให้ความรู้แก่ผู้ถ่ี่อหุ้นและนักลงทุำน
	 จัดให้้ผู้้้ถือหุ้้นแลิะนักลิงทุ์นเข้าเยี�ยมช่มกิจการื	แลิะพบปะผู้้้บริืห้ารืเพื�อความเข้าใจในธุรืกิจแลิะติดตามความก้าวห้น้าในการืดำาเนินธุรืกิจ	

ของบรืิษััท์	โดยในปี	2562	มีการืจัดการืเยี�ยมช่มกิจการืสำาห้รืับผู้้้ถือหุ้้น	นักวิเครืาะห้์แลิะนักลิงท์ุนอย่างต่อเนื�อง	โดยมีรืายลิะเอียดในข้อการื	

เปิดเผู้ยข้อม้ลิแลิะความโปรื่งใส

	หมวดท่ำ�	2	การปฏิิบัติำต่ำอผู้ถ่ี่อหุ้นอย่างเท่ำาเท่ำยมกัน	(Equitable	Treatment	of	Shareholders)

1.		 การปฏิิบัติำท่ำ�เท่ำาเท่ำยม
	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ได้ตรืะห้นักถ่งการืด้แลิผู้ลิปรืะโยช่น์แลิะการืปฏิิบัติต่อผู้้้ถือหุ้้นท์ุกรืาย	ผู้้้ถือหุ้้นต่างช่าติ	แลิะนักลิงท์ุนสถาบันให้้ม	ี

ความเท์่าเท์ียมกัน	ยุติธรืรืม	โดยได้มีการืกำาห้นดนโยบายเกี�ยวกับการืปฏิิบัติต่อผู้้้ถือหุ้้นอย่างเท์่าเท์ียมกันไว้ในนโยบายการืกำากับด้แลิกิจการื

ท์ี�ดี	นอกเห้นือจากท์ี�กฎห้มายกำาห้นด	โดยได้มีการืปฏิิบัติดังนี�	

 	 เปิดโอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้นเสนอรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้นปรืะจำาปี	 แลิะเสนอช่ื�อบุคคลิเป็นกรืรืมการืลิ่วงห้น้าตั�งแต่วันท์ี�										

1	กันยายน	2562	ถ่ง	31	ธันวาคม	2562	โดยบรืิษััท์เปิดเผู้ยห้ลิักเกณ์ฑ์์แลิะวิธีการืบนเว็บไซึ่ต์ของบรืิษััท์ฯ	พรื้อมท์ั�งแจ้งให้้ผู้้้ถือหุ้้น

ท์รืาบผู้่านรืะบบ	SET	Portal	ของ	ตลิท์.	

 	 บรืิษััท์มีนโยบายท์ี�จะรืักษัาสิท์ธิของผู้้้ถือหุ้้นท์ุกรืาย	กลิ่าวคือ	จะไม่เพิ�มรืะเบียบวารืะในท์ี�ปรืะชุ่มโดยไม่ได้แจ้งให้้ผู้้้ถือหุ้้นอื�นท์รืาบ	

ล่ิวงห้น้า	เพื�อให้้ผู้้้ถือหุ้้นได้มีโอกาสศ่ักษัาข้อม้ลิของรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่มก่อนลิงมติ	ทั์�งนี�	ผู้้้ถือหุ้้นของบริืษััท์ทุ์กรืายมีสิท์ธิออกเสียง	

ตามจำานวนหุ้้นท์ี�ถืออย้่	โดยแต่ลิะหุ้้นมีสิท์ธิออกเสียงห้น่�งเสียง	แลิะไม่มีหุ้้นใดมีสิท์ธิพิเศัษัท์ี�เป็นการืจำากัดสิท์ธิของผู้้้ถือหุ้้นรืายอื�น

 	 เพื�อความโปร่ืงใสแลิะตรืวจสอบได้	บริืษััท์จัดให้้มีการืใช้่บัตรืลิงคะแนนเสียงในทุ์กรืะเบียบวารืะ	 รืวมทั์�งเปิดโอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้นแต่งตั�ง	

กรืรืมการืเป็นรืายบุคคลิ	โดยมีสำานักงานกฎห้มาย	บริืษััท์	ออฟฟิศัเซึ่ส	ออฟ	เอ็น	แอนด์	เค	จำากัด	เป็นคนกลิางท์ำาห้น้าที์�เป็นผู้้้ตรืวจสอบ	

ด้แลิให้้การืปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นเป็นไปอย่างโปรื่งใส	ถ้กต้องตามกฎห้มายแลิะข้อบังคับของบรืิษััท์	นอกจากนี�	คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์เปิด

โอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้นท์ี�ไม่สามารืถเข้าปรืะชุ่มด้วยตนเอง	สามารืถใช่้สิท์ธิออกเสียงโดยการืมอบฉัันท์ะซึ่่�งจัดท์ำาท์ั�ง	3	แบบตามท์ี�กำาห้นด

โดยกรืมพัฒินาธุรืกิจการืค้า	รืวมท์ั�งเสนอกรืรืมการือิสรืะของบรืิษััท์จำานวน	2	คน	ซึ่่�งไม่มีปรืะเด็นเรืื�องความขัดแย้งท์างผู้ลิปรืะโยช่น์	

เกี�ยวกับรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้นปรืะจำาปีเป็นท์างเลืิอกให้้ผู้้้ถือหุ้้นสามารืถมอบฉัันท์ะให้้ลิงคะแนนเสียงแท์นในกรืณี์										

ท์ี�ผู้้้ถือหุ้้นไม่สามารืถเข้ารื่วมปรืะชุ่มได้	แลิะได้อำานวยความสะดวกโดยให้้ผู้้้ถือหุ้้นสามารืถดาวน์โห้ลิดห้นังสือมอบฉัันท์ะผู้่านท์าง	

เว็บไซึ่ต์ของบรืิษััท์ได้

 	 เนื�องจากผู้้้ถือหุ้้นส่วนให้ญ่ท์ี�มาเข้ารื่วมการืปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้นเป็นคนไท์ย	จ่งดำาเนินการืปรืะชุ่มเป็นภัาษัาไท์ย	แต่เพื�อปรืะโยช่น์

ในการืสื�อสารืแลิะอำานวยความสะดวกให้้กับผู้้้ถือหุ้้นช่าวต่างช่าติ	 บรืิษััท์จ่งจัดท์ำาห้นังสือเช่ิญปรืะชุ่มแลิะเอกสารืท์ี�เกี�ยวข้องท์ั�ง	

ภัาษัาไท์ยแลิะภัาษัาอังกฤษั

 	 ใช่้บัตรืลิงคะแนนเสียงในท์ุกวารืะการืปรืะชุ่ม	โดยเฉัพาะในวารืะเลิือกตั�งกรืรืมการืท์ี�ผู้้้ถือหุ้้นสามารืถเลิือกตั�งได้เป็นรืายบุคคลิ	โดย

มีคะแนนเสียงเท์่ากับจำานวนหุ้้นท์ี�ตนมีต่อการืเลิือกตั�งกรืรืมการื	1	คน	

 	 กำาห้นดให้้กรืรืมการืซึ่่�งมีส่วนได้เสียในเรืื�องท์ี�พิจารืณ์าไม่มีสิท์ธิออกเสียงแลิะต้องไม่อย้่ในท์ี�ปรืะชุ่มในวารืะดังกลิ่าว	

2.		 การป้องกันการใช้ีข้อมูลภัายใน
	 บริืษััท์ได้กำาห้นดแนวท์างการืป้องกันการืใช้่ข้อม้ลิภัายในเป็นลิายลัิกษัณ์์อักษัรืแลิะเผู้ยแพร่ืเป็นจดห้มายเวียนให้้กรืรืมการื	ผู้้้บริืห้ารืแลิะ	

พนักงานได้รืับท์รืาบโดยท์ั�วกันแลิะปฏิิบัติตามอย่างเครื่งครืัด	 โดยมีห้ลิักการืท์ี�สำาคัญเปิดเผู้ยรืายลิะเอียดในห้ัวข้อการืด้แลิเรืื�องการืใช่้ข้อม้ลิ	

ภัายใน

3.		 การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชีน์	(Conflict	of	Interest)
	 คณ์ะกรืรืมการืมีนโยบายท์ี�จะมิให้้มีการืขัดแย้งรืะห้ว่างผู้ลิปรืะโยช่น์ส่วนตัวแลิะผู้ลิปรืะโยช่น์ของบรืิษััท์ฯ	โดยได้กำาห้นดเป็นห้ลิักการืไว้

ในจรืรืยาบรืรืณ์ท์างธุรืกิจสำาห้รืับกรืรืมการืแลิะพนักงาน	ดังนี�

	 1.	 ด้แลิให้้บริืษััท์ฯ	 มีการืปฏิิบัติตามห้ลัิกเกณ์ฑ์์	 วิธีการื	แลิะการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิรืายการืที์�เกี�ยวโยงกัน	ตามที์�กฎห้มายห้รืือห้น่วยงานกำากับ

ด้แลิกำาห้นดไว้อย่างเครื่งครืัด	แลิะเป็นไปตามรืะเบียบของบรืิษััท์ฯ
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	 2.	 ห้ลีิกเลีิ�ยงการืท์ำารืายการืที์�เกี�ยวโยงกับตนเองห้รืือบุคคลิ/นิติบุคคลิที์�เกี�ยวข้อง	ที์�อาจก่อให้้เกิดความขัดแย้งท์างผู้ลิปรืะโยช่น์กับบริืษััท์ฯ	

	 3.	 ในกรืณี์รืายการืที์�เป็นรืายการืที์�เกี�ยวโยงกันซ่ึ่�งไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการืค้าทั์�วไปตามห้ลัิกการืที์�คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์อนุมัติ	ห้รืือมีลัิกษัณ์ะ	

แลิะขนาดของรืายการืไม่อย้่ในอำานาจการืพิจารืณ์าของฝ่่ายจัดการื	ต้องผู้่านการืสอบท์านแลิะให้้ความเห้็นจากคณ์ะกรืรืมการื	

ตรืวจสอบ	ก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ห้รืือผู้้้ถือหุ้้น

	 4.	 ในกรืณี์ที์�มีความจำาเป็นต้องท์ำารืายการืที์�เกี�ยวโยงกัน	รืายการืนั�นจะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขการืค้าทั์�วไปตามห้ลัิกการืที์�คณ์ะกรืรืมการื

บริืษััท์อนุมัติ	ด้วยความโปร่ืงใสแลิะเป็นธรืรืม	เปรีืยบเสมือนการืท์ำารืายการืกับบุคคลิภัายนอก	แลิะคำาน่งถ่งปรืะโยช่น์ส้งสุดของบริืษััท์ฯ

	 5.	 ผู้้้ท์ี�มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการืพิจารืณ์ารืายการืท์ี�ตนมีความขัดแย้งท์างผู้ลิปรืะโยช่น์

	หมวดท่ำ�	3	บทำบาทำของผู้ม่ส่วนได้เส่ย	(Role	of	Stakeholders)

1.	 การดูแลสิทำธิิของผู้ม่ส่วนได้เส่ย
	 นอกเห้นือจากการืด้แลิแลิะรืักษัาสิท์ธิของผู้้้ถือหุ้้นแลิ้ว	 คณ์ะกรืรืมการืมีนโยบายท์ี�จะด้แลิสิท์ธิของผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียท์ุกกลิุ่ม	 โดยให้้								

ความสำาคัญกับเรืื�องท์ี�มีผู้ลิกรืะท์บต่อการืปรืะกอบธุรืกิจโดยตรืง	แลิะเรืื�องท์ี�ถือเป็นห้น้าท์ี�ท์ี�พ่งกรืะท์ำาต่อสังคมส่วนรืวมด้วย	คณ์ะกรืรืมการืจ่ง

ได้กำาห้นดแนวท์างการืตอบสนองความต้องการืของกลิุ่มผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ลิะกลิุ่มไว้อย่างช่ัดเจนในนโยบายการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ด	ี

ของบรืิษััท์ฯ	แลิะจรืรืยาบรืรืณ์ท์างธุรืกิจ	เพื�อให้้กรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	แลิะพนักงานย่ดถือปฏิิบัติในการืท์ำางาน	สรืุปได้ดังนี�	

พนักงาน	

	 บริืษััท์แลิะบริืษััท์ย่อยมีการืกำาห้นดนโยบายด้านพนักงานแลิะจัดท์ำาค่้มือสำาห้รัืบให้้พนักงานทุ์กคนได้รัืบท์รืาบถ่งนโยบายแลิะสวัสดิการื

ท์ี�พนักงานพ่งได้รืับอย่างช่ัดเจน	มีการืปฏิิบัติต่อพนักงานอย่างเท์่าเท์ียมแลิะเป็นธรืรืม	ไม่มีข้อยกเว้นในเรืื�องถิ�นกำาเนิด	เช่ื�อช่าติ	ศัาสนา	เพศั	

สถานภัาพการืสมรืส	ภัาษัาห้รืือตำาแห้น่ง	 ไม่มีการืใช้่ห้รืือสนับสนุนการืใช้่แรืงงานเด็ก	การืค้ามนุษัย์	แลิะไม่สนับสนุนการืทุ์จริืตแลิะคอร์ืรัืปชั่�น	

ท์ุกรื้ปแบบ	ตลิอดจนบรืิษััท์ยังเปิดโอกาสรืับคนพิการืเข้ารื่วมงานกับบรืิษััท์ด้วย	บรืิษััท์มีนโยบายแลิะแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับค่าตอบแท์นแลิะ									

สวัสดิการืแก่พนักงานโดยการืจ่ายค่าตอบแท์นให้้แก่พนักงานอย่างเห้มาะสมแลิะเป็นธรืรืม	 อย้่ในรืะดับท์ี�สามารืถแข่งขันกับอุตสาห้กรืรืม	

เดียวกัน	

	 ท์ั�งนี�	บรืิษััท์จัดให้้มีสวัสดิการืต่างๆ	ท์ี�มากกว่ากฎห้มายกำาห้นด	เช่่น	การืจัดตั�งกองท์ุนสำารืองเลิี�ยงช่ีพ	ในอัตรืาท์ี�เห้มาะสมตามอายุงาน	

การืตรืวจสุขภัาพปรืะจำาปี	ค่ารืักษัาพยาบาลิ	ปรืะกันสุขภัาพ	ปรืะกันช่ีวิตแลิะอุบัติเห้ตุ	 รืวมถ่งการืจัดพาห้นะปรืะจำาตำาแห้น่งให้้กับผู้้้บรืิห้ารื	

รืะดับผู้้้จัดการืส่วนข่�นไปให้้สามารืถปฏิิบัติงานได้อย่างคล่ิองตัว	ส่งเสริืมให้้พนักงานมีกิจกรืรืมต่างๆ	เช่่น	การืจัดตั�งช่มรืม	TTW	Running	Club	

แลิะเข้ารื่วมกิจกรืรืมงานวิ�งต่างๆ	ท์ี�ห้น่วยงานภัายนอกจัดข่�น	 รืวมถ่งจัดให้้มีห้้องปฐมพยาบาลิเบื�องต้น	ห้้องออกกำาลิังกายแลิะอุปกรืณ์	์															

ออกกำาลิังกายให้้กับพนักงานเพื�อเป็นการืส่งเสรืิมให้้พนักงานมีสุขภัาพท์ี�ดี	เป็นต้น	

	 บรืิษััท์ให้้ความสำาคัญกับการืพัฒินาบุคลิากรืในรืะยะยาว	มีนโยบายแลิะแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับการืพัฒินาแลิะสรื้างโอกาสในการืเรืียนรื้้			

แลิะพัฒินาศัักยภัาพของพนักงานเพรืาะเช่ื�อว่าบุคลิากรืคือท์รืัพยากรืท์ี�มีค่าส้งสุดในการืขับเคลิื�อนองค์การืไปส้่เป้าห้มายรื่วมกัน	จ่งมุ่งมั�นท์ี�	

จะพัฒินาบุคลิากรืให้้มีความร้้ื	ความสามารืถ	แลิะมีคุณ์ภัาพชี่วิตที์�ดี	 โดยนำารืะบบบริืห้ารืวิช่าชี่พท์างการืบริืห้ารืท์รัืพยากรืบุคคลิมาใช้่เพื�อเพิ�ม									

ศัักยภัาพแลิะความสามารืถของพนักงานให้้เกิดปรืะโยช่น์ส้งสุด	 จัดโปรืแกรืมการืเรืียนรื้้อย่างเห้มาะสมตั�งแต่พนักงานเรืิ�มเข้ามาท์ำางานกับ	

บรืิษััท์ฯ	วันแรืกจนถ่ง	ณ์	วันท์ี�เกษัียณ์อายุ		แลิะส่งเสรืิมให้้พนักงานท์ุกรืะดับศั่กษัาห้าความรื้้แลิะเพิ�มเติมท์ักษัะให้ม่ๆ	สนับสนุนให้้พนักงาน

เข้ารื่วมอบรืมสัมมนากับสถาบันช่ั�นนำาต่างๆ	นอกจากนี�บรืิษััท์ยังได้พัฒินาการืมีส่วนรื่วมของพนักงานอย่างต่อเนื�อง	 โดยการืสำารืวจความ													

คิดเห้็นด้านความพ่งพอใจในการืท์ำางาน	 (Employee	 Satisfaction	 Survey)	 การืปรืะเมินรืะดับความผู้้กพันท์ี�มีต่อองค์กรื	 (Employee																		

Engagement	Survey)	การืมีส่วนร่ืวมของพนักงานในการืบริืห้ารืจัดการืด้แลิสวัสดิการื	อาชี่วอนามัยแลิะความปลิอดภััย	โดยบริืษััท์ได้กำาห้นด	

เป็นนโยบายแลิะแนวท์างปฏิิบัติ	เกี�ยวกับความปลิอดภััยแลิะสุขอนามัยในท์ี�ท์ำางานผู้่านท์างคณ์ะกรืรืมการืความปลิอดภััยแลิะอาช่ีวอนามัย

ให้้มีความปลิอดภััยต่อช่ีวิตตลิอดจนท์รืัพย์สินของพนักงานแลิะของบรืิษััท์	บรืิษััท์คำาน่งถ่งความปลิอดภััยท์ั�งต่อการืปฏิิบัติงานของพนักงาน	

แลิะต่อผู้้้ใช่้สาธารืณ์้ปโภัคด้วยการืจัดให้้มีการือบรืมให้้กับท์ีมช่่างเท์คนิคแลิะวิศัวกรืตลิอดจนพนักงานท์ี�ปฏิิบัติงานในกรืะบวนการืผู้ลิิต																

นำ�าปรืะปาอย่างสมำ�าเสมอเพื�อให้้สามารืถปฏิิบัติห้น้าท์ี�ได้อย่างมีปรืะสิท์ธิภัาพแลิะปลิอดภััย	แลิะด้วยความใส่ใจต่อพนักงาน	ท์ำาให้้ปี	 2562	

บรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อยไม่มีข้อพิพาท์ฟ้องรื้องห้รืือรื้องเรืียนรืะห้ว่างบรืิษััท์กับพนักงาน	รืวมถ่งไม่มีอุบัติเห้ตุถ่งขั�นห้ยุดงาน



รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)68

ลูกค้า	

	 บริืษััท์ปฏิิบัติตามพันธกรืณี์ที์�มีต่อล้ิกค้าในฐานะผู้้้ผู้ลิิตแลิะจำาห้น่ายนำ�าปรืะปา	โดยย่ดมั�นในห้ลัิกปฏิิบัติต่อล้ิกค้าทุ์กรืาย	ด้วยการืส่งมอบ	

สินค้าแลิะบรืิการืท์ี�มีความสะอาด	เพียงพอ	ต่อเนื�อง	บนพื�นฐานของความเป็นธรืรืม	แลิะสรื้างเสรืิมความสัมพันธ์ท์ี�ยั�งยืนรืะห้ว่างกัน	บรืิษััท์ฯ	

ได้กำาห้นดไว้เป็นนโยบายแลิะแนวปฏิิบัติกับลิ้กค้า	เกี�ยวกับการืปฏิิบัติแลิะรืับผู้ิดช่อบต่อลิ้กค้าอย่างเป็นรื้ปธรืรืม

	 1.	 ให้้ข้อม้ลิข่าวสารืท์ี�ถ้กต้อง	เพียงพอแลิะท์ันต่อเห้ตุการืณ์์แก่ลิ้กค้า	เกี�ยวกับสินค้าแลิะบรืิการื	โดยไม่มีการืกลิ่าว	เกินความเป็นจรืิง

ท์ี�เป็นเห้ตุให้้ลิ้กค้า	เข้าใจผู้ิดเกี�ยวกับคุณ์ภัาพ	ปรืิมาณ์	ห้รืือเงื�อนไขใดๆ	ของสินค้าห้รืือบรืิการืนั�นๆ

	 2.	 ปฏิิบัติตามเงื�อนไขต่างๆ	ท์ี�มีต่อลิ้กค้าอย่างเครื่งครืัด	กรืณ์ีท์ี�ไม่สามารืถปฏิิบัติตามเงื�อนไขข้อใดได้	ต้องรืีบแจ้งให้้ลิ้กค้าท์รืาบ	เพื�อ		

รื่วมกันพิจารืณ์าห้าแนวท์างแก้ไขปัญห้า

	 3.	 ติดต่อกับลิ้กค้าด้วยความสุภัาพ	มีปรืะสิท์ธิภัาพ	แลิะเป็นท์ี�วางใจได้ของลิ้กค้า

	 4.	 จัดให้้มีรืะบบแลิะกรืะบวนการืท์ี�ให้้ลิ้กค้ารื้องเรืียนเกี�ยวกับคุณ์ภัาพ	ปรืิมาณ์	ความปลิอดภััยของสินค้าแลิะบรืิการื	 รืวมท์ั�งความ	

รืวดเรื็วในการืตอบสนองห้รืือส่งมอบ	แลิะการืดำาเนินการือย่างถ่งท์ี�สุดเพื�อให้้ลิ้กค้าได้รืับการืตอบสนองอย่างรืวดเรื็ว

	 5.	 รืักษัาความลิับของลิ้กค้าแลิะไม่นำาไปใช่้เพื�อปรืะโยช่น์ของตนเองห้รืือผู้้้ท์ี�เกี�ยวข้องโดยมิช่อบ

	 6.	 ไม่เรืียก	ห้รืือไม่รืับ	ห้รืือจ่ายผู้ลิปรืะโยช่น์ใดๆ	อันส่อถ่งการืกรืะท์ำาท์ี�เป็นการืไม่สุจรืิตกับลิ้กค้า

	 ในปี	2562	ไม่มีข้อพิพาท์ฟ้องรื้องรืะห้ว่างบรืิษััท์ฯ	กับลิ้กค้า	ท์ั�งนี�	ในธุรืกิจผู้ลิิตแลิะจำาห้น่ายนำ�าปรืะปา	บรืิษััท์สามารืถผู้ลิิตนำ�าปรืะปาให้้

แก่ล้ิกค้าได้ตามสัญญา	โดยรืวมมีความพร้ือมจ่ายนำ�าปรืะปาส้งกว่าเกณ์ฑ์์ที์�กำาห้นดตามสัญญาซืึ่�อขายนำ�าปรืะปา	แลิะสามารืถผู้ลิิตนำ�าปรืะปา	

เป็นไปตามมาตรืฐานองค์การือนามัยโลิก	(WHO)	

เจ้ำาหน่�

	 บรืิษััท์ปฏิิบัติตามพันธกรืณ์ีท์ี�มีต่อเจ้าห้นี�ท์ุกรืาย	โดยปฏิิบัติตามเงื�อนไขในสัญญาเงินก้้อย่างเครื่งครืัด	แลิะไม่ปกปิดสถานะท์างการืเงิน

ท์ี�แท์้จรืิง	มีการืให้้ข้อม้ลิสารืะท์างการืเงินกับเจ้าห้นี�เป็นรืะยะ	บรืิษััท์ย่ดมั�นในการืดำาเนินธุรืกิจอย่างมีห้ลิักการืแลิะวินัย	มีสัดส่วนการืบรืิห้ารื	

เงินท์ุนตามสัดส่วนของห้นี�	 บรืิษััท์ได้กำาห้นดเป็นนโยบายแลิะแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับเจ้าห้นี�	 เพื�อสรื้างความเช่ื�อถือให้้กับเจ้าห้นี�	 โดยบรืิษััท์ฯ	

ได้ย่ดห้ลิักแนวปฏิิบัติดังต่อไปนี�

	 1.	 ในการืช่ำารืะคืนห้นี�	 เงินก้้ยืม	 ดอกเบี�ย	 แลิะความรืับผู้ิดช่อบในห้ลิักปรืะกันต่างๆ	 บรืิษััท์ย่ดมั�นในสัญญา	ห้รืือ	 เงื�อนไขต่างๆ	

ท์ี�ตกลิงกันไว้อย่างเครื่งครืัด

	 2.	 ห้ากเกิดกรืณี์ที์�ไม่สามารืถปฏิิบัติตามเงื�อนไขแห่้งสัญญาที์�ตกลิงกันไว้ได้	บริืษััท์จะแจ้งให้้เจ้าห้นี�ท์รืาบล่ิวงห้น้าเพื�อร่ืวมกันพิจารืณ์า	

ห้าแนวท์างแก้ไขปัญห้า

	 ในปี	2562	บรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อยได้ปฏิิบัติตามเงื�อนไขท์ี�มีต่อเจ้าห้นี�โดยครืบถ้วน	แลิะไม่มีเห้ตุการืณ์์ผู้ิดนัดการืช่ำารืะห้นี�ใดๆ	

คู่ค้า	

	 ผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียที์�สำาคัญของบริืษััท์	คือ	พันธมิตรืผู้้้ให้้บริืการืจากภัายนอก	บริืษััท์มีห้ลัิกการืคัดเลืิอกค่้ค้าโดยเน้นการืพิจารืณ์าจากการื	

วางกลิยุท์ธ์ท์างธุรืกิจของผู้้้ให้้บรืิการื	ท์ี�สอดคลิ้องกับกลิยุท์ธ์ท์างธุรืกิจของบรืิษััท์	 เช่่น	ความสามารืถในการืแข่งขัน	ความต่อเนื�องท์างธุรืกิจ	

การืป้องกันแลิะด้แลิล้ิกค้า	วิธีการืบริืห้ารืความเสี�ยง	แลิะได้กำาห้นดเป็นนโยบายแลิะแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับค่้ค้า	ซ่ึ่�งบริืษััท์มีการืปฏิิบัติอย่างเป็นธรืรืม	

ต่อบริืษััท์ผู้้้ให้้บริืการืจากภัายนอก	ภัายใต้การืกำากับควบคุมแลิะกฎรืะเบียบของบริืษััท์	ทั์�งนี�มีห้ลัิกเกณ์ฑ์์การืคัดเลืิอกผู้้้ให้้บริืการืจากภัายนอก	

ดังนี�

	 1.	 ปฏิิบัติตามนโยบายคุณ์ภัาพ	สิ�งแวดลิ้อม	อาช่ีวอนามัย	แลิะความปลิอดภััยของบรืิษััท์

	 2.	 ปฏิิบัติตามกฎรืะเบียบด้านความปลิอดภััยในการืท์ำางานของผู้้้รืับจ้างอย่างเครื่งครืัด

	 3.	 ไม่ใช่้แรืงงานเด็กท์ี�มีอายุตำ�ากว่าสิบแปดปีในการืท์ำางาน

	 4.	 กรืณ์ีค้่ค้าใช่้แรืงงานต่างด้าวในการืท์ำางานต้องมีเอกสารืห้รืือใบอนุญาตให้้ท์ำางานจากห้น่วยงานรืาช่การืท์ี�เกี�ยวข้องมาแสดงกับ	

บรืิษััท์	แลิะได้รืับอนุญาตห้รืือได้รืับความเห้็นช่อบจากบรืิษััท์แลิะ/ห้รืือผู้้้ท์ี�บรืิษััท์มอบห้มายก่อนเท์่านั�น

	 5.	 ปฏิิบัติต่อแรืงงานของตนด้วยความยุติธรืรืมอย่างเสมอภัาค	แลิะต้องไม่ลิะเมิดสิท์ธิมนุษัยช่นห้รืือห้ลิักมนุษัยธรืรืมท์ี�ดี

	 6.	 ปฏิิบัติห้รืือด้แลิแรืงงานของตนตามสมควรืแก่ฐานะ	แลิะสอดคลิ้องกับพรืะรืาช่บัญญัติคุ้มครืองแรืงงานท์ี�บังคับใช่้ในขณ์ะนั�นๆ

	 ด้วยห้ลิักเกณ์ฑ์์แนวปฏิิบัติดังกลิ่าว	ท์ำาให้้บรืิษััท์ฯ	ดำารืงไว้ในความสามารืถรืักษัาคุณ์ภัาพในการืผู้ลิิตแลิะจ่ายนำ�าปรืะปาให้้เป็นเลิิศั											

ปรืาศัจากความเสี�ยงท์ี�อาจจะเกิดข่�นกับลิ้กค้า	



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 69

	 ในปี	2562	 ไม่มีข้อพิพาท์ฟ้องร้ืองรืะห้ว่างบริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อย	 กับค่้ค้า/ค่้สัญญา	โดยบริืษััท์ได้ร่ืวมให้้การืสนับสนุนให้้ค่้ค้าเข้าร่ืวมเป็น	

ภัาคีเครืือข่ายกับบรืิษััท์อื�น	เพื�อต่อต้านการืท์ุจรืิตการืติดสินบนแลิะการืคอรื์รืัปช่ั�น

คู่แข่งขัน

	 บริืษััท์ปฏิิบัติต่อค่้แข่งขันท์างการืค้าภัายใต้กรือบการืแข่งขันที์�ดี	แลิะไม่เอาเปรีืยบค่้แข่งด้วยวิธีที์�ไม่ช่อบด้วยกฎห้มาย	รืวมทั์�งการืดำาเนินงาน	

อันเป็นปรืะโยช่น์ในด้านกฎเกณ์ฑ์์	 แลิะมาตรืฐานในการืปฏิิบัติงานรื่วมกัน	 โดยไม่แสวงห้าข้อม้ลิของค้่ค้าแลิะค้่แข่งอย่างไม่สุจรืิต	 รืวมท์ั�ง										

ไม่ท์ำาลิายชื่�อเสียงของค่้แข่งด้วยการืกล่ิาวในท์างร้ืาย	โดยบริืษััท์มีนโยบายเกี�ยวกับการืปฏิิบัติที์�เป็นธรืรืมแลิะรัืบผิู้ดช่อบต่อค่้แข่งขันอย่างเป็น	

รื้ปธรืรืม

	 1.	 ห้้ามมีส่วนในการืท์ำาความตกลิงรื่วมกันกำาห้นดรืาคารืะห้ว่างบรืิษััท์ฯ	แลิะค้่แข่ง

	 2.	 ห้้ามท์ำาข้อตกลิงกับค่้แข่งที์�เป็นการืจำากัดการืแข่งขันอย่างไม่เห้มาะสม	เช่่น	การืเจรืจาห้ารืือเรืื�องต้นทุ์นห้รืือการืกำาห้นดรืาคากับค่้แข่ง	

	 3.	 รืะมัดรืะวังการืร่ืวมงานวิจัยการืแลิกเปลีิ�ยนข้อม้ลิห้รืือร่ืวมกิจกรืรืมใดๆ	กับค่้แข่ง	ห้ากปรืะสงค์จะใช้่ข้อม้ลิใดๆ	ให้้เลืิอกใช้่จากแห้ล่ิง	

ข้อม้ลิสาธารืณ์ะเป็นห้ลิักก่อน

	 4.	 ห้้ามท์ำาข้อตกลิงใดอันเป็นการืจำากัดโอกาสท์างธุรืกิจโดยไม่เป็นธรืรืมกับค้่ค้า	ตัวแท์นจำาห้น่ายห้รืือบุคคลิอื�นๆ

	 5.	 ในกรืณี์ที์�บริืษััท์ฯ	จะเข้าไปดำาเนินธุรืกิจในต่างปรืะเท์ศัโดยการืร่ืวมลิงทุ์น	ควบรืวมกิจการื	ห้รืือเข้าซืึ่�อกิจการืของผู้้้ปรืะกอบการืรืายอื�น	

ห้น่วยงานท์ี�รืับผู้ิดช่อบจะต้องตรืวจสอบข้อกฎห้มายแลิะข้อกำาห้นดต่างๆ	 เกี�ยวกับการืป้องกันการืไม่เลิือกปฏิิบัติห้รืือการืแข่งขัน	

ท์างการืค้าของปรืะเท์ศันั�นๆ

	 6.	 ไม่เลิือกปฏิิบัติในการืดำาเนินการืใดๆ	ของบรืิษััท์ต่อผู้้้มีส่วนได้เสียให้้ได้รืับผู้ลิกรืะท์บจากการืดำาเนินการืนั�นๆ

	 ท์ั�งนี�	ในปี	2562	ไม่มีข้อพิพาท์ฟ้องรื้องรืะห้ว่างบรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อยกับค้่แข่งขัน

การปฏิิบัติำต่ำอคู่แข่งทำางการค้า

	 ค่้แข่งท์างการืค้าเป็นบุคคลิภัายนอกที์�	บริืษััท์ต้องแข่งขันตามวิถีการืดำาเนินธุรืกิจ	การืแข่งขันย่อมต้องดำาเนินไปอย่างเป็นธรืรืม	ไม่บิดเบือน	

ข้อม้ลิ	ห้ลิอกลิวง	ห้รืือใช่้วิธีอื�นใดท์ี�ไม่ถ้กต้องตามครืรืลิองของการืแข่งขันท์ี�ดี	 ท์ั�งนี�	 บรืิษััท์เป็นผู้้้ผู้ลิิตแลิะจ่ายนำ�าปรืะปารืายให้ญ่ท์ี�สุดของ	

ปรืะเท์ศัไท์ย	โดยผู้ลิิตแลิะจ่ายนำ�าปรืะปาให้้กับการืปรืะปาส่วนภั้มิภัาคท์ี�เป็นค้่ค้า	โดยไม่มีค้่แข่งท์างการืค้าในท์างตรืง	อย่างไรืก็ตามบรืิษััท์ฯ	

ยังได้กำาห้นดเป็นนโยบายแลิะแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับค้่แข่ง

	 1.	 ปฏิิบัติต่อค้่แข่งท์างการืค้า	ภัายใต้กรือบกติกามารืยาท์ของการืแข่งขันท์ี�ดี	แลิะเป็นธรืรืม

	 2.	 ปรืะพฤติปฏิิบัติภัายใต้กรือบการืแข่งขันท์ี�ดี

	 3.	 ไม่ท์ำาลิายช่ื�อเสียงของค้่แข่งขันท์างการืค้าด้วยการืกลิ่าวห้าในท์างรื้ายแลิะปรืาศัจากข้อม้ลิความจรืิง

	 4.	 ไม่แสวงห้าข้อม้ลิท์ี�เป็นความลิับของค้่แข่งท์างการืค้าด้วยวิธีการืท์ี�ไม่สุจรืิตห้รืือด้วยวิธีการือื�นท์ี�ไม่เห้มาะสม

	 5.	 ไม่กรืะท์ำาการืใดๆ	ท์ี�เป็นการืลิะเมิดท์รืัพย์สินท์างปัญญา	แลิะงานอันมีลิิขสิท์ธิ�ของผู้้้อื�น	ห้รืือค้่แข่งท์างการืค้า

ความขัดแย้งทำางผลประโยชีน์	

	 คณ์ะกรืรืมการืมีนโยบายท์ี�จะมิให้้มีการืขัดแย้งรืะห้ว่างผู้ลิปรืะโยช่น์ส่วนตัวแลิะผู้ลิปรืะโยช่น์ของบรืิษััท์	 โดยได้กำาห้นดเป็นห้ลิักการืไว	้

ในจรืรืยาบรืรืณ์ท์างธุรืกิจสำาห้รืับกรืรืมการืแลิะพนักงาน	ดังนี�

	 1.	 ด้แลิให้้บริืษััท์มีการืปฏิิบัติตามห้ลัิกเกณ์ฑ์์	วิธีการื	แลิะการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิรืายการืที์�เกี�ยวโยงกัน	ตามที์�กฎห้มายห้รืือห้น่วยงานกำากับ	

ด้แลิกำาห้นดไว้อย่างเครื่งครืัด	แลิะเป็นไปตามรืะเบียบของบรืิษััท์

	 2.	 ห้ลีิกเลีิ�ยงการืท์ำารืายการืที์�เกี�ยวโยงกับตนเองห้รืือบุคคลิ/นิติบุคคลิที์�เกี�ยวข้อง	ที์�อาจก่อให้้เกิดความขัดแย้งท์างผู้ลิปรืะโยช่น์กับบริืษััท์

	 3.	 ในกรืณี์รืายการืที์�เป็นรืายการืที์�เกี�ยวโยงกันซ่ึ่�งไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการืค้าทั์�วไปตามห้ลัิกการืที์�คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์อนุมัติ	ห้รืือมีลัิกษัณ์ะ	

แลิะขนาดของรืายการืไม่อย้่ในอำานาจการืพิจารืณ์าของฝ่่ายจัดการื	ต้องผู้่านการืสอบท์านแลิะให้้ความเห้็นจากคณ์ะกรืรืมการื	

ตรืวจสอบ	ก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ห้รืือผู้้้ถือหุ้้น

	 4.	 ในกรืณี์ที์�มีความจำาเป็นต้องท์ำารืายการืที์�เกี�ยวโยงกัน	รืายการืนั�นจะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขการืค้าทั์�วไปตามห้ลัิกการืที์�คณ์ะกรืรืมการื

บรืิษััท์อนุมัติ	 ด้วยความโปรื่งใสแลิะเป็นธรืรืม	 เปรืียบเสมือนการืท์ำารืายการืกับบุคคลิภัายนอก	แลิะคำาน่งถ่งปรืะโยช่น์ส้งสุดของ	

บรืิษััท์

	 5.	 ผู้้้ท์ี�มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการืพิจารืณ์ารืายการืท์ี�ตนมีความขัดแย้งท์างผู้ลิปรืะโยช่น์
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ชุีมชีนและสังคม	

	 บริืษััท์ปรืะกอบธุรืกิจโดยคำาน่งถ่งชุ่มช่นแลิะสังคม	โดยเฉัพาะช่มุช่นในพื�นที์�ตั�งกิจการื	ทั์�งนี�	ได้กำาห้นดไว้เป็นพันธกิจ	ขององค์กรืที์�จะต้อง	

เป็นสมาช่ิกท์ี�ดีของสังคมแลิะใส่ใจต่อชุ่มช่น	จ่งถือเป็นห้น่�งในห้น้าท์ี�แลิะความรืับผู้ิดช่อบของผู้้้บรืิห้ารื	 แลิะพนักงานท์ุกคนท์ี�จะต้องย่ดถือ	

ปฏิิบัติ	 นับตั�งแต่การืให้้ข้อม้ลิท์ี�เป็นข้อเท์็จจรืิงแลิะเป็นปัจจุบัน	 การือย้่รื่วมกันอย่างเกื�อก้ลิ	ด้วยความเคารืพในขนบธรืรืมเนียม	 ปรืะเพณ์ี	

แลิะวัฒินธรืรืมของชุ่มช่น	ตลิอดจนการืมีส่วนรื่วมพัฒินาคุณ์ภัาพช่ีวิตท์ี�ดีให้้กับคนในชุ่มช่น	 รืวมท์ั�งการืรื่วมมือกับชุ่มช่นสรื้างสรืรืค์ท์้องถิ�น	

แลิะสังคมให้้รื่มเย็นน่าอย้่	อันจะนำาไปส้่การืพัฒินาอย่างยั�งยืนของสังคมส่วนรืวม	

การส่งเสริมและพัฒนา	“คุณภัาพชีีวิตำชุีมชีน”	ในพ่�นท่ำ�รอบโรงผลิตำนำ�าประปา

	 บรืิษััท์ให้้ความสำาคัญกับชุ่มช่นบรืิเวณ์รือบโรืงผู้ลิิตนำ�าปรืะปาของบรืิษััท์อย่างสมำ�าเสมอโดยสนับสนุน	 รืิเรืิ�ม	 แลิะพัฒินาโครืงการืต่างๆ	

ที์�ครือบคลุิมทั์�งด้านการืศ่ักษัา	การืปรืะกอบอาชี่พ	 สุขอนามัย	ตลิอดจนการืด้แลิรัืกษัาสิ�งแวดล้ิอมเพื�อคุณ์ภัาพชี่วิตที์�ดีข่�นของคนในชุ่มช่น	 โดย								

บริืษััท์ได้ดำาเนินงานเป็นโครืงการืแลิะกิจกรืรืมอย่างต่อเนื�อง	แลิะได้แบ่งตามปรืะเภัท์โครืงการืไว้	3	ด้าน	ปรืะกอบด้วย	ด้านการืพัฒินาคุณ์ภัาพชี่วิต	

ชุ่มช่นในพื�นที์�รือบโรืงผู้ลิิตนำ�าปรืะปา	 ด้านการืส่งเสริืมการืเรีืยนร้้ืการือนุรัืกษ์ันำ�า	 แลิะด้านการือนุรัืกษ์ัป่าต้นนำ�าแลิะสิ�งแวดล้ิอม	 ซ่ึ่�งคณ์ะกรืรืมการื	

ได้กำาห้นดเป็นนโยบายเกี�ยวกับการืปฏิิบัติท์ี�เป็นธรืรืมแลิะรืับผู้ิดช่อบต่อสังคมไว้อย่างช่ัดเจนแลิะเปิดเผู้ยการืปฏิิบัติไว้ให้้ท์รืาบ

	 ในปี	 2562	บรืิษััท์ยังคงดำาเนินธุรืกิจอย่างมีความรืับผู้ิดช่อบต่อสังคมแลิะด้แลิสิ�งแวดลิ้อมอย่างต่อเนื�อง	 เพื�อนำาความยั�งยืนมาส้่ผู้้้ม	ี

ส่วนได้ส่วนเสียท์ุกภัาคส่วน	ตามแนวคิด	“คุณ์ภัาพนำ�า	คุณ์ภัาพช่ีวิต”	ท์ั�งในส่วนการืดำาเนินธุรืกิจปกติ	(CSR	in	process)	แลิะการืดำาเนินงาน

ด้านความรืับผู้ิดช่อบต่อสังคมท์ี�นอกเห้นือจากการืดำาเนินธุรืกิจปกติ	(CSR	after	process)	บรืิษััท์ได้ให้้การืสนับสนุนกิจกรืรืมสาธารืณ์ะกุศัลิ

ของชุ่มช่น	ส่งเสรืิมด้านการืศั่กษัา	ด้านสุขอนามัย	 การืรื่วมแก้ไขปัญห้าชุ่มช่น	การืด้แลิสิ�งแวดลิ้อม	การืรืณ์รืงค์การืปรืะห้ยัดนำ�าปรืะห้ยัดไฟ		

รืวมถ่งการืพัฒินาคุณ์ภัาพชี่วิตที์�ดีของชุ่มช่น	โดยมีรืายลิะเอียดเปิดเผู้ยในข้อ	10	ความรัืบผิู้ดช่อบต่อสังคม	แลิะในรืายงานการืพัฒินาอย่างยั�งยืน

การดำาเนินงานทำางด้านสิ�งแวดล้อม

	 บรืิษััท์ตรืะห้นักดีว่าการืดำาเนินธุรืกิจท์ี�ขาดความรืับผู้ิดช่อบนั�น	จะก่อให้้เกิดผู้ลิกรืะท์บท์างด้านสิ�งแวดลิ้อมท์ี�รืุนแรืง	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�ง	

ในชุ่มช่นท์ี�บรืิษััท์ฯ	ได้ดำาเนินธุรืกิจ	ดังนั�น	บรืิษััท์จ่งมีความมุ่งมั�นท์ี�จะปกป้องแลิะอนุรืักษั์สิ�งแวดลิ้อม	โดยให้้ความสำาคัญเท์ียบเท์่ากับปัจจัย	

ท์างด้านการืดำาเนินธุรืกิจของบรืิษััท์ฯ	อย่างไรืก็ตามจากการืดำาเนินธุรืกิจตลิอดห้ลิายปีท์ี�ผู้่านมาท์ำาให้้บรืิษััท์เข้าใจดีว่าแค่การืปฏิิบัติตามกฎ	

ข้อบังคับต่างๆ	นั�น	ยังไม่เพียงพอที์�จะช่่วยปกป้องแลิะอนุรัืกษ์ัสิ�งแวดล้ิอม	ยังมีสิ�งอื�นที์�สำาคัญที์�จะต้องปฏิิบัติ	นอกเห้นือจากกฎเกณ์ฑ์์ที์�กำาห้นดไว้

นั�นคือ	การืพัฒินาแผู้นงานภัายในเพื�อรืองรืับสถานการืณ์์ฉัุกเฉัิน	แลิะรืะบบการืควบคุมคุณ์ภัาพ	รืวมท์ั�งการืค้นห้าเท์คโนโลิยีท์ี�ท์ันสมัยอย่าง

ต่อเนื�อง	 เพื�อนำามาใช่้ในการืลิดผู้ลิกรืะท์บต่อสิ�งแวดลิ้อม	แลิะสิ�งท์ี�บรืิษัทั์ได้ดำาเนินการืเพื�อให้้เป็นไปตามกฎข้อบังคับท์ี�เกี�ยวกับสถานการืณ์	์

ฉัุกเฉัินแลิะรืะบบการืควบคุมคุณ์ภัาพ	ซึ่่�งบรืิษััท์ฯ	มีนโยบายการืดำาเนินธุรืกิจภัายใต้มาตรืฐานสิ�งแวดลิ้อมแลิะความปลิอดภััยในด้านการื	

จัดการืของเสีย	แลิะเสียงรืบกวนให้้สอดคลิ้องตามรืะบบมาตรืฐานสากลิ	ISO	14001	:	2004

	 ทั์�งนี�	ผู้ลิการืดำาเนินงานแลิะตรืวจวัดคุณ์ภัาพสิ�งแวดล้ิอมแลิะความปลิอดภััยต่างๆ	จะถ้กจัดเก็บอย่างเป็นรืะบบ	แลิะได้รัืบการืตรืวจติดตาม

ผู้ลิจากห้น่วยงานตรืวจสอบความปลิอดภััยอย่างสมำ�าเสมอ	

ผลการดำาเนินงานทำางด้านสิ�งแวดล้อม	

	 1.	 การืปรืะชุ่มปรืะจำาปีท์ี�จัดข่�นท์ุกๆ	ปีมีการืพิจารืณ์าแลิะห้ารืือในปรืะเด็นท์ี�เกี�ยวกับกฎห้มายสิ�งแวดลิ้อมต่างๆ

	 2.	 นโยบายในการืป้องกันสิ�งแวดล้ิอม	ได้ถ้กจัดท์ำาข่�นตามมาตรืฐาน	มอก.	14001	ซ่ึ่�งเป็นนโยบายของบริืษััท์ฯ	ในการืรัืกษัาสิ�งแวดล้ิอม	

อย่างยั�งยืน	ในการืที์�จะป้องกันสิ�งแวดล้ิอมแลิะความเป็นอย่้ที์�ดีข่�น	(รืายลิะเอียด	“มาตรืฐานรืะบบการืจัดการืสิ�งแวดล้ิอม	มอก.	14001	

(ISO	14001)”)

	 3.	 เป้าห้มายแลิะวัตถุปรืะสงค์ในการืจัดการืสิ�งแวดล้ิอมได้ถ้กกำาห้นด	แลิะนำามาใช้่กับพนักงานทั์�งในองค์กรืแลิะพนักงานสังกัดห้น่วยงาน

ในสถานท์ี�ต่างๆ	โดยได้กำาห้นดรืะยะเวลิาในการืดำาเนินการืแลิะการืปฏิิบัติ	บรืิษััท์ฯ	ตรืะห้นักดีว่าการือบรืม	แลิะปรืับปรืุงความคิด

ของพนักงานท์ุกรืะดับ	จะเป็นสิ�งท์ี�นำาไปส้่ความสำาเรื็จในนโยบายสิ�งแวดลิ้อม	

	 4.	 บริืษััท์มีการืปรืะเมินผู้ลิกรืะท์บที์�สำาคัญต่อสิ�งแวดล้ิอมสำาห้รัืบกิจกรืรืมต่างๆ	ภัายในองค์กรืพบว่ารืะเบียบแลิะขั�นตอนการืดำาเนินการื	

ต่างๆ	ท์ี�มีอย้่ปัจจุบัน	สามารืถลิดผู้ลิกรืะท์บท์ี�มีต่อสิ�งแวดลิ้อมอย่างมีปรืะสิท์ธิภัาพ

	 5.	 โครืงการืฝึ่กอบรืมภัายในองค์กรื	 ที์�จัดข่�นเพื�อพนักงานทุ์กคน	 ซ่ึ่�งเป็นไปตามนโยบายของรืะบบการืจัดการืสิ�งแวดล้ิอมที์�มีวัตถุปรืะสงค์	

ในการืจัดตั�งแลิะปล้ิกจิตสำาน่กเกี�ยวกับสิ�งแวดล้ิอม	โดยโครืงการืฝึ่กอบรืมนี�ได้จัดฝึ่กการือบรืมทั์�งที์�สำานักงานให้ญ่แลิะห้น่วยงานสาขา



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 71

	 6.	 บรืิษััท์พยายามอย่างดีท์ี�สุดเพื�อช่ักจ้งแลิะสนับสนุนผู้้้ค้าท์ุกรืายของบรืิษััท์ให้้ปฏิิบัติตามมาตรืฐานสิ�งแวดลิ้อม

	 7.	 กำาห้นดนโยบายเพื�อส่งเสรืิมให้้มีการืใช่้ท์รืัพยากรือย่างมีปรืะสิท์ธิภัาพ

การให้ความรู้และฝึึกอบรมพนักงานในเร่�องสิ�งแวดล้อม

	 ปัญห้าด้านการืจัดการืสิ�งแวดลิ้อมส่วนให้ญ่เกิดจากความไม่เข้าใจท์ี�แท์้จรืิง	บรืิษััท์จ่งมีแนวท์างในการืให้้ความรื้้แลิะปลิ้กจิตสำาน่กให้	้

พนักงานทุ์กคนที์�เกี�ยวข้องทั์�งท์างตรืงแลิะท์างอ้อมด้วยการืส่งเสริืมให้้พนักงานเข้ารัืบการืฝึ่กอบรืมห้ลัิกส้ตรืต่างๆ	ที์�เกี�ยวข้องกับการืด้แลิรัืกษัา	

สิ�งแวดลิ้อม	โดยในปี	2562	ได้จัดให้้มีการืฝ่ึกอบรืมห้ลิักส้ตรืดังนี�	ห้ลิักส้ตรืการืรืีไซึ่เคิลินำ�าเสียกลิับมาใช่้ให้ม่สำาห้รืับภัาคอุตสาห้กรืรืม	(Waste		

Water	Recycling	For	Industry),	ห้ลัิกส้ตรืการืศ่ักษัาด้งานเพื�อเสริืมทั์กษัะการืท์ำางานด้านการืบริืห้ารืจัดการืนำ�าแลิะสิ�งแวดล้ิอม	ณ์	ปรืะเท์ศัสิงคโปร์ื,	

ห้ลิักส้ตรืการืปรืะเมิน	Water	Footprint,	ห้ลิักส้ตรืผู้้้ควบคุมรืะบบบำาบัดมลิพิษันำ�า,	ห้ลิักส้ตรืการืรืับรื้้มาตรืการืเช่ิงป้องกันด้านความปลิอดภััย

อาช่ีวอนามัยแลิะสภัาพแวดลิ้อมในการืท์ำางานเพื�อลิดการืปรืะสบอันตรืายของลิ้กจ้าง,	ห้ลิักส้ตรื	Managing	 Ignitable	Hazards	แลิะการื								

เข้าช่มงานนิท์รืรืศัการืงานความปลิอดภััยแลิะอาช่ีวอนามัยแห้่งช่าติ		เป็นต้น

การใช้ีทำรัพยากรอย่างคุ้มค่า	

	 การืใช่้ท์รืัพยากรืได้แก่	พลิังงาน	นำ�า	สารืเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าห้มาย	แลิะดำาเนินการืท์บท์วนปรืับปรืุงเพิ�มปรืะสิท์ธิภัาพการืใช่้

ท์รัืพยากรืขององค์กรือย่างต่อเนื�อง	เห้มาะสมกับขนาดการืใช้่ท์รัืพยากรืของธุรืกิจ	แลิะมีการืจัดการืของเสียอย่างมีปรืะสิท์ธิภัาพ	มีการืนำาของเสีย

มาใช้่ให้้เกิดปรืะโยช่น์ส้งสุด	โดยบริืษััท์ฯ	สนับสนุนการืนำาวัสดุกลัิบมาใช้่ให้ม่	เช่่นการืใช้่กรืะดาษัสองห้น้า	การืปิดเครืื�องท์ำาความเย็นแลิะปิดไฟ	

ในช่่วงพักงานห้รืือช่่วงที์�พนักงาน	 ผู้้้บริืห้ารื	 มิได้อย่้ในห้้องท์ำางานเป็นเวลิานาน	การืใช้่รืถร่ืวมกันในกิจการืห้รืือเดินท์างเดียวกัน	การืท์ำาโครืงการื							

ดังกลิ่าวแม้จะไม่ส่งผู้ลิช่ัดเจนในเช่ิงตัวเลิขค่าพลิังงาน	ห้รืือตัวเลิขค่าใช่้จ่ายท์ี�ลิดลิง	แต่เป็นการืปลิ้กฝ่ังให้้เป็นความสำาน่กส่วนตัว	โดยบรืิษััท์

ได้กำาห้นดนโยบายแลิะแนวปฏิิบัติ	ไว้ดังนี�

	 1.	 บรืิษััท์จะดำาเนินการืแลิะพัฒินารืะบบการืจัดการืท์รืัพยากรือย่างเห้มาะสม	 โดยกำาห้นดให้้การือนุรืักษั์ท์รืัพยากรืเป็นส่วนห้น่�งของ	

การืดำาเนินงานของบรืิษััท์ฯ	สอดคลิ้องกับกฎห้มายแลิะข้อกำาห้นดอื�นๆ	ท์ี�เกี�ยวข้อง

	 2.	 บรืิษััท์จะดำาเนินการืปรืับปรืุงปรืะสิท์ธิภัาพการืใช่้ท์รืัพยากรืพลิังงานขององค์กรือย่างต่อเนื�องแลิะเห้มาะสมกับธุรืกิจ	 เท์คโนโลิยีท์ี�	

ใช่้แลิะแนวท์างการืปฏิิบัติงานท์ี�ดี

	 3.	 บรืิษััท์จะกำาห้นดแผู้นแลิะเป้าห้มายการือนุรืักษั์ท์รืัพยากรืตามความเห้มาะสมในแต่ลิะปี	 แลิะสื�อสารืให้้พนักงานท์ุกคนเข้าใจ	

แลิะปฏิิบัติได้อย่างถ้กต้อง

	 4.	 บรืิษััท์ถือว่าการือนุรืักษั์ท์รืัพยากรืเป็นห้น้าท์ี�ความรืับผู้ิดช่อบของผู้้้บรืิห้ารืท์ุกรืะดับแลิะพนักงานท์ุกคน	ท์ี�จะรื่วมมือในการืปฏิิบัต	ิ

ตามมาตรืการืท์ี�กำาห้นด	ให้้สำาเรื็จลิุลิ่วงตามวัตถุปรืะสงค์

	 5.	 บรืิษััท์จะสนับสนุนท์รืัพยากรืบุคคลิ	งบปรืะมาณ์	เวลิาในการืท์ำางาน	การืฝ่ึกอบรืม	แลิะการืมีส่วนรื่วมในการืนำาเสนอข้อคิดเห้็นเพื�อ

พัฒินางานด้านท์รืัพยากรื

	 6.	 ผู้้้บรืิห้ารืแลิะคณ์ะท์ำางานด้านการืจัดการืท์รืัพยากรื	จะมีการืท์บท์วนแลิะปรืับปรืุง	นโยบาย	 เป้าห้มาย	แลิะแผู้นการืดำาเนินงาน	

ด้านท์รืัพยากรื	ให้้มีความเห้มาะสมแลิะสอดคลิ้องกับสภัาวการืณ์์ในปัจจุบันท์ุกปี

2.		 การเคารพหลักสิทำธิิมนุษยชีน	
	 บรืิษััท์สนับสนุนการืปฏิิบัติตาม	 “ปฏิิญญาสากลิว่าด้วยสิท์ธิมนุษัยช่น”	 แลิะมาตรืฐานสากลิด้านสิท์ธิมนุษัยช่นอื�นๆ	 แลิะได้กำาห้นด												

นโยบายที์�ไม่เกี�ยวข้องกับการืลิะเมิดสิท์ธิมนุษัยช่น	 โดยการืดำาเนินงานของบริืษััท์ฯ	 เป็นไปตามมาตรืฐานสากลิว่าด้วยสิท์ธิมนุษัยช่น	นอกจากนี�	

บรืิษััท์ได้จัดให้้มีการือบรืมแก่พนักงานให้ม่	 ในเรืื�องจรืรืยาบรืรืณ์ของบรืิษััท์แลิะนโยบายด้านสิท์ธิมนุษัย์	 ในปี	2559	บรืิษััท์ได้จัดท์ำานโยบาย	

แลิะแนวท์างในการืปกป้องพนักงานห้รืือผู้้้แจ้งเบาะแส	 (Whistle	Blower)	 ในการืกรืะท์ำาผิู้ด	 เพื�อนำามาปฏิิบัติโดยการืสร้ืางช่่องท์างให้้พนักงาน	

สามารืถส่งข้อร้ืองเรีืยน	เรืื�องรืาวการืทุ์จริืต	การืไม่ปฏิิบัติตามกฎรืะเบียบ	ห้รืือการืได้รัืบการืปฏิิบัติอย่างไม่เป็นธรืรืมมายังห้น่วยงานที์�เกี�ยวข้องได้	

กิจกรืรืมด้านสิท์ธิมนุษัยช่นต่างๆ	ท์ี�บรืิษััท์กำาห้นดเพื�อแสดงถ่งการืท์ี�บรืิษััท์ให้้ความสำาคัญกับความโปรื่งใสแลิะห้ลิักบรืรืษััท์ภัิบาลิในองค์กรื	

ได้เป็นอย่างดี	

	 ในปี	2562	บริืษััท์ไม่ได้รัืบการืร้ืองเรีืยนเรืื�องการืลิะเมิดสิท์ธิมนุษัยช่นแต่อย่างใด	จากพนักงาน		ค่้ค้า	แลิะคนในท้์องถิ�นที์�บริืษััท์ดำาเนินงานอย่้	

ถือเป็นการืสร้ืางความมั�นใจในรืะดับห้น่�งว่าการืดำาเนินงานของบริืษััท์ไม่ได้สร้ืางผู้ลิกรืะท์บห้รืือมีแนวโน้มจะเกิดผู้ลิกรืะท์บต่อชุ่มช่นในท้์องถิ�น	

ท์ั�งนี�	 นโยบายท์ี�คณ์ะกรืรืมการืได้กำาห้นดให้้ผู้้้บรืิห้ารืแลิะพนักงานท์ุกคน	 ในการืไม่เกี�ยวข้องกับการืลิะเมิดสิท์ธิมนุษัยช่นพ่งปฏิิบัติตามห้ลิัก	

สิท์ธิมนุษัยช่นสากลิ	ดังนี�	
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 	 ให้้ความสำาคัญกับสิท์ธิมนุษัยช่นขั�นพื�นฐานเพื�อส่งเสรืิมการืเคารืพต่อสิท์ธิแลิะเสรืีภัาพด้วยการืไม่เลิือกปฏิิบัติ	 ด้วยเรืื�องมุมมอง	

เช่ื�อช่าติ	สีผู้ิว	ศัาสนา	เพศั	สัญช่าติ	อายุ	การืศั่กษัา	ความท์ุพพลิภัาพ	ห้รืือสถานภัาพอื�นใดท์ี�ถือว่าเป็นสิท์ธิมนุษัยช่น

 	 ปฏิิบัติอย่างเท่์าเที์ยมกันในทุ์กกรืะบวนการืจ้างงานตั�งแต่	การืสรืรืห้า	การืจ่ายค่าตอบแท์น	เวลิาท์ำางานแลิะวันห้ยุด	การืปรืะเมินผู้ลิการื	

ปฏิิบัติงาน	การืฝ่ึกอบรืมแลิะการืพัฒินา	การืวางแผู้นความก้าวห้น้า	แลิะอื�นๆ	โดยไม่เลิือกปฏิิบัติ

 	 ไม่ใช่้แรืงงานบังคับ	แรืงงานเด็กแลิะแรืงงานต่างด้าวอันมิช่อบด้วยกฎห้มาย	รืวมถ่งการืลิงโท์ษัท์ี�เป็นการืท์ารืุณ์รื่างกายแลิะจิตใจ

พนักงาน	ไม่ว่าโดยการืข้่เข็น	กักขัง	ห้น่วงเห้นี�ยว	การืคุกคามข่มข้่	การืลิ่วงลิะเมิดห้รืือการืใช่้ความรืุนแรืงในรื้ปแบบใด

 	 ปฏิิบัติต่อพนักงานท์ุกคนด้วยความเสมอภัาค	 ให้้โอกาสท์ี�เท์่าเท์ียมกันในการืท์ำางานภัายใต้กฎ	 รืะเบียบ	ข้อบังคับในการืท์ำางาน	

ปรืะกาศัแลิะคำาสั�งต่างๆ	 ของบรืิษััท์ท์ี�ช่อบด้วยกฎห้มาย	 รืวมถ่งให้้พนักงานสามารืถแสดงข้อคิดเห้็น	ข้อรื้องเรืียน	สิท์ธิท์ี�จะเข้าถ่ง		

กรืะบวนการืในการืรืับฟังการืช่ี�แจงก่อนการืตัดสินลิงโท์ษัท์างวินัยภัายในองค์กรื

 	 สนับสนุนให้้พนักงานใช่้สิท์ธิของตนในฐานะพลิเมืองโดยช่อบตามรืัฐธรืรืมน้ญ	แลิะกฎห้มายอื�นๆ	ท์ี�เกี�ยวข้อง	อีกท์ั�งจะไม่ลิะเมิด								

สิท์ธิมนุษัยช่นของผู้้้มีส่วนได้เสียท์ุกกลิุ่มท์ี�เกี�ยวข้องกับบรืิษััท์ฯ	 เมื�อเกิดเห้ตุการืณ์์ขัดแย้งห้รืือขาดเสถียรืภัาพท์างการืเมือง	 แลิะ	

ปรืะช่าธิปไตยอย่างรืุนแรืง

 	 บรืิษััท์แลิะพนักงานท์ุกคนไม่สนับสนุนการืคอรื์รืัปช่ัน	แลิะไม่เกี�ยวข้องกับกิจการืใดๆ	ของค้่ค้า	 ลิ้กค้า	ห้รืือผู้้้มีส่วนได้เสียอื�นๆ	ท์ี�										

กรืะท์ำาการืลิะเมิดห้ลิักสิท์ธิมนุษัยช่นสากลิแลิะการืคอรื์รืัปช่ั�น

3.		 การไม่ละเมิดทำรัพย์สินทำางปัญญาหร่อลิขสิทำธิิ�
	 บรืิษััท์ได้กำาห้นดนโยบายแลิะแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับการืไม่ลิะเมิดท์รืัพย์สินท์างปัญญาห้รืือลิิขสิท์ธิ�	 โดยบรืิษััท์มีคณ์ะเจ้าห้น้าท์ี�บรืิห้ารื												

ความเสี�ยงที์�มีกรืรืมการืผู้้้จัดการืเป็นปรืะธาน	รืายงานการืดำาเนินงานให้้กับคณ์ะกรืรืมการืบริืห้ารืความเสี�ยงได้พิจารืณ์า	ทั์�งในการืดำาเนินการืที์�	

เกี�ยวกับเรืื�องดังกล่ิาว	อาทิ์	พนักงานทุ์กคนจะต้องลิงนามในบันท่์กข้อตกลิงการืไม่กรืะท์ำาผิู้ดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ืแลิะการืไม่ลิะเมดิท์รัืพย์สิน

ท์างปัญญา	บรืิษััท์มีการืกำาห้นดนโยบายการืใช่้งานรืะบบเท์คโนโลิยีสารืสนเท์ศัของกลิุ่มบรืิษััท์	แลิะได้มีการืตรืวจสอบการืใช่้รืะบบโปรืแกรืม

ซึ่อฟต์แวร์ืการืท์ำางานของพนักงาน	เพื�อป้องกันการืใช้่ซึ่อฟต์แวร์ืที์�ลิะเมิดลิิขสิท์ธิ�	ห้รืือไม่เกี�ยวข้องกับการืท์ำางาน	โดยบริืษััท์ได้กำาห้นดนโยบาย	

การืจัดการืด้านท์รืัพย์สินท์างปัญญา	เพื�อให้้ผู้้้บรืิห้ารืแลิะพนักงานของบรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อยถือปฏิิบัติ

	 1.	 ปฏิิบัติตามกฎห้มายท์ี�เกี�ยวข้องกับท์รืัพย์สินท์างปัญญาของปรืะเท์ศัไท์ย	 แลิะท์ุกปรืะเท์ศัท์ี�บรืิษััท์เข้าไปดำาเนินธุรืกิจ	 โดยถือเป็น	

บรืรืท์ัดฐานขั�นต้น

	 2.	 เปิดเผู้ยซ่ึ่�งผู้ลิงาน	การืปรืะดิษัฐ์	แลิะองค์ความร้้ืใดๆ	อันเกิดจากการืปฏิิบัติตามห้น้าที์�ห้รืือการืสนับสนุนส่งเสริืมโดยบริืษััท์ให้้ผู้้้บังคับบัญช่า	

ท์รืาบโดยถ้กต้องครืบถ้วนแลิะท์ันท์ี

	 3.	 รัืกษัา	ปกป้อง	แลิะคุ้มครืองสิท์ธิในท์รัืพย์สินท์างปัญญาของบริืษััท์ทั์�งภัายในแลิะภัายนอกปรืะเท์ศั	รืวมถ่งเคารืพแลิะไม่ลิะเมิดสิท์ธิ	

ในท์รืัพย์สินท์างปัญญาของบุคคลิอื�น

	 4.	 เก็บรืักษัาซึ่่�งเอกสารืสำาคัญ	ความลิับท์างการืค้า	แลิะข้อม้ลิอื�นใดอันเป็นความลิับของบรืิษััท์	ค้่ค้า	แลิะผู้้้มีส่วนได้เสียไว้ในสถานท์ี�

ท์ี�ปลิอดภััย	มีวิธีในการืเข้าถ่งท์ี�เห้มาะสมแลิะเป็นมาตรืฐานไม่เปิดเผู้ยต่อบุคคลิอื�นท์ี�ไม่เกี�ยวข้อง	 โดยห้น้าท์ี�นี�	 ยังคงมีผู้ลิต่อเนื�อง	

ไปแม้จะพ้นสภัาพการืเป็นผู้้้บรืิห้ารืห้รืือพนักงานของบรืิษััท์แลิ้วก็ตาม

	 5.	 ไม่นำาท์รัืพย์สินท์างปัญญาแลิะข้อม้ลิอันเป็นความลัิบของบริืษััท์	ค่้ค้า	แลิะผู้้้มีส่วนได้เสียไปท์ำาซึ่ำ�า	ดัดแปลิง	ห้รืือนำาไปใช้่ด้วยวิธีการืใดๆ	

เพื�อปรืะโยช่น์ส่วนตนห้รืือบุคคลิอื�นโดยไม่ได้รืับอนุญาต

	 6.	 รืายงานต่อผู้้้บังคับบัญช่าเมื�อพบเห็้นการืกรืะท์ำาที์�เป็นการืลิะเมิดท์รัืพย์สินท์างปัญญา	ห้รืืออาจนำาไปส่้การืลิะเมิดท์รัืพย์สินท์างปัญญา	

ห้รืือการืกรืะท์ำาท์ี�อาจก่อให้้เกิดข้อพิพาท์ใดๆ	เกี�ยวกับท์รืัพย์สินท์างปัญญาของบรืิษััท์ห้รืือของบุคคลิอื�น

	 7.	 สนับสนุนความรื่วมมือในด้านท์รืัพย์สินท์างปัญญากับห้น่วยงานภัายนอกท์ั�งภัาครืัฐแลิะภัาคเอกช่น

4.		 การต่ำอต้ำานทุำจำริตำคอร์รัปชัี�นและการจ่ำายสินบน	
	 บรืิษััท์มีนโยบายต่อต้านการืให้้แลิะรืับสินบนแลิะการืท์ุจรืิตคอรื์รืัปช่ันท์ุกรื้ปแบบ	 (Zero	 Tolerance	Policy)	แลิะเผู้ยแพรื่ส้่สาธารืณ์ะ	

ท์างเว็บไซึ่ต์ของบรืิษััท์	 โดยบรืิษััท์ห้้ามคณ์ะกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	ผู้้้บังคับบัญช่า	พนักงานท์ุกคนทุ์กรืะดับ	ห้รืือบุคคลิท์ี�เกี�ยวข้องท์างธุรืกิจกับ	

บริืษััท์ฯ	 เข้าไปเกี�ยวข้องกับการืทุ์จริืตในทุ์กร้ืปแบบ	ในการืท์ำาธุรืกรืรืมท์างธุรืกิจต่างๆ	แลิะจะต้องปฏิิบัติตามกฎรืะเบียบแลิะกฎห้มายของทุ์กๆ	

ปรืะเท์ศัที์�บริืษััท์ดำาเนินธุรืกิจด้วย	นโยบายนี�จะมีการืท์บท์วนอย่างสมำ�าเสมอ	เพื�อที์�จะปรัืบปรุืงให้้ทั์นต่อการืเปลีิ�ยนแปลิงของกฎห้มาย	กฎรืะเบียบ	

มาตรืฐาน	แลิะการืเปลิี�ยนแปลิงในท์างธุรืกิจ	ท์ั�งนี�ได้กำาห้นดแนวท์างปฏิิบัติเพื�อให้้กับกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	แลิะพนักงานได้นำาไปปฏิิบัติไว้ใน	
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จรืรืยาบรืรืณ์ท์างธุรืกิจห้้ามมิให้้พนักงานเรีืยกห้รืือรัืบปรืะโยช่น์ห้รืือท์รัืพย์สินใดที์�ส่อไปในท์างจ้งใจให้้ปฏิิบัติ	ห้รืือลิะเว้นการืปฏิิบัติห้น้าที์�ในท์าง	

ที์�มิช่อบ	ห้รืืออาจท์ำาให้้บริืษััท์เสียปรืะโยช่น์อันช่อบธรืรืม	รืวมทั์�งให้้พนักงานลิะเว้นการืเสนอห้รืือให้้ปรืะโยช่น์ห้รืือท์รัืพย์สินใดแก่บุคคลิภัายนอก	

เพื�อจ้งใจให้้ผู้้้นั�นกรืะท์ำาห้รืือลิะเว้นการืกรืะท์ำาใดท์ี�ผู้ิดกฎห้มายห้รืือโดยมิช่อบต่อตำาแห้น่งห้น้าท์ี�ของตน	

การประเมินความเส่�ยง

	 ในปี	 2562	คณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยงได้ปรืะเมินความเสี�ยงการืท์ุจรืิตท์ี�อาจเกิดข่�น	 โดยมีการืปรืะเมินความเสี�ยงการืท์ุจรืิตแยก	

ออกจากความเสี�ยงด้านอื�นๆ	 เป็นการืเฉัพาะแลิะมีการืรืายงานความเสี�ยงต่อคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	 โดยมีห้น่วยงานตรืวจสอบภัายในท์ำาห้น้าที์�								

กำากับด้แลิการืปฏิิบัติตามรืายงานการืปรืะเมินความเสี�ยง

การฝึึกอบรมและการส่�อสาร

	 ในปี	2562	บริืษััท์ได้สื�อสารืแลิะจัดฝึ่กอบรืมให้้ความร้้ืแก่พนักงานเกี�ยวกับนโยบายแลิะแนวท์างปฏิิบัติในการืต่อต้านการืทุ์จริืตคอร์ืรัืปชั่�น	

รืวมทั์�งนโยบายที์�เกี�ยวข้องอย่างต่อเนื�อง	โดยการืเผู้ยแพร่ืบท์ความแลิะแนวปฏิิบัติเรืื�องการืต่อต้านทุ์จริืตคอร์ืรัืปชั่�นพร้ือมแนวปฏิิบัติที์�ดีให้้กับ	

พนักงานทุ์กรืะดับ	 มีการืบรืรืยายเรืื�องแนวปฏิิบัติในการืต่อต้านทุ์จริืตคอร์ืรัืปชั่�นในการืปฐมนิเท์ศัพนักงานให้ม่	แลิะจัดให้้มีแบบท์ดสอบความร้้ื	

ก่อนแลิะห้ลิังการืฟังบรืรืยาย	ท์ั�งนี�	 พนักงานท์ุกรืะดับสามารืถเข้าถ่งนโยบายการืต่อต้านท์ุจรืิตคอร์ืรืัปช่ั�น	แลิะนโยบายต่างๆ	ผู้่านท์างรืะบบ	

อินท์รืาเน็ตของบรืิษััท์	เว็บไซึ่ต์ของบรืิษััท์	แลิะบอรื์ดข่าวสารืภัายในบรืิษััท์

แนวทำางปฏิิบัติำเก่�ยวกับการกำากับดูแลเพ่�อป้องกันและติำดตำามความเส่�ยงจำากการทุำจำริตำและคอร์รัปชัี�น

	 1.	 จัดให้้มีกรืะบวนการืตรืวจสอบ	ปรืะเมินรืะบบควบคุมภัายในแลิะการืบรืิห้ารืความเสี�ยงท์ี�ครือบคลิุมรืะบบงานสำาคัญต่างๆ	 เช่่น	

รืะบบการืจัดซืึ่�อจัดจ้าง	การืจัดท์ำาสัญญา	รืะบบการืจัดท์ำาแลิะควบคุมงบปรืะมาณ์	รืะบบการืบันท่์กบัญชี่	การืช่ำารืะเงิน	 เป็นต้น	 ทั์�งนี�				

เพื�อป้องกันแลิะติดตามความเสี�ยงจากการืท์ุจรืิตแลิะคอรื์รืัปช่ัน	รืวมท์ั�งให้้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับแนวท์างในการืแก้ไขท์ี�เห้มาะสม

	 2.	 จัดให้้มีช่่องท์างการืรืับแจ้งข้อม้ลิ	 เบาะแส	ห้รืือข้อรื้องเรืียนการืฝ่่าฝ่ืน	การืกรืะท์ำาผู้ิดกฎห้มาย	ห้รืือจรืิยธรืรืมธุรืกิจของบรืิษััท์	ห้รืือ	

แนวท์างปฏิิบัติในการืป้องกันการืมีส่วนเกี�ยวข้องกับการืคอร์ืรัืปชั่นห้รืือข้อสงสัยในรืายงานท์างการืเงิน	ห้รืือรืะบบการืควบคุมภัายใน	

โดยมีนโยบายในการืคุ้มครืองผู้้้ให้้ข้อม้ลิห้รืือเบาะแส	แลิจะเก็บรืักษัาข้อม้ลิของผู้้้ให้้ข้อม้ลิเป็นความลิับ	 รืวมท์ั�งมีมาตรืการืในการื	

ตรืวจสอบแลิะกำาห้นดบท์ลิงโท์ษัท์างวินัยของบรืิษััท์ฯ	 แลิะ/ห้รืือ	 กฎห้มายท์ี�เกี�ยวข้อง	 กรืณ์ีท์ี�สามารืถติดต่อผู้้้ให้้เบาะแสห้รืือ				

ผู้้้รื้องเรืียนได้	บรืิษััท์ฯ	จะแจ้งผู้ลิการืดำาเนินการืให้้รืับท์รืาบเป็นลิายลิักษัณ์์อักษัรื

	 3.	 หั้วห้น้าสายงานที์�เกี�ยวข้องรัืบผิู้ดช่อบในการืติดตามการืปฏิิบัติงาน	การืปรัืบปรุืงแก้ไขข้อผิู้ดพลิาด	(ถ้ามี)	แลิะรืายงานให้้ผู้้้มีอำานาจ	

ท์รืาบตามลิำาดับ

แนวทำางในการติำดตำามประเมินผลการปฏิิบัติำตำามแนวทำางปฎิิบัติำในการป้องกันการม่ส่วนเก่�ยวข้องกับการคอร์รัปชัี�น

	 1.	 กำาห้นดให้้ผู้้้บริืห้ารืแลิะพนักงานปรืะเมินผู้ลิการืปฏิิบัติงานตนเองเกี�ยวกับการืปฏิิบัติตามค่้มือการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีแลิะจรืรืยาบรืรืณ์	

ในการืดำาเนินธุรืกิจที์�บริืษััท์กำาห้นดข่�น	 ซ่ึ่�งรืวมถ่งนโยบายการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดี	แนวท์างปฏิิบัติในการืป้องกันการืมีส่วนเกี�ยวข้อง	

กับการืคอรื์รืัปช่ั�น	แลิะจรืรืยาบรืรืณ์/ข้อพ่งปฏิิบัติของพนักงานอย่างสมำ�าเสมอ

	 2.	 จัดให้้มีฝ่่ายตรืวจสอบภัายใน	ท์ำาห้น้าท์ี�ตรืวจสอบรืะบบการืควบคุมภัายใน	การืบรืิห้ารืความเสี�ยง	การืกำากับด้แลิกิจการื	แลิะให้	้

ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื�อง	โดยดำาเนินการืตรืวจสอบตามแผู้นการืตรืวจสอบปรืะจำาปีที์�ได้รัืบความเห็้นช่อบจากคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	

แลิะรืายงานผู้ลิการืตรืวจสอบท์ี�มีนัยสำาคัญแลิะข้อเสนอแนะต่อคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ

	 3.	 กำาห้นดให้้ฝ่่ายตรืวจสอบภัายในรืับผู้ิดช่อบในการืท์ดสอบแลิะปรืะเมินความเสี�ยงจากการืท์ุจรืิตแลิะคอรื์รืัปช่ั�นอย่างต่อเนื�อง	 เพื�อ	

ให้้การืนำามาตรืการืต่อต้านการืทุ์จริืตแลิะคอร์ืรัืปชั่�นไปปฏิิบัติอย่างมีปรืะสิท์ธิภัาพ	ตลิอดจนติดตาม	ท์บท์วนแลิะปรัืบปรุืงมาตรืการื	

ต่อต้านการืท์ุจรืิตแลิะคอรื์รืัปช่ั�นอย่างสมำ�าเสมอ	 โดยนำาเสนอผู้ลิการืปรืะเมินต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	แลิะรืายงานต่อ	

คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ตามลิำาดับอย่างท์ันเวลิาแลิะสมำ�าเสมอ

	 4.	 ห้ากมีการืสืบสวนข้อเท็์จจริืงแล้ิวพบว่า	ข้อม้ลิจากการืตรืวจสอบ	ห้รืือข้อร้ืองเรีืยน	มีห้ลัิกฐานที์�มีเห้ตุอันควรืให้้เชื่�อว่ามีรืายการื	ห้รืือ	

การืกรืะท์ำาซึ่่�งอาจมีผู้ลิกรืะท์บอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการืเงิน	แลิะผู้ลิการืดำาเนินงานของบรืิษััท์	รืวมถ่งการืฝ่่าฝ่ืน	การืกรืะท์ำาผู้ิด

กฎห้มายห้รืือจรืรืยาบรืรืณ์ธุรืกิจของบรืิษััท์	ห้รืือแนวท์างปฏิิบัติในการืป้องกันการืมีส่วนเกี�ยวข้องกับการืคอรื์รืัปช่ั�น	ห้รืือข้อสงสัย	

ในรืายงานท์างการืเงิน	ห้รืือรืะบบควบคุมภัายใน	คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบจะรืายงานต่อคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	เพื�อดำาเนินการืปรัืบปรุืง

แก้ไขภัายในรืะยะเวลิาท์ี�คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบเห้็นสมควรื



รายงานประจำำาปี 2562         บริษััท ทีทีดัับบลิิว จำำากััดั (มหาชน)74

	 บริืษััท์จัดให้้มีการืสื�อสารืแนวท์างปฏิิบัติในการืป้องกันการืมีส่วนเกี�ยวข้องกับการืคอร์ืรัืปชั่�น	โดยเผู้ยแพร่ืท์างช่่องท์างต่างๆ	เช่่น	อินท์รืาเน็ต	

ของกลิุ่มบรืิษััท์	แลิะบนเว็บไซึ่ต์ของบรืิษััท์	ท์ั�งนี�เพื�อให้้ผู้้้บรืิห้ารื	แลิะพนักงานท์ุกคนรืับท์รืาบแลิะถือปฏิิบัติ

มาตรืการืการืรื้องเรืียนแลิะการืแจ้งเบาะแส

	 บรืิษััท์ได้จัดให้้มีมาตรืการืการืรื้องเรืียนแลิะการืแจ้งเบาะแสโดยเผู้ยแพรื่มาตรืการืดังกลิ่าวในค้่มือห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการื	แลิะท์าง	

เว็บไซึ่ต์ของบริืษััท์	แลิะได้ท์บท์วนมาตรืการืนี�เพื�อให้้การืรัืบเรืื�องร้ืองเรีืยนมีปรืะสิท์ธิภัาพแลิะครืบถ้วนสมบ้รืณ์์	ทั์�งยังช่่วยในการืติดตามด้แลิแลิะ	

ตรืวจสอบการืปฏิิบัติงานของกรืรืมการืผู้้้บริืห้ารืแลิะพนักงานของบริืษััท์แลิะบริืษััท์ย่อยให้้เป็นไปตามกฎห้มาย	กฎรืะเบียบ	ห้ลัิกการืกำากับด้แลิ	

กิจการื	จรืรืยาบรืรืณ์ธุรืกิจ	แลิะไม่กรืะท์ำาการืใดๆ	ท์ี�อาจส่อถ่งการืท์ุจรืิต

ช่ีองทำางแจ้ำงเบาะแสหร่อข้อร้องเรียน

	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์จัดให้้มีมาตรืการืในการืแจ้งเบาะแสห้รืือข้อร้ืองเรีืยนการืกรืะท์ำาผิู้ดกฎห้มายจรืรืยาบรืรืณ์	ห้รืือพฤติกรืรืมที์�อาจส่อถ่ง	

การืท์ุจรืิตห้รืือปรืะพฤติมิช่อบ	ของบุคคลิในองค์กรื	ท์ั�งจาก	พนักงานแลิะผู้้้มีส่วนได้เสียอื�น	รืวมถ่งรืายงานท์างการืเงินท์ี�ไม่ถ้กต้อง	ห้รืือรืะบบ	

ควบคุมภัายในที์�บกพร่ือง	แลิะมีกลิไกในการืคุ้มครืองพนักงานแลิะผู้้้แจ้งเบาะแสโดยจัดท์ำารืะบบฐานข้อม้ลิความลัิบซ่ึ่�งเข้าถ่งได้เฉัพาะผู้้้เกี�ยวข้อง	

เพื�อให้้ผู้้้มีส่วนได้เสียมีส่วนรื่วมในการืสอดส่องด้แลิผู้ลิปรืะโยช่น์ของบรืิษััท์ได้อย่างมีปรืะสิท์ธิภัาพยิ�งข่�น	 โดยเรืื�องท์ี�สามารืถแจ้งเบาะแสมี	

ดังต่อไปนี�

 	 การืปฏิิบัติท์ี�ไม่ถ้กต้องตามกฎห้มายห้รืือกฎรืะเบียบท์ี�เกี�ยวข้อง	รืวมท์ั�งจรืรืยาบรืรืณ์ในการืท์ำาธุรืกิจ

 	 การืคอรื์รืัปช่ั�นแลิะการืท์ุจรืิต

 	 การืดำาเนินการือันควรืสงสัยเกี�ยวกับการืฟอกเงิน	การืบัญช่ี	การืเงิน	รืวมถ่งการืควบคุมแลิะการืตรืวจสอบ

	 กรืณ์ีมีข้อรื้องเรืียนว่าอาจมีการืกรืะท์ำาความผู้ิด	จะมีการืตั�งคณ์ะกรืรืมการืสอบสวนซึ่่�งเป็นผู้้้แท์นจากส่วนงานท์ี�ไม่มีส่วนได้เสียในเรืื�อง		

ดังกลิ่าวเพื�อพิจารืณ์าสอบสวนแลิะดำาเนินการืตามรืะเบียบ	 โดยผู้้้แจ้งเบาะแสสามารืถแจ้งเบาะแสไปยังคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	

คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	แลิะห้น่วยงานบรืรืษััท์ภัิบาลิ	ได้	2	ช่่องท์าง	ดังนี�

 	 ท์างจดห้มายอิเลิ็กท์รือนิกส์	cg@ttwplc.com

 	 ท์างไปรืษัณ์ีย์	โดยรืะบุห้น้าซึ่องถ่งผู้้้รืับแจ้งเบาะแส	ตามด้วยท์ี�อย้่	ดังนี�

	 	 บรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)

	 	 30/130	ม.12	ถนนพุท์ธมณ์ฑ์ลิสาย	5	ตำาบลิไรื่ขิง	อำาเภัอสามพรืาน	จังห้วัดนครืปฐม	73210

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้ำงเร่�องร้องเรียนหร่อผู้แจ้ำงเบาะแสและบุคคลท่ำ�เก่�ยวข้อง

	 ผู้้้แจ้งเรืื�องรื้องเรืียนห้รืือผู้้้แจ้งเบาะแสการืฝ่่าฝ่ืนห้รืือไม่ปฏิิบัติตามกฎห้มาย	จะได้รืับการืคุ้มครืองท์ี�เห้มาะสมแลิะเป็นธรืรืมจากบรืิษััท์	

เช่่น	ไม่มีการืเปลีิ�ยนแปลิงตำาแห้น่งงาน	ลัิกษัณ์ะงานสถานที์�ท์ำางาน	พักงาน	ข่มข่้	รืบกวนการืปฏิิบัติงาน	เลิิกจ้าง	ห้รืือการืกรืะท์ำาอื�นใดที์�ไม่เป็น	

ธรืรืมแก่ผู้้้แจ้งเรืื�องรื้องเรืียนห้รืือผู้้้แจ้งเบาะแสดังกลิ่าว	 สำาห้รืับข้อม้ลิเกี�ยวกับเรืื�องรื้องเรืียน	บรืิษััท์จะเก็บรืักษัาเป็นความลิับ	 ไม่เปิดเผู้ย	

ต่อผู้้้ไม่เกี�ยวข้อง	 เว้นแต่ท์ี�จำาเป็นต้องเปิดเผู้ยตามข้อกำาห้นดของกฎห้มาย	ท์ั�งนี�	 บุคคลิท์ี�เกี�ยวข้องท์ี�ได้รืับท์รืาบเรืื�องห้รืือข้อม้ลิท์ี�เกี�ยวข้องกับ	

เรืื�องรือ้งเรืยีน	จะต้องรืกัษัาข้อม้ลิให้้เปน็ความลัิบ	แลิะไม่เปดิเผู้ยต่อบคุคลิอื�นเว้นแตที่์�จำาเปน็ต้องเปดิเผู้ยตามข้อกำาห้นดของกฎห้มาย	ห้ากมี

การืจงใจฝ่่าฝื่นนำาข้อม้ลิออกไปเปิดเผู้ย	ที์ที์ดับบลิิวจะดำาเนินการืลิงโท์ษัตามรืะเบียบข้อบังคับของที์ที์ดับบลิิว	แลิะ/ห้รืือ	ดำาเนินการืท์างกฎห้มาย	

แลิ้วแต่กรืณ์ี

การดำาเนินการเม่�อได้รับข้อร้องเรียน

	 1.	 กรืรืมการือิสรืะจะแต่งตั�งมอบห้มายคณ์ะท์ำางานให้้ดำาเนินการืรืวบรืวมเรืื�องรื้องเรืียน

	 2.	 คณ์ะท์ำางานท์ี�ได้รืับการืมอบห้มาย	จะพิจารืณ์ากลิั�นกรืองข้อม้ลิ	เพื�อเสนอขั�นตอน	แลิะวิธีการืจัดการืท์ี�เห้มาะสม

	 3.	 คณ์ะท์ำางานท์ี�ได้รืับมอบห้มายนำาเสนอมาตรืการืดำาเนินการืท์ี�มีการืฝ่่าฝ่ืน	 ห้รืือไม่ปฏิิบัติตามจรืรืยาบรืรืณ์	นโยบายต่างๆ	

ให้้คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์พิจารืณ์า	โดยคำาน่งถ่งความเสียห้ายโดยรืวมท์ั�งห้มด

	 4.	 ปรืะธานกรืรืมการืตรืวจสอบ	ห้รืือกรืรืมการือิสรืะห้รืือเลิขานุการืบรืิษััท์	 รืายงานต่อคณ์ะกรืรืมการืเพื�อท์รืาบแลิะรืายงานผู้ลิให้้ผู้้้ม	ี								

ส่วนได้เสียซึ่่�งเป็นผู้้้รื้องเรืียนท์รืาบ	ห้ากผู้้้รื้องเรืียนเปิดเผู้ยตนเอง

	 ท์ั�งนี�	ในปี	2562	ไม่มีข้อรื้องเรืียนจากผู้้้มีส่วนได้เสียแต่ปรืะการืใด
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ช่ีองทำาง จำดหมายอิเล็กทำรอนิกส์ โทำรศัพท์ำ

คณ์ะกรืรืมการื	แลิะส่วนเลิขานุการืบรืิษััท์ cg@ttwplc.com 02	019	9490	-	3,	02	019	9484	-	9
ห้มายเลิขภัายใน	1103,	1106

นักลิงท์ุนสัมพันธ์ ir@ttwplc.com 02	019	9490	-	3,	02	019	9484	-	9
ห้มายเลิขภัายใน	1108,	1110

5.		 ความรับผิดชีอบต่ำอสังคมและสิ�งแวดล้อม
	 บรืิษััท์ให้้ความสำาคัญกับการืดำาเนินธุรืกิจอย่างยั�งยืน	ตามท์ี�กำาห้นดพันธกิจอย่างช่ัดเจนว่า	“เติบโตอย่างมั�นคง	ต่อเนื�อง	แลิะยั�งยืนเพื�อ

บรืรืลุิซ่ึ่�งวิสัยทั์ศัน์บนพื�นฐานของความสมดุลิรืะห้ว่างล้ิกค้า	พนักงาน	 ค่้ค้า	 ผู้้้ถือหุ้้น	 ชุ่มช่นแลิะสิ�งแวดล้ิอม”	บริืษััท์จ่งมีความมุ่งมั�นที์�จะปกป้อง	

แลิะอนุรัืกษ์ัสิ�งแวดล้ิอม	 โดยให้้ความสำาคัญเที์ยบเท่์ากับปัจจัยท์างด้านการืดำาเนินธุรืกิจของบริืษััท์ฯ	อย่างไรืก็ตามจากการืดำาเนินธุรืกิจตลิอด	

ห้ลิายปีท์ี�ผู้่านมาท์ำาให้้บรืิษััท์ฯ	 เข้าใจดีว่าแค่การืปฏิิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ	นั�น	 ยังไม่เพียงพอท์ี�จะช่่วยปกป้องแลิะอนุรืักษั์สิ�งแวดลิ้อม													

ยังมีสิ�งอื�นท์ี�สำาคัญท์ี�จะต้องปฏิิบัติ	นอกเห้นือจากกฎเกณ์ฑ์์ท์ี�กำาห้นดไว้นั�นคือ	การืพัฒินาแผู้นงานภัายในเพื�อรืองรืับสถานการืณ์์ฉัุกเฉัิน	แลิะ	

รืะบบการืควบคุมคุณ์ภัาพ	รืวมทั์�งการืค้นห้าเท์คโนโลิยี	ที์�ทั์นสมัยอย่างต่อเนื�อง	เพื�อนำามาใช้่ในการืลิดผู้ลิกรืะท์บต่อสิ�งแวดล้ิอม	แลิะสิ�งที์�บริืษััท์ฯ	

ได้ดำาเนินการืเพื�อให้้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที์�เกี�ยวกับสถานการืณ์์ฉุักเฉิันแลิะรืะบบการืควบคุมคุณ์ภัาพ	ซ่ึ่�งบริืษััท์มีนโยบายการืดำาเนินธุรืกิจ	

ภัายใต้มาตรืฐานสิ�งแวดลิ้อมแลิะความปลิอดภััยในด้านการืจัดการืของเสีย	 แลิะเสียงรืบกวนให้้สอดคลิ้องตามรืะบบมาตรืฐานสากลิ																			

ISO	14001	:	2004	นอกจากนี�บรืิษััท์มีการืให้้ความรื้้แลิะฝ่ึกอบรืมพนักงานในเรืื�องเกี�ยวกับการืจัดการืสิ�งแวดลิ้อมเพื�อให้้พนักงานเกิดความ	

เข้าใจอย่างแท้์จริืง	ทั์�งนี�	ผู้ลิการืดำาเนินงานแลิะตรืวจวัดคุณ์ภัาพสิ�งแวดล้ิอมแลิะความปลิอดภััยต่างๆ	จะถ้กจัดเก็บอย่างเป็นรืะบบ	แลิะได้รัืบ	

การืตรืวจติดตามผู้ลิจากห้น่วยงานตรืวจสอบความปลิอดภััยอย่างสมำ�าเสมอ	รืวมทั์�งการืปฏิิบัติต่อผู้้้มีส่วนได้เสียตลิอดจนการืมีส่วนร่ืวมพัฒินา							

สังคมแลิะชุ่มช่นในพื�นที์�ที์�บริืษััท์ดำาเนินกิจการือย่้	 โดยมีการืดำาเนินธุรืกิจอย่างมีธรืรืมาภิับาลิเป็นพื�นฐานเพื�อให้้รืะบบบริืห้ารืจัดการืมีปรืะสิท์ธิภัาพ	

เป็นธรืรืม	โปรื่งใส	แลิะตรืวจสอบได้	ซึ่่�งนอกจากจะช่่วยเสรืิมสรื้างความมั�นใจให้้กับผู้้้ถือหุ้้น	ผู้้้มีส่วนได้เสีย	แลิะผู้้้เกี�ยวข้องท์ุกฝ่่ายแลิ้วยังจะ

นำาไปส่้การืเติบโตท์างธุรืกิจอย่างยั�งยืน	แลิะเพิ�มขีดความสามารืถในการืแข่งขันรืะยะยาวให้้กับองค์กรือีกด้วย	ทั์�งนี�ได้รืายงานผู้ลิการืดำาเนินงาน	

ด้านความรืับผู้ิดช่อบต่อสังคมแลิะสิ�งแวดลิ้อมของบรืิษััท์โดยลิะเอียดไว้ในรืายงานความยั�งยืนปรืะจำาปี	2562

6.		 ช่ีองทำางในการติำดต่ำอบริษัทำ
	 ผู้้้มีส่วนได้เสียสามารืถแสดงความเห้็น	 ข้อเสนอแนะ	ข้อรื้องเรืียนอื�นๆ	ท์ี�มิใช่่เรืื�องการืต่อต้านคอรื์รืัปช่ั�นมายังบรืิษััท์ผู้่านช่่องท์างการื	

สื�อสารืได้	ดังนี�

	 โดยท์ี�อย้่ท์างไปรืษัณ์ีย์	 บรืิษััท์	 ท์ีท์ีดับบลิิว	 จำากัด	 (มห้าช่น)	 30/130	ม.12	 ถนนพุท์ธมณ์ฑ์ลิสาย	 5	 ตำาบลิไรื่ขิง	 อำาเภัอสามพรืาน	

จังห้วัดนครืปฐม	73210

	หมวดท่ำ�	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)

	 บรืิษััท์ฯ	ตรืะห้นักถ่งความสำาคัญของการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิท์างการืเงิน	 ข้อม้ลิท์ี�ไม่ใช่่ข้อม้ลิท์างการืเงิน	แลิะสารืสนเท์ศัท์ี�สำาคัญให้้เป็นไป	

อย่างถ้กต้อง	 ครืบถ้วน	 ท์ันเวลิา	 โปรื่งใส	 ผู้่านช่่องท์างท์ี�เข้าถ่งข้อม้ลิได้ง่าย	 มีความเท์่าเท์ียมกัน	 แลิะเป็นไปตามกฎเกณ์ฑ์์	 รืะเบียบ	

ของห้น่วยงานกำากับ	ห้ลัิกการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีของ	ก.ลิ.ต.	แลิะเกณ์ฑ์์ในการืปรืะเมินด้านการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดี	รืวมถ่งมีความเห้มาะสมกบั	

สถานการืณ์์ท์ี�เปลิี�ยนแปลิงแลิะตอบรืับกับบท์บาท์ของเท์คโนโลิยีแลิะสื�อออนไลิน์	 โดยมีการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิของบรืิษััท์ครือบคลิุมข้อม้ลิท์ี�	

เป็นลิายลิักษัณ์์อักษัรื	ท์ั�งภัาษัาไท์ยแลิะภัาษัาอังกฤษั	แลิะข้อม้ลิท์ี�ไม่เป็นลิายลิักษัณ์์อักษัรืท์ี�ครือบคลิุมท์ุกวิธีการืสื�อสารื	เพื�อให้้ผู้้้ถือหุ้้นแลิะ

ผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รัืบท์รืาบข้อม้ลิข่าวสารือย่างทั์�วถ่ง	โดยมีการืเผู้ยแพร่ืข้อม้ลิต่างๆ	ผู่้านการืสื�อสารื	เช่่น	การืปรืะชุ่มด้วยตนเอง	การืปรืะชุ่ม	

ท์างโท์รืศััพท์์	การืสัมภัาษัณ์์	แลิะสื�อออนไลิน์ต่างๆ	เช่่น	เว็บไซึ่ต์	แลิะ	Facebook	เป็นต้น
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1.		 ช่ีองทำางการเปิดเผยข้อมูล
	 บรืิษััท์มีช่่องท์างการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิผู้่านช่่องท์างต่างๆ	เช่่น

 	 ห้น่วยงานกำากับด้แลิ	เว็บไซึ่ต์ของ	ตลิท์.	www.set.or.th	แลิะเว็บไซึ่ต์ของ	ก.ลิ.ต.	www.sec.or.th

 	 เว็บไซึ่ต์ของบรืิษััท์	www.ttwplc.com

 	 รืายงานปรืะจำาปี	แลิะ	แบบแสดงข้อม้ลิรืายการืปรืะจำาปี	(56-1)

 	 บท์รืายงานการืวิเครืาะห้์ของฝ่่ายจัดการื	(MD	&	A)

 	 สื�อออนไลิน์ของบรืิษััท์

 	 สื�อมวลิช่น	ข่าวปรืะช่าสัมพันธ์	ห้นังสือพิมพ์	สื�อโฆษัณ์า	วารืสารื	แลิะโท์รืท์ัศัน์

 	 ผู้้้ถือหุ้้น	นักลิงท์ุนรืายบุคคลิ	นักวิเครืาะห้์ห้ลิักท์รืัพย์	นักลิงท์ุนสถาบัน

	 	 -	 การืจัดแถลิงผู้ลิการืดำาเนินงานต่อนักลิงท์ุนแลิะนักวิเครืาะห้์	(Analyst	Meeting)

	 	 -	 การืให้้ข้อม้ลิแก่นักลิงท์ุน	นักวิเครืาะห้์ท์างโท์รืศััพท์์

	 	 -	 การืเปิดโอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้นเยี�ยมช่มกิจการืของบรืิษััท์

	 	 -	 การืจัดส่งห้นังสือแจ้งผู้้้ถือหุ้้นท์างไปรืษัณ์ีย์

2.	 หน่วยงานและบุคคลท่ำ�ม่หน้าท่ำ�เปิดเผยข้อมูล
 	 ห้น่วยงานท์ี�มีห้น้าท์ี�เปิดเผู้ยข้อม้ลิ

	 	 -	 ส่วนเลิขานุการืบรืิษััท์	เปิดเผู้ยข้อม้ลิต่อ	ก.ลิ.ต.	,	ตลิท์.	แลิะผู้้้ถือหุ้้นรืายให้ญ่

	 	 -	 ส่วนนักลิงท์ุนสัมพันธ์	เปิดเผู้ยข้อม้ลิต่อผู้้้ถือหุ้้นรืายย่อย	นักวิเครืาะห้์ห้ลิักท์รืัพย์	แลิะนักลิงท์ุนสถาบัน

 	 บุคคลิท์ี�มีห้น้าท์ี�เปิดเผู้ยข้อม้ลิ

	 	 -	 กรืรืมการืผู้้้จัดการื

	 	 -	 ผู้้้บรืิห้ารืรืะดับส้งท์ี�กรืรืมการืผู้้้จัดการืมอบห้มาย

3.		 การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานท่ำ�เก่�ยวข้อง

ส่วนเลขานุการบริษัทำ

	 ส่วนเลิขานุการืบริืษััท์ท์ำาห้น้าที์�เปิดเผู้ยแพร่ืข้อม้ลิสารืสนเท์ศัตามข้อกำาห้นดของ	ตลิท์.	แลิะ	ก.ลิ.ต.	อย่างถ้กต้อง	ครืบถ้วน	โปร่ืงใส	โดยผู่้าน	

การืพิจารืณ์าตรืวจสอบตามขั�นตอน	โดยในปี	2562	มีข่าวแจ้ง	ตลิท์.	ท์ั�งห้มด	24	ฉับับ

	 ท์ั�งนี�	ข้อม้ลิท์ี�บรืิษััท์เผู้ยแพรื่เป็นข้อม้ลิท์ี�มีสารืะสำาคัญครืบถ้วนแลิะถ้กต้อง	แลิะเพื�อให้้การืเปิดเผู้ยข้อม้ลิมีปรืะสิท์ธิภัาพ	บรืิษััท์จ่งได้ท์ำา

การืปรืับปรืุงข้อม้ลิในเว็บไซึ่ต์ให้้ครืบถ้วนแลิะเป็นปัจจุบันเสมอ	 เพื�อให้้ผู้้้ถือหุ้้นแลิะนักลิงท์ุนสามารืถสืบค้นข้อม้ลิท์ี�เปิดเผู้ยต่อสาธารืณ์ะได	้

อย่างรืวดเรื็ว	โดยได้นำาเสนอข้อม้ลิบนเว็บไซึ่ต์ท์ั�งภัาษัาไท์ยแลิะภัาษัาอังกฤษั	มีข้อม้ลิท์ี�สำาคัญ	ดังนี�

 	 ปรืะวัติความเป็นมา	วิสัยท์ัศัน์	แลิะพันธกิจ	โครืงสรื้างองค์กรื	บรืิษััท์ย่อย	บรืิษััท์รื่วม

 	 การืกำากับด้แลิกิจการื	ปรืะกอบด้วยห้ลัิกการืกำากับด้แลิกิจการื	นโยบายด้านการืกำากับด้แลิกิจการื	นโยบายด้านการืบริืห้ารืความเสี�ยง	

 	 คณ์ะกรืรืมการื	คณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	ผู้้้บรืิห้ารืรืะดับส้ง	กฎบัตรื	ห้น้าท์ี�ความรืับผู้ิดช่อบ	วารืะการืดำารืงตำาแห้น่งของคณ์ะกรืรืมการื

 	 ข้อม้ลิสำาห้รืับนักลิงท์ุน	ปรืะกอบด้วย	ข้อม้ลิสำาคัญท์างการืเงิน	โครืงสรื้างการืถือหุ้้นท์ั�งท์างตรืงแลิะท์างอ้อม	กลิุ่มผู้้้ถือหุ้้นรืายให้ญ่	

 	 ห้นังสือเช่ิญปรืะชุ่มสามัญ	แลิะวิสามัญผู้้้ถือหุ้้น	แบบ	56-1	แลิะรืายงานปรืะจำาปี	(แบบ	56-2)

 	 ข่าวสารืแลิะความเคลิื�อนไห้วขององค์กรื	ปรืะกอบด้วย	ข่าวสารืเกี�ยวกับธุรืกิจ	แลิะข่าวสารืเกี�ยวกับโครืงการืเพื�อชุ่มช่น	แลิะสังคม	

ท์ี�ดำาเนินการือย้่ในปัจจุบัน

 	 ข้อม้ลิติดต่อส่วนนักลิงท์ุนสัมพันธ์	แลิะเลิขานุการืบรืิษััท์

 	 การืให้้ข้อม้ลิต่อนักวิเครืาะห้์ห้ลิักท์รืัพย์ห้รืือนักลิงท์ุนท์ี�มาเยี�ยมช่มแลิะห้ารืือกับผู้้้บรืิห้ารืของบรืิษััท์ฯ

 	 การืเดินท์างไปให้้ข้อม้ลิแก่นักลิงท์ุน

 	 การืจัดปรืะชุ่มนักวิเครืาะห้์ห้ลิักท์รืัพย์

 	 การืให้้ข้อม้ลิผู้่านสื�อสาธารืณ์ะต่างๆ	ได้แก่	ห้นังสือพิมพ์	นิตยสารื	วารืสารื	แลิะโท์รืท์ัศัน์
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กิจำกรรม จำำานวนครั�ง

การืจัดปรืะชุ่มนักวิเครืาะห้์ห้ลิักท์รืัพย์	(Analyst	Meeting)	 1

เข้ารื่วมกิจกรืรืมบรืิษััท์จดท์ะเบียนพบผู้้้ลิงท์ุน	(Opportunity	Day) 2

จัดกิจกรืรืมให้้ผู้้้ถือหุ้้นรืายย่อยเข้าเยี�ยมช่มกรืะบวนการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปา	แลิะพบปะ
ผู้้้บรืิห้ารืรืะดับส้ง	ณ์	โรืงผู้ลิิตนำ�าปรืะปาปท์ุมธานี	

1

การืปรืะชุ่มท์างไกลิข้ามปรืะเท์ศั	(Conference	Call)	กับนักลิงท์ุนสถาบัน	
แลิะนักวิเครืาะห้์ห้ลิักท์รืัพย์

6

การืเดินท์างไปรื่วมสัมมนา	พบปะแลิะให้้ข้อม้ลินักลิงท์ุน	นักวิเครืาะห้์ห้ลิักท์รืัพย์ 11

สื�อสารืข้อม้ลิแก่นักลิงท์ุน	นักวิเครืาะห้์ห้ลิักท์รืัพย์	ผู้่านสื�อออนไลิน์	(Social	Media)	ได้แก่	
Facebook	Fanpage,	Instagram,	Youtube	Channel,	Linkedin	

ปรืะมาณ์สัปดาห้์ลิะ	1-2	ครืั�ง	

การืให้้ข้อม้ลิท์างโท์รืศััพท์์	/	อีเมลิ์ ปรืะมาณ์วันลิะ	3	ครืั�ง	/	วัน

การจัำดทำำาและนำาส่งรายงานทำางการเงิน

	 เพื�อแสดงความรัืบผิู้ดช่อบในการืจัดท์ำารืายงานท์างการืเงินว่ามีความถ้กต้อง	ครืบถ้วน	โปร่ืงใส	อย่างเพียงพอที์�จะดำารืงรัืกษัาไว้ซ่ึ่�งท์รัืพย์สิน

ของบริืษััท์	 ป้องกันการืทุ์จริืตแลิะการืดำาเนินการืที์�ผิู้ดปกติ	 รืวมทั์�งได้ถือปฏิิบัติตามมาตรืฐานการืบัญชี่ที์�รัืบรืองโดยทั์�วไป	แลิะใช้่นโยบายบัญชี่								

ที์�เห้มาะสมแลิะถือปฏิิบัติโดยสมำ�าเสมอ	ตลิอดจนมีการืพิจารืณ์าถ่งความสมเห้ตุสมผู้ลิแลิะความรือบคอบในการืจัดท์ำางบการืเงินของบริืษััท์ฯ	

แลิะเพื�อให้้ผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่�อมั�นต่อรืายงานท์างการืเงินที์�บริืษััท์จัดท์ำาข่�นว่าเป็นไปตามวัตถุปรืะสงค์ข้างต้น	คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	

จ่งแต่งตั�งคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	 เพื�อท์ำาห้น้าท์ี�สอบท์านให้้บรืิษััท์มีรืายงานท์างการืเงินแลิะการืดำาเนินงานอย่างถ้กต้องเพียงพอ	 รืวมท์ั�ง								

คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ยังได้จัดท์ำารืายงานความรืับผู้ิดช่อบของคณ์ะกรืรืมการืในการืจัดท์ำารืายงานท์างการืเงินซึ่่�งครือบคลิุมเรืื�องสำาคัญตาม								

ข้อพ่งปฏิิบัติสำาห้รืับกรืรืมการืบรืิษััท์จดท์ะเบียนท์ี�ตลิาดห้ลิักท์รืัพย์ฯ	ได้เสนอแนะไว้	ลิงนามโดยปรืะธานกรืรืมการืแลิะกรืรืมการืผู้้้จัดการื	โดย

แสดงควบค้่กับรืายงานของผู้้้สอบบัญช่ีในรืายงานปรืะจำาปี

ส่วนนักลงทุำนสัมพันธ์ิ

	 ฝ่่ายนักลิงท์ุนสัมพันธ์ท์ำาห้น้าท์ี�ติดต่อสื�อสารืกับนักลิงท์ุนสถาบัน	ผู้้้ถือหุ้้น	รืวมถ่งนักวิเครืาะห้์	ตามห้ลิักการืพื�นฐานในเรืื�องความถ้กต้อง	

เพียงพอ	ทั์นเวลิา	เท่์าเที์ยม	เป็นธรืรืม	ซืึ่�อสัตย์	สุจริืต	แลิะสอดคล้ิองกับนโยบายแลิะห้ลัิกการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดี	ตลิอดจนมีการืจัดท์ำาแผู้นงาน

นักลิงท์ุนสัมพันธ์ปรืะจำาปีอย่างต่อเนื�อง	แลิะเนื�องจากท์ีท์ีดับบลิิวให้้ความสำาคัญแลิะรืะมัดรืะวังในการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิ	 รืวมท์ั�งการืปฏิิบัตติ่อ								

ผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท์่าเท์ียมกัน	 โดยกำาห้นดช่่วงเวลิาไม่เผู้ยแพรื่ข่าวสารืห้รืือข้อม้ลิต่อนักวิเครืาะห้์	 นักลิงท์ุนสถาบัน	 ผู้้้ถือหุ้้น	 แลิะ	

สาธารืณ์ช่น	ด้วยการืงดรืับนัดห้รืือตอบคำาถามเกี�ยวกับผู้ลิปรืะกอบการืในอนาคตอันใกลิ้ให้้แก่นักวิเครืาะห้์	 แลิะนักลิงท์ุน	 (Silent	 Period)	

ในช่่วง	14	วัน	ก่อนที์�จะมีการืเปิดเผู้ยงบการืเงิน	แลิะในกรืณี์ที์�มีการืจัดปรืะชุ่มนักวิเครืาะห์้ห้ลัิกท์รัืพย์	(Analyst	Meeting)	จะดำาเนินการืห้ลัิงจาก

ท์ี�มีการืเปิดเผู้ยงบการืเงินแลิ้ว

	 ทั์�งนี�	 เพื�อให้้สอดคล้ิองกับ	CG	Code	ของ	ก.ลิ.ต.	 ในห้ลัิกปฏิิบัติที์�	 7	 เรืื�องการืรัืกษัาความน่าเชื่�อถือท์างการืเงินแลิะเป็นการืเผิู้ดเผู้ยข้อม้ลิ	

คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ได้เลิ็งเห้็นถ่งความสำาคัญในห้ลิักปฏิิบัติดังกลิ่าว	 จ่งมอบห้มายให้้ฝ่่ายนักลิงท์ุนสัมพันธ์	 จัดท์ำาจรืรืยาบรืรืณ์นักลิงท์ุน	

สัมพันธ์ของท์ีท์ีดับบลิิว	เพื�อใช่้เป็นกรือบแลิะแนวปฏิิบัติสำาห้รืับผู้้้ปฏิิบัติงานนักลิงท์ุนสัมพันธ์ของบรืิษััท์	โดยมีปรืะเด็นสำาคัญ	ดังนี�	

	 1.	 เปิดเผู้ยข้อม้ลิท์ี�สำาคัญแลิะจำาเป็นต่อการืตัดสินใจลิงท์ุนอย่างถ้กต้อง	เพียงพอ	แลิะท์ันเวลิา

	 2.	 การืด้แลิรืักษัาข้อม้ลิภัายใน

	 3.	 เปิดเผู้ยข้อม้ลิอย่างเท์่าเท์ียมแลิะเป็นธรืรืม	โดยเปิดโอกาสให้้บุคคลิท์ี�เกี�ยวข้องท์ุกกลิุ่มสามารืถเข้าถ่งแลิะสอบถามข้อม้ลิได้

	 4.	 ปฏิิบัติห้น้าที์�ด้วยความซืึ่�อสัตย์สุจริืตในวิช่าชี่พ	บนพื�นฐานของห้ลัิกการืของความเท่์าเที์ยมกัน	 ไม่มีการืเลืิอกปฏิิบัติบนอามิสสินจ้าง	

ใดๆ	ท์ี�เป็นเห้ตุจ้งใจส่วนบุคคลิแลิะเอื�อปรืะโยช่น์ส่วนตนมากกว่าผู้ลิปรืะโยช่น์ของบรืิษััท์แลิะผู้้้มีส่วนได้เสียท์ี�เกี�ยวข้อง

	 นอกจากนี�	 ที์ที์ดับบลิิวยังได้ให้้ความสำาคัญต่อการืเผู้ยแพร่ืข้อม้ลิผู่้านกิจกรืรืมนักลิงทุ์นสัมพันธ์	 โดยผู้้้บริืห้ารืได้มีส่วนร่ืวมในการืให้้ข้อม้ลิ								

แลิะพบปะนักลิงท์ุนเพื�อให้้เกิดความเข้าใจท์ี�ดีต่อการืบรืิห้ารืงานของบรืิษััท์ฯ	แลิะช่่วยเสรืิมสรื้างสัมพันธภัาพท์ี�ดี	 รืวมท์ั�งส่งเสรืิมให้้เกิดการื							

แลิกเปลิี�ยนความคิดเห้็นรืะห้ว่างกันอย่างต่อเนื�อง	โดยกิจกรืรืมท์ี�สำาคัญในปี	2562	ได้แก่
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	 ในปี	2562	บรืิษััท์ได้ให้้ผู้้้สอบบัญช่ีจากบรืิษััท์	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้้้สอบบัญช่ีของบรืิษััท์ฯ	ซึ่่�งมีความรื้้	ความช่ำานาญในวิช่าช่ีพ

มีความเป็นอิสรืะ	แลิะได้รืับความเห้็นช่อบจากสำานักงาน	 ก.ลิ.ต.	 โดยงบการืเงินของบรืิษััท์ฯ	 ได้รืับการืรืับรืองโดยไม่มีเงื�อนไข	 แลิะถ้กต้อง	

ตามท์ี�ควรืในสารืะสำาคัญ	ตามห้ลิักการืบัญช่ีท์ี�รืับรืองโดยท์ั�วไป	 แลิะผู้่านความเห้็นช่อบจากคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ/คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	

ก่อนเปิดเผู้ยต่อผู้้้ถือหุ้้น	

	 บรืิษััท์มีการืจัดท์ำาบท์รืายงานแลิะการืวิเครืาะห้์ของฝ่่ายบรืิห้ารื	 (MD&A)	 เพื�ออธิบายในเช่ิงวิเครืาะห้์เกี�ยวกับฐานะการืเงิน	 ผู้ลิการื	

ดำาเนินงาน	ปัจจัยท์ี�มีผู้ลิต่อฐานะการืเงิน	แลิะผู้ลิการืดำาเนินงาน	รืวมท์ั�งการืเปลิี�ยนแปลิงท์ี�สำาคัญท์างการืเงินให้้ผู้้้ถือหุ้้นแลิะนักลิงท์ุนท์รืาบ	

เป็นรืายไตรืมาสท์ุกไตรืมาส	โดยเปิดเผู้ยผู้่านรืะบบ	SET	Portal	ของ	ตลิท์.	พรื้อมการืนำาส่งงบการืเงิน	แลิะจัดให้้มีการืเปิดเผู้ยบนเว็บไซึ่ต์ของ	

บรืิษััท์เพื�ออำานวยความสะดวกให้้กับผู้้้ท์ี�สนใจอีกช่่องท์างห้น่�ง	 โดยท์ี�ผู้่านมาบรืิษััท์เปิดเผู้ยงบการืเงินท์ั�งรืายไตรืมาสแลิะรืายปีลิ่วงห้น้าก่อน	

ครืบกำาห้นด	อีกท์ั�งไม่เคยมีปรืะวัติถ้กสั�งให้้แก้ไขงบการืเงินแต่อย่างใด

	 ท์ั�งนี�คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ได้มีการืสอบท์านรืะบบควบคุมภัายในให้้มีปรืะสิท์ธิภัาพผู้่านคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	เพื�อให้้มั�นใจได้อย่างมี

เห้ตุผู้ลิว่าการืบันท่์กข้อม้ลิท์างบัญชี่	มีความถ้กต้อง	ครืบถ้วน	แลิะเพียงพอที์�จะดำารืงรัืกษัาไว้ซ่ึ่�งท์รัืพย์สินแลิะเพื�อให้้ท์รืาบจุดอ่อนเพื�อป้องกัน	

ไม่ให้้เกิดการืท์ุจรืิตห้รืือการืดำาเนินการืท์ี�ผู้ิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

4.		 การซ่ื้�อขายหร่อเปล่�ยนแปลงการถ่ี่อครองหลักทำรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
	 บรืิษััท์กำาห้นดให้้กรืรืมการืแลิะผู้้้บรืิห้ารืมีห้น้าท์ี�รืายงานการืซึ่ื�อขายห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์	 เพื�อป้องกันการืซึ่ื�อห้รืือขายห้ลิักท์รืัพย์โดยใช่้	

ข้อม้ลิภัายใน	แลิะเพื�อเลีิ�ยงข้อครืห้าเกี�ยวกับความเห้มาะสมของการืซืึ่�อขายห้ลัิกท์รัืพย์ของบุคคลิภัายใน	 โดยกำาห้นดให้้กรืรืมการืแลิะผู้้้บริืห้ารื								

ห้้ามซึ่ื�อขายห้รืือเปลิี�ยนแปลิงการืถือครืองห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์ในช่่วงเวลิา	1	เดือนก่อนท์ี�จะเผู้ยแพรื่งบการืเงินห้รืือฐานะการืเงินแลิะสถานะ

ของบรืษิัทั์รืวมถ่งข้อมล้ิสำาคัญอื�นๆ	ต่อผู้้้ลิงทุ์น	นอกจากนี�กำาห้นดให้้กรืรืมการืแลิะผู้้้บริืห้ารืต้องรืายงานการืเปลีิ�ยนแปลิงการืมสีว่นได้เสยีของ

ตนเองต่อบริืษััท์	แลิะจะมีการืปรัืบปรุืงข้อม้ลิทุ์กปี	 โดยข้อม้ลิดังกล่ิาวจะเก็บไว้ใช้่ภัายในบริืษััท์เท่์านั�น	 เพื�อให้้เป็นไปตามปรืะกาศัคณ์ะกรืรืมการื	

กำากับตลิาดท์ุนท์ี�	ท์จ.2/2552	เรืื�องการืรืายงานการืมีส่วนได้เสียของกรืรืมการืผู้้้บรืิห้ารืแลิะบุคคลิท์ี�มีความเกี�ยวข้อง

แนวทำางการปฏิิบัติำ

 	 บรืิษััท์จะมีห้นังสือแจ้งไปยังกรืรืมการืแลิะผู้้้บรืิห้ารืรืวมถ่งค้่สมรืสแลิะบุตรืท์ี�ยังไม่บรืรืลิุนิติภัาวะ	ขอความรื่วมมืองดเว้นการืซึ่ื�อขาย

ห้รืือเปลิี�ยนแปลิงการืถือครืองห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์	โดยรืายงานต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิแลิะคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ในแต่ลิะ

ไตรืมาส

 	 กำาห้นดให้้พนักงานที์�สามารืถเข้าถ่งข้อม้ลิสำาคัญของบริืษััท์ที์�อาจมีผู้ลิต่อความเคลืิ�อนไห้วของรืาคาห้ลัิกท์รัืพย์ควรืลิะเว้นการืซืึ่�อขาย	

ห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์ห้รืือรือจนกรืะท์ั�งปรืะช่าช่นได้รืับข้อม้ลิแลิะมีเวลิาปรืะเมินข้อม้ลินั�นตามสมควรืแลิ้ว	 เพื�อเป็นการืปฏิิบัติตาม	

นโยบายการืป้องกันการืใช่้ข้อม้ลิภัายในของบรืิษััท์

 	 กำาห้นดให้้กรืรืมการืห้รืือผู้้้บรืิห้ารืรืายงานมายังส่วนเลิขานุการืบรืิษััท์	 เมื�อมีการืซึ่ื�อขายห้รืือเปลิี�ยนแปลิงการืถือครืองห้ลิักท์รืัพย	์										

เพื�อดำาเนินการืจัดท์ำารืายงานต่อห้น่วยงานกำากับด้แลิอย่างครืบถ้วนแลิะภัายในกำาห้นดเวลิาตามท์ี�กฎห้มายกำาห้นด	ปรืะกอบด้วย	

รืายงานการืถือครืองห้ลิักท์รืัพย์ฯ	(แบบ	59-1)	แลิะ	รืายงานการืเปลิี�ยนแปลิงการืถือครืองห้ลิักห้ลิักท์รืัพย์ฯ	(แบบ	59-2)	

 	 กำาห้นดให้้กรืรืมการืแลิะผู้้้บริืห้ารืต้องแจ้งรืายงานการืเปลีิ�ยนแปลิงการืมีส่วนได้เสียของตนเองต่อบริืษััท์ทุ์กครัื�งที์�มีการืเปลีิ�ยนแปลิง	

ข้อม้ลิ	แลิะจะต้องท์ำาการืปรืับปรืุงข้อม้ลิเป็นปรืะจำาท์ุกปี

	หมวดท่ำ�	5	ความรับผิดชีอบของคณะกรรมการ	(Board	Responsibilities)

1.		 หน้าท่ำ�คณะกรรมการบริษัทำ
 	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์มีห้น้าท์ี�กำากับด้แลิให้้การืดำาเนินการืของบรืิษััท์เป็นไปตามกฎห้มาย	 วัตถุปรืะสงค์แลิะข้อบังคับของบรืิษััท์	

ตลิอดจนมติที์�ปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	โดยปฏิิบัติห้น้าที์�ด้วยความซืึ่�อสัตย์สุจริืต	แลิะรืะมัดรืะวังรัืกษัาผู้ลิปรืะโยช่น์ของบริืษััท์	รืวมถ่งการืปฏิิบัติ

ให้้เป็นไปตามห้ลิักการืแลิะข้อบังคับท์ี�กำาห้นดโดย	ตลิท์.	แลิะ	ก.ลิ.ต.

 	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	มีห้น้าที์�กำาห้นดวิสัยทั์ศัน์	พันธกิจ	กลิยุท์ธ์	นโยบาย	ทิ์ศัท์างแลิะเป้าห้มายการืดำาเนินงาน	พร้ือมกำากับด้แลิเพื�อ	

ให้้มั�นใจได้ว่าฝ่่ายจัดการื	 ได้นำากลิยุท์ธ์	 แลิะนโยบายดังกลิ่าวไปปฏิิบัติให้้บรืรืลิุวัตถุปรืะสงค์อย่างมีปรืะสิท์ธิภัาพ	 โดยในปี	 2562	

คณ์ะกรืรืมการืได้พิจารืณ์าท์บท์วนวิสัยท์ัศัน์	พันธกิจ	กลิยุท์ธ์	 ท์ิศัท์างแลิะเป้าห้มายการืดำาเนินธุรืกิจของบรืิษััท์	 รืวมถ่งนโยบายท์ี�		



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 79

สำาคัญให้้มีความเห้มาะสมแลิะสอดคล้ิองกับเศัรืษัฐกิจ	สภัาพแวดล้ิอม	แลิะการืดำาเนินธุรืกิจตามห้ลัิกการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดี	แลิะ	

มีการืติดตามด้แลิให้้มีการืนำากลิยุท์ธ์ของบรืิษััท์ไปปฏิิบัติ	 โดยกำาห้นดให้้มีการืรืายงานผู้ลิการืดำาเนินงานแลิะผู้ลิปรืะกอบการืของ	

บริืษััท์ต่อที์�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์ทุ์กไตรืมาส	 โดยเฉัพาะส่วนของเป้าห้มายท์างการืเงินแลิะการืดำาเนินงานตามแผู้นงานต่างๆ								

เพื�อให้้เป็นไปตามแผู้นกลิยุท์ธ์ท์ี�วางไว้

 	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	มีห้น้าท์ี�กำาห้นดงบปรืะมาณ์การืลิงท์ุนแลิะงบปรืะมาณ์ปรืะจำาปี	 รืวมท์ั�งด้แลิการืปฏิิบัติงานของฝ่่ายจัดการื	

ท์ั�งนี�	เพื�อให้้การืใช่้งบปรืะมาณ์ดังกลิ่าวบรืรืลิุผู้ลิแลิะสรื้างปรืะโยช่น์ส้งสุดแก่บรืิษััท์	ผู้้้ถือหุ้้นตลิอดจนผู้้้มีส่วนได้เสียโดยรืวม	

 	 จัดให้้มีการืรืายงานข้อม้ลิท์างการืเงิน	 แลิะข้อม้ลิท์ั�วไปท์ี�สำาคัญต่อผู้้้ถือหุ้้นอย่างเพียงพอ	ครืบถ้วน	ถ้กต้อง	แลิะท์ันเวลิา	มีรืะบบ	

การืกำากับด้แลิ	การืควบคุมแลิะการืตรืวจสอบภัายในที์�มีปรืะสิท์ธิภัาพ	ปรืะกอบกับมีมาตรืการืในการืบริืห้ารืความเสี�ยงที์�	เห้มาะสม	

พรื้อมท์ั�งมีการืติดตามการืดำาเนินการืในเรืื�องดังกลิ่าวอย่างสมำ�าเสมอ	นอกจากนี�คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์จัดให้้มีข้อตกลิงในการืรืักษัา

ความลิับกับท์ี�ปรื่กษัาแลิะผู้้้ให้้บรืิการือื�น	ให้้บุคคลิดังกลิ่าวยืนยันตามนโยบายแลิะรืะบบท์ี�จะปฏิิบัติก่อนท์ี�จะเข้าถ่งข้อม้ลิลิับ

 	 แยกบท์บาท์ห้น้าท์ี�แลิะความรืับผู้ิดช่อบรืะห้ว่างคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	คณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	แลิะฝ่่ายบรืิห้ารือย่างช่ัดเจน	 รืวมถ่ง	

มีการืสื�อสารืบท์บาท์	ห้น้าท์ี�แลิะความรืับผู้ิดช่อบดังกลิ่าวต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	คณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	ฝ่่ายบรืิห้ารื	แลิะพนักงาน

ของบรืิษััท์อย่างสมำ�าเสมอ

 	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	มีความรัืบผิู้ดช่อบต่อผู้้้ถือหุ้้นเกี�ยวกับการืดำาเนินธุรืกิจของบริืษััท์ฯ	แลิะการืกำากับด้แลิให้้การืดำาเนินงาน	เป็นไป	

ตามนโยบายแนวท์างแลิะเป้าห้มายอันจะก่อให้้เกิดปรืะโยช่น์ส้งสุดต่อผู้้้ถือหุ้้น	แลิะผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียท์ุกกลิุ่ม

2.		 โครงสร้างคณะกรรมการ
	 คณ์ะกรืรืมการืมีบท์บาท์สำาคัญในการืกำากับด้แลิกิจการื	เพื�อปรืะโยช่น์ส้งสุดของบรืิษััท์	คณ์ะกรืรืมการืปรืะกอบด้วยกรืรืมการือย่างน้อย	

5	 คน	ตามท์ี�กำาห้นดในข้อบังคับบรืิษััท์	 แลิะจะต้องเป็นผู้้้มีคุณ์สมบัติตามท์ี�กฎห้มายกำาห้นด	 โดยมีกรืรืมการือิสรืะไม่น้อยกว่า	 1	 ใน	 3	

ของจำานวนกรืรืมการืท์ั�งห้มด	 แลิะไม่น้อยกว่า	 3	 คน	การืเปลิี�ยนแปลิงจำานวนกรืรืมการืจะต้อง	 ได้รืับความเห้็นช่อบจากผู้้้ถือหุ้้น	 โดยใช่้	

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของผู้้้ถือหุ้้นท์ี�มาปรืะชุ่มแลิะมีสิท์ธิออกเสียงลิงคะแนน

	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	คณ์ะกรืรืมการืมีจำานวน	12	คน	ปรืะกอบด้วย

 	 กรืรืมการืท์ี�ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื	11	คน	ซึ่่�งคิดเป็นรื้อยลิะ	91.66	ของคณ์ะกรืรืมการืท์ั�งคณ์ะ	ปรืะกอบด้วย

	 	 -	 กรืรืมการือิสรืะ	4	คน	คิดเป็นรื้อยลิะ	33.33	ของท์ั�งคณ์ะ

	 	 -	 กรืรืมการืผู้้้แท์น	7	คน	คิดเป็นรื้อยลิะ	58.33	ของท์ั�งคณ์ะ	แลิะ

 	 กรืรืมการืท์ี�เป็นผู้้้บรืิห้ารื	1	คน	คือ	กรืรืมการืผู้้้จัดการื	คิดเป็นรื้อยลิะ	8.33	ของท์ั�งคณ์ะ

	 คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นเป็นผู้้้พิจารืณ์ากลัิ�นกรืองบุคคลิที์�จะได้รัืบแต่งตั�งเป็นกรืรืมการืทุ์กรืาย	ไม่ว่าจะเป็นกรืรืมการื

ที์�เป็นผู้้้แท์นของผู้้้ถือหุ้้นห้รืือกรืรืมการือิสรืะ	โดยพิจารืณ์าจากความเห้มาะสมของทั์กษัะแลิะปรืะสบการืณ์์	ที์�จำาเป็นเพื�อสร้ืางความเข้มแข็งของ	

คณ์ะกรืรืมการืในการืกำากับด้แลิบริืษััท์	รืวมทั์�งปรืะวัติการืท์ำางานที์�โปร่ืงใส	มีคุณ์ธรืรืมแลิะความรัืบผิู้ดช่อบ	มีวุฒิิภัาวะแลิะความเป็นมืออาชี่พ	

โดยจะมีการืท์บท์วนโครืงสร้ืางกรืรืมการืเป็นปรืะจำาทุ์กปี	ในปี	2562	คณ์ะกรืรืมการืมีความเห็้นว่า	โครืงสร้ืางแลิะองค์ปรืะกอบของคณ์ะกรืรืมการื

ในปัจจุบันปรืะกอบด้วยกรืรืมการืเพศัช่าย	10	คนเพศัห้ญิง	2	คน	โดยเป็นผู้้้เช่ี�ยวช่าญด้านวิศัวกรืรืมศัาสตรื์,	บัญช่ี,	การืเงิน,	เศัรืษัฐศัาสตรื์,	

บริืห้ารืธุรืกิจ	แลิะกฎห้มาย	 มีความห้ลิากห้ลิายของวิช่าชี่พแลิะปรืะสบการืณ์์ที์�เชี่�ยวช่าญซ่ึ่�งจำาเป็นแลิะเป็นปรืะโยช่น์ในการืปรืะกอบธุรืกิจของ	

บรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อย	แลิะมีการืถ่วงดุลิของกรืรืมการือย่างเห้มาะสมซึ่่�งจะเป็นปรืะโยช่น์ส้งสุดต่อบรืิษััท์แลิะผู้้้ถือหุ้้น		

3.		 นโยบายและวิธีิปฏิิบัติำในการดำารงตำำาแหน่งกรรมการบริษัทำอ่�นของกรรมการและผู้บริหาร
	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์ให้้ความสำาคัญกับปรืะสิท์ธิภัาพในการืปฏิิบัติห้น้าที์�ของกรืรืมการืผู้้้จัดการื	 เพื�อให้้กรืรืมการืสามารืถอุทิ์ศัเวลิาในการื	

กำากับด้แลิกิจการืของบริืษััท์ได้อย่างเต็มที์�	 จ่งกำาห้นดเป็นนโยบายในการืจำากัดจำานวนบริืษััท์ที์�กรืรืมการืแลิะผู้้้บริืห้ารืจะดำารืงตำาแห้น่งกรืรืมการื	

ในบรืษัิัท์	จดท์ะเบียนอื�น	โดยกรืรืมการืที์�ไม่เป็นผู้้้บริืห้ารืจะสามารืถดำารืงตำาแห้น่งกรืรืมการืในบริืษััท์จดท์ะเบียนอื�นได้ไม่เกิน	5	แห่้ง	แลิะกรืรืมการื	

ที์�เป็นผู้้้บริืห้ารืดำารืงตำาแห้น่งกรืรืมการืในบรืิษััท์จดท์ะเบียนอื�นได้ไม่เกิน	 2	แห้่ง	ปัจจุบันไม่มีกรืรืมการืท์ี�ดำารืงตำาแห้น่งกรืรืมการืบรืิษััท์เกิน	

ห้ลิักเกณ์ฑ์์ท์ี�กำาห้นดไว้
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4.		 คณะกรรมการชุีดย่อย
	 เพื�อให้้คณ์ะกรืรืมการืสามารืถศ่ักษัาแลิะตรืวจสอบข้อม้ลิในปรืะเด็นสำาคัญได้อย่างรือบคอบ	คณ์ะกรืรืมการืได้แต่งตั�งกรืรืมการืที์�มีความร้้ื	

ความช่ำานาญที์�เห้มาะสมเป็นคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อยเพื�อช่่วยเพิ�มปรืะสิท์ธิภัาพของการืกำากับด้แลิกิจการื	จำานวน	5	คณ์ะ	ได้แก่	คณ์ะกรืรืมการื	

บริืห้ารื	คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น	คณ์ะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภิับาลิ	แลิะคณ์ะกรืรืมการืบริืห้ารืความเสี�ยง	

โดยมีรืายช่ื�อกรืรืมการืดำารืงตำาแห้น่งในคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	ดังนี�

ตารางแสดงการดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชีุดย่อย

รายชี่�อกรรมการ

คณะกรรมการชีุดย่อย

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และกำาหนด
ค่าตอบแทำน

กรรมการ
บรรษััทำภัิบาล

กรรมการบริหาร
ความเสี�ยง

หมายเหตุ

1.			นายพงษั์สฤษัดิ�	ตันติสุวณ์ิช่ย์กุลิ ปรืะธาน - - - - กรืรืมการืท์ี�
ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื

2.			ดรื.สมบัติ		กิจจาลิักษัณ์์ กรืรืมการื - - - - กรืรืมการืท์ี�
ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื

3.			นายฮิิเดะโอะ	มัท์ซึ่่โมโตะ กรืรืมการื - - - กรืรืมการื กรืรืมการืท์ี�
ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื

4.			นายสุวิช่		พ่�งเจรืิญ กรืรืมการื - - - - กรืรืมการืท์ี�
ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื

5.			นางสาววลิัยณ์ัฐ	ตรืีวิศัวเวท์ย์ กรืรืมการื - - กรืรืมการื กรืรืมการื กรืรืมการืผู้้้จัดการื

6.			นายไพรืัช่		เมฆอาภัรืณ์์ - ปรืะธาน ปรืะธาน กรืรืมการื - กรืรืมการือิสรืะ

7.			นายสมน่ก	ช่ัยเดช่สุรืิยะ - กรืรืมการื กรืรืมการื ปรืะธาน - กรืรืมการือิสรืะ

8.			นางพเยาว์	มรืิตตนะพรื - - กรืรืมการื - ปรืะธาน กรืรืมการืท์ี�
ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื

9.			ดรื.ภััท์รืุตม์	ท์รืรืท์รืานนท์์ - กรืรืมการื - กรืรืมการื กรืรืมการื กรืรืมการือิสรืะ

10.	นายชุ่นสุเกะ	มุไรื - - กรืรืมการื - - กรืรืมการืท์ี�
ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื

	 ท์ั�งนี�	 โครืงสรื้างคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	ห้น้าท์ี�แลิะความรืับผู้ิดช่อบตามกฎบัตรืกรืรืมการืชุ่ดย่อยท์ั�ง	 5	 ชุ่ด	 ได้เปิดเผู้ยในห้ัวข้อ	 9.2	

คณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	

5.		 การประชุีมคณะกรรมการบริษัทำ
	 เพื�อให้้คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์สามารืถปฏิิบัติตามความรืับผู้ิดช่อบต่อห้น้าท์ี�ท์ี�มีต่อผู้้้ถือหุ้้น	บรืิษััท์กำาห้นดให้้มีการืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการื	

บรืิษััท์อย่างสมำ�าเสมอ	 โดยกำาห้นดให้้มีการืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการือย่างน้อย	 3	 เดือนต่อครืั�ง	 ยกเว้นมีเห้ตุอันควรืสามารืถเรืียกปรืะชุ่มได้เป็น	

กรืณี์พิเศัษั	ห้รืือมอบห้มายให้้คณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อยพิจารืณ์ากลัิ�นกรือง	ห้รืืออนุมัติการืดำาเนินการืได้ภัายในขอบเขตที์�ได้รัืบมอบห้มาย	รืวมถ่ง	

กำาห้นดการืรืายงานผู้ลิการืดำาเนินงานเป็นรืะเบียบวารืะห้น่�งในการืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	เพื�อติดตามความก้าวห้น้าในการืดำาเนินงาน

แลิะสามารืถให้้ข้อเสนอแนะในกรืณ์ีท์ี�ผู้ลิการืปฏิิบัติงานไม่เป็นไปตามแผู้นห้รืืองบปรืะมาณ์ท์ี�ได้รืับอนุมัติ

	 บรืิษััท์กำาห้นดนโยบายเกี�ยวกับจำานวนองค์ปรืะชุ่มขั�นตำ�า	ณ์	ขณ์ะท์ี�คณ์ะกรืรืมการืจะลิงมติในท์ี�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืว่า	ต้องมีกรืรืมการื	

อย้่ไม่น้อยกว่า	2	 ใน	3	ของจำานวนกรืรืมการืท์ั�งห้มด	แลิะกรืรืมการืท์ี�อาจมีความเกี�ยวข้องห้รืืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในวารืะการืปรืะชุ่มใดๆ	

ก็ตาม	ต้องงดแสดงความคิดเห้็น	แลิะงดออกเสียงในวารืะนั�นๆ

	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ได้กำาห้นดตารืางการืปรืะชุ่มลิ่วงห้น้าในแต่ลิะปี	 แลิะแจ้งให้้กรืรืมการืแต่ลิะท์่านท์รืาบ	ท์ั�งนี�ไม่รืวมการืปรืะชุ่ม	

วารืะพิเศัษั	ท์ั�งนี�	ในการืปรืะชุ่มครืั�งสุดท์้ายของปี	2561	ได้มีการืกำาห้นดตารืางการืปรืะชุ่มกรืรืมการืปรืะจำาปี	2562	เป็นการืลิ่วงห้น้า	(ตารืาง	

การืปรืะชุ่มอาจมีการืเปลิี�ยนแปลิงได้)	โดยไม่รืวมการืปรืะชุ่มในวารืะพิเศัษั	ดังนี�
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ห้มายเห้ตุ		*	เป็นการืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืในต่างปรืะเท์ศั	พรื้อมศั่กษัาด้งานเกี�ยวกับธุรืกิจนำ�าปรืะปา

	 ทั์�งนี�	ในการืปรืะชุ่มทุ์กครัื�ง	มีเลิขานุการืบริืษััท์ท์ำาห้น้าที์�อำานวยการืจัดการืปรืะชุ่มทั์�งการืปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	การืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	

แลิะคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	พรื้อมให้้คำาแนะนำาด้านกฎห้มาย	ห้ลิักปฏิิบัติตามนโยบาย	ข้อบังคับ	แลิะกฎเกณ์ฑ์์ต่างๆ	ท์ี�	 ตลิท์.	แลิะ	ก.ลิ.ต.	

กำาห้นดเกี�ยวกับการืปรืะชุ่มกรืรืมการื

	 ในการืปรืะชุ่มแต่ลิะครืั�ง	 จะกำาห้นดวารืะการืปรืะชุ่มลิ่วงห้น้าอย่างช่ัดเจนแลิะจัดส่งห้นังสือเช่ิญปรืะชุ่มพรื้อมรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่ม	

ลิ่วงห้น้าอย่างน้อย	10	วันก่อนการืปรืะชุ่ม	แลิะส่งเอกสารืปรืะกอบการืปรืะชุ่มลิ่วงห้น้าอย่างน้อย	7	วัน	เพื�อให้้คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ได้มีเวลิา

ศั่กษัาข้อม้ลิอย่างเพียงพอก่อนเข้ารื่วมปรืะชุ่ม

	 นอกจากนี�	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์กำาห้นดให้้กรืรืมการืท์ี�ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารืมีการืปรืะชุ่มกันเองตามความเห้มาะสมโดยไม่มีกรืรืมการืท์ี�เป็น	

ผู้้้บรืิห้ารื	ห้รืือฝ่่ายบรืิห้ารืเข้ารื่วมในการืปรืะชุ่ม	 เพื�อเปิดโอกาสให้้อภัิปรืายปัญห้าต่างๆ	ท์ี�เกี�ยวข้องกับธุรืกิจของบรืิษััท์	 เช่่น	ปัญห้าเกี�ยวกับ	

การืจัดการื	ห้รืือ	เรืื�องอื�นๆ	ท์ี�อย้่ในความสนใจ	โดยในปี	2562	มีการืปรืะชุ่มรืะห้ว่างกันเองของกรืรืมการืท์ี�ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารืโดยไม่มีฝ่่ายจัดการื	

1	ครืั�ง	ในการืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ครืั�งท์ี�	5/2019	เมื�อวันท์ี�	2	ธันวาคม	2562	

	 โดยสรืุป	ในปี	2562	มีการืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	แลิะคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	รืวมท์ั�งสิ�น	23	ครืั�ง	ดังนี�

ตารางแสดงจำานวนครั�งทำี�กรรมการเข้้าประชีุม

การประชีุม ครั�งทำี� 1 ครั�งทำี� 2 ครั�งทำี� 3 ครั�งทำี� 4

คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ 26	กุมภัาพันธ์	2562 13	มิถุนายน	2562 12	สิงห้าคม	2562* 2	ธันวาคม	2562

คณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารื 14	กุมภัาพันธ์	2562 9	พฤษัภัาคม	2562 2	สิงห้าคม	2562 19	พฤศัจิกายน	2562

คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ 21	กุมภัาพันธ์	2562 9	พฤษัภัาคม	2562 8	สิงห้าคม	2562 12	พฤศัจิกายน	2562

คณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง 26	กุมภัาพันธ์	2562 13	มิถุนายน	2562 8	สิงห้าคม	2562 15	พฤศัจิกายน	2562

คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้า

แลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น

26	กุมภัาพันธ์	2562 - - 2	ธันวาคม	2562

คณ์ะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ 21	กุมภัาพันธ์	2562 - 6	สิงห้าคม	2562 -

รายชี่�อคณะกรรมการ

การเข้้าร่วมประชีุมในปี 2562 (ครั�ง)

สามัญ
ผู้้้ถื่อหุ้น

กรรมการ
บริษััทำ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา

และกำาหนด
ค่าตอบแทำน

กรรมการ
บรรษััทำ
ภัิบาล

กรรมการ
บริหาร

ความเสี�ยง

สัดส่วน
การเข้้า
ประชีุม 

(%)

1.			ดรื.ท์นง	พิท์ยะ 1/1 5/5 - - - - - 100

2.			นายปลิิว		ตรืีวิศัวเวท์ย์ 1/1 4/5 - - - - - 83

3.			นายพงษั์สฤษัดิ�	ตันติสุวณ์ิช่ย์กุลิ 1/1 3/5 5/5 - - - - 82

4.			นายไพรืัช่		เมฆอาภัรืณ์์ 1/1 4/5 - 4/4 2/2 2/2 - 93

5.			นายสมน่ก	ช่ัยเดช่สุรืิยะ 1/1 4/5 - 3/4 2/2 2/2 - 86

6.			ดรื.สมบัติ		กิจจาลิักษัณ์์ 1/1 4/5 5/5 - - - - 91

7.			นายสุวิช่		พ่�งเจรืิญ 1/1 5/5 5/5 - - - - 100

8.			นางพเยาว์		มรืิตตนะพรื 1/1 5/5 - - 2/2 - 4/4 100

9.			ดรื.ภััท์รืุตม์	ท์รืรืท์รืานนท์์ 1/1 5/5 - 4/4 - 2/2 4/4 100

10.	นายชุ่นสุเกะ	มุไรื 1/1 5/5 - - 2/2 - - 100

11.	นายฮิิเดะโอะ	มัท์ซึ่่โมโตะ 1/1 5/5 5/5 - - - 4/4 100

12.	นางสาววลิัยณ์ัฐ	ตรืีวิศัวเวท์ย์ 1/1 5/5 5/5 - - 2/2 4/4 100
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	 ในปี	 2562	บรืิษััท์ฯ	มีการืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืจำานวน	23	ครืั�ง	 โดยสัดส่วนการืเข้าปรืะชุ่มกรืรืมการืบรืิษััท์ท์ั�งคณ์ะเข้าปรืะชุ่มเฉัลิี�ย								

รื้อยลิะ	95	แลิะสัดส่วนการืเข้าปรืะชุ่มกรืรืมการืบรืิษััท์รืายบุคคลิเฉัลิี�ยรื้อยลิะ	95	ของจำานวนครืั�งท์ั�งห้มด	

6.		 การประเมินตำนเองของคณะกรรมการ

	 บริืษััท์ได้กำาห้นดไว้ในนโยบายบรืรืษััท์ภิับาลิแลิะห้ลัิกการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีของบริืษััท์ฯ	ให้้คณ์ะกรืรืมการืมีการืปรืะเมินผู้ลิงานปรืะจำาปี

ของท์ั�งคณ์ะ	 โดยแบ่งการืปรืะเมินเป็น	6	ห้ัวข้อห้ลิักตามแนวท์างของ	ตลิท์.	 ได้แก่	 (1)	 โครืงสรื้างแลิะคุณ์สมบัติของกรืรืมการื	 (2)	บท์บาท์	

ห้น้าที์�	แลิะความรืบัผู้ดิช่อบของคณ์ะกรืรืมการื	(3)	การืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการื	(4)	การืท์ำาห้น้าที์�ของกรืรืมการื	(5)	ความสมัพันธ์กับฝ่า่ยจัดการื	

(6)	การืพัฒินาตนเองของกรืรืมการืแลิะการืพัฒินาผู้้้บรืิห้ารื	ท์ั�งนี�เพื�อใช่้เป็นกรือบในการืตรืวจสอบการืปฏิิบัติงานในห้น้าท์ี�ของคณ์ะกรืรืมการื	

แลิะรื่วมกันพิจารืณ์าผู้ลิงานแลิะปัญห้าเพื�อปรืับปรืุงแก้ไขผู้ลิการืปฏิิบัติงานของคณ์ะกรืรืมการื	โดยคณ์ะกรืรืมการืเห้็นช่อบให้้แบบปรืะเมิน	

ผู้ลิคณ์ะกรืรืมการื	ท์ี�ผู้่านการืสอบท์านโดยคณ์ะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ	โดยมีกรืะบวนการืในการืปรืะเมิน	ดังนี�

	 1.	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์พิจารืณ์าแบบปรืะเมินผู้ลิการืปฏิิบัติงานของคณ์ะกรืรืมการื	แลิะคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย

	 2.	 เลิขานุการืบรืิษััท์ท์ำาห้น้าท์ี�ดำาเนินการืจัดส่งแบบปรืะเมินให้้กรืรืมการืท์ุกท์่านพิจารืณ์าปรืะเมินผู้ลิการืปฏิิบัติงานแลิะส่งกลิับมายัง

บรืิษััท์เพื�อท์ำาการืวิเครืาะห้์ผู้ลิการืปรืะเมิน	จัดท์ำาสรืุปแลิะนำาเสนอต่อคณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นเพื�อพิจารืณ์า	

ผู้ลิการืปรืะเมินแลิะแนวท์างการืพัฒินาปรืับปรืุงปรืะสิท์ธิภัาพการืดำาเนินงาน

	 3.	 คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นนำาเสนอผู้ลิการืปรืะเมินแลิะแนวท์างการืพัฒินาแลิะปรืับปรืุงปรืะสิท์ธิภัาพการื															

ดำาเนินงานต่อคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์เพื�อรัืบท์รืาบแลิะร่ืวมกันห้าแนวท์างในการืสนับสนุนการืปฏิิบัติงานของคณ์ะกรืรืมการืให้้ดียิ�งข่�น	

ต่อไป	

	 ในปี	 2562	คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	 ได้มีมติเห้็นช่อบแบบปรืะเมินสำาห้รืับคณ์ะกรืรืมการืท์ั�งคณ์ะ	 โดยให้้ความสำาคัญกับห้น้าท์ี�แลิะความ	

รัืบผิู้ดช่อบของคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	ด้านการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดี	โดยแบบปรืะเมินครือบคลุิมการืปฏิิบัติห้น้าที์�ของคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์ทุ์กด้าน

แลิะสอดคล้ิองกับลัิกษัณ์ะแลิะสภัาพแวดล้ิอม	 รืวมถ่งการืมีจริืยธรืรืมในการืปรืะกอบธุรืกิจของบริืษััท์ฯ	 ซ่ึ่�งแบบปรืะเมินแบ่งออกเป็น	 3	แบบ	

ปรืะกอบด้วย	แบบปรืะเมินตนเองของคณ์ะกรืรืมการืทั์�งคณ์ะ	แบบปรืะเมินตนเองของคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อยรืายคณ์ะ	แลิะแบบปรืะเมินตนเอง	

ของคณ์ะกรืรืมการืรืายบุคคลิ	โดยแบบปรืะเมินท์ั�ง	3	แบบมีเกณ์ฑ์์การืปรืะเมินผู้ลิ	ดังนี�

	 0					:		 ไม่เห้็นด้วยอย่างยิ�ง	ห้รืือไม่มีการืดำาเนินการืในเรืื�องนั�น

	 1					:		 ไม่เห้็นด้วย	ห้รืือมีการืดำาเนินการืในเรืื�องนั�นเลิ็กน้อย	

	 2					:		 เห้็นด้วย	ห้รืือมีการืดำาเนินการืในเรืื�องนั�นพอสมควรื

	 3					:	 เห้็นด้วยค่อนข้างมาก	ห้รืือมีการืดำาเนินการืในเรืื�องนั�นดี

	 4					:		 เห้็นด้วยอย่างมาก	ห้รืือมีการืดำาเนินการืในเรืื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม			

	 ในการืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ครืั�งท์ี�	5/2019	เมื�อวันท์ี�	2	ธันวาคม	2562	มีมติรืับท์รืาบการืปรืะเมินตนเองของคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	

แลิะคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อยปรืะจำาปี	2562	ปรืะกอบด้วย	6	ห้ัวข้อ	ดังนี�	

การประเมินคณะกรรมการทัำ�งคณะ

การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี�ย

ปี 2562 ปี 2561

1.			โครืงสรื้างแลิะคุณ์สมบัติคณ์ะกรืรืมการื 4 3.9 3.8

2.			บท์บาท์	ห้น้าท์ี�แลิะความรืับผู้ิดช่อบคณ์ะกรืรืมการื 4 3.9 3.3

3.			การืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการื 4 3.9 3.4

4.			การืท์ำาห้น้าท์ี�ของคณ์ะกรืรืมการื 4 4.0 3.8

5.			ความสัมพันธ์กับฝ่่ายจัดการื 4 3.9 3.8

6.			การืพัฒินาตนเองของกรืรืมการืแลิะการืพัฒินาผู้้้บรืิห้ารื 4 3.8 3.8

ผู้ลประเมินโดยรวม 4 3.9 3.6
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การประเมินคณะกรรมการชุีดย่อย

การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี�ย

ปี 2562 ปี 2561

1.			โครืงสรื้างแลิะคุณ์สมบัติของคณ์ะกรืรืมการื 4 3.9 3.8

2.			การืดำาเนินการืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืในเรืื�องต่างๆ	ให้้มีปรืะสิท์ธิภัาพ 4 3.9 3.8

3.			บท์บาท์	ห้น้าท์ี�	แลิะความรืับผู้ิดช่อบของคณ์ะกรืรืมการื
						3.1		คณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารื
						3.2		คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ
						3.3		คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น
						3.4		คณ์ะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ
						3.5		คณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง

4
4
4
4
4

3.9
3.9
3.9
3.9
3.9

n/a
3.7
3.6
3.6
3.6

ผู้ลประเมินโดยรวม 4 3.9 3.7

	 สรืุปการืปรืะเมินผู้ลิตนเองของคณ์ะกรืรืมการืท์ั�งคณ์ะ	ในภัาพรืวมอย้่ในเกณ์ฑ์์มาตรืฐาน	โดยมีคะแนนเฉัลิี�ยเท์่ากับ	3.9	จาก	4	คะแนน	

การืปรืะเมินตนเองของคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	มีคะแนนเฉัลิี�ยเท์่ากับ	 3.9	 จาก	4	คะแนน	แลิะการืปรืะเมินตนเองของคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์									

โดยมีคะแนนเฉัลิี�ยในการืปรืะเมินตนเองของกรืรืมการืแต่ลิะท์่านเท์่ากับ	3.9	

การประเมินผลการปฏิิบัติำงานของกรรมการผู้จัำดการ

	 เพื�อให้้เป็นไปตามห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดี	 บรืิษััท์จัดให้้มีการืปรืะเมินผู้ลิการืปฏิิบัติงานของกรืรืมการืผู้้้จัดการืเป็นปรืะจำาท์ุกปี	

สำาห้รืับปี	 2562	ท์ี�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	 ครืั�งท์ี�	 5/2019	 เมื�อวันท์ี�	 2	 ธันวาคม	2562	มีมติรืับท์รืาบผู้ลิการืปรืะเมินการืปฏิิบัติงานของ			

กรืรืมการืผู้้้จัดการื	ซึ่่�งปรืะเมินโดยกรืรืมการืท์ี�ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื	โดยผู้ลิปรืะเมินการืปฏิิบัติงานของกรืรืมการืผู้้้จัดการืแสดงได้ดังนี�

การประเมินตำนเองของคณะกรรมการบริษัทำเป็นรายบุคคล

การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี�ย

ปี 2562 ปี 2561

1.			โครืงสรื้างแลิะคุณ์สมบัติคณ์ะกรืรืมการื 4 3.9 3.9

2.			การืปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการื 4 3.9 3.8

3.			บท์บาท์	ห้น้าท์ี�	แลิะความรืับผู้ิดช่อบของคณ์ะกรืรืมการื 4 3.9 3.9

ผู้ลประเมินโดยรวม 4 3.9 3.8

การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี�ย

ปี 2562 ปี 2561

1.			การืกำาห้นดกลิยุท์ธ์แลิะการืปฏิิบัติตามกลิยุท์ธ์ 5 4.6 4.1

2.			ความสามารืถในการืจัดการืแลิะการืตัดสินใจ 5 4.5 4.5

3.			การืสื�อสารืแลิะการืปรืะสานสัมพันธ์กับผู้้้มีส่วนได้เสีย 5 4.8 4.6

4.			มีความรื้้ความสามารืถด้านบัญช่ีแลิะการืเงิน 5 4.7 4.5

5.			ผู้ลิการืดำาเนินงานเป็นไปตามแผู้นงานแลิะเป้าห้มายท์ี�กำาห้นดไว้ 5 4.8 4.7

6.			การืพัฒินาตนเองแลิะผู้้้อย้่ใต้บังคับบัญช่า 5 4.7 4.6

ผู้ลประเมินโดยรวม 5 4.7 4.5
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7.		 การพัฒนากรรมการ
	 บรืิษััท์สนับสนุนให้้คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ได้พัฒินาความรื้้ด้วยการืศั่กษัาด้งาน	แลิะเข้าอบรืม	สัมมนาในห้ลิักส้ตรืต่างๆ	 เพื�อเพิ�มความรื้	้

ความเข้าใจในเรืื�องบท์บาท์ห้น้าท์ี�กรืรืมการื	แลิะเรืื�องอื�นๆ	ท์ี�เกี�ยวข้องกับการืปฏิิบัติห้น้าที์�ของคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์เพื�อการืบรืิห้ารืงานอย่างมี	

ปรืะสิท์ธิภัาพแลิะเป็นไปตามห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดี	 บรืิษััท์จ่งได้ส่งเสรืิมให้้มีการืสมัครืสมาช่ิกสถาบันกรืรืมการืบรืิษััท์ไท์ย	 (IOD)	

ให้้กับกรืรืมการื	เพื�อปรืะโยช่น์ในการืรืับข้อม้ลิข่าวสารืต่างๆ	จาก	IOD

	 ในปี	2562	บรืิษััท์ได้สนับสนุนให้้กรืรืมการืแลิะเลิขานุการืบรืิษััท์เข้ารื่วมอบรืมห้ลิักส้ตรืของ	IOD	ดังนี�

 	 ห้ลิักส้ตรื	Director	Certification	Program	(DCP271/2019)	

 	 สัมมนา	Independent	Directors	Forum	1/2019	“Tips	and	Tricks	for	Dealling	with	Question	in	AGM”	

 	 ห้ลิักส้ตรื	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP34/2019)	

 	 ห้ลิักส้ตรื	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leader	(RCL18/2019)	

 	 สัมมนา	Role	of	the	Company	Secretary	in	Shaping	Corporate	Culture	

 	 สัมมนา	การืเผู้ยแพรื่ผู้ลิการืศั่กษัาข้อม้ลิ	Audit	Adjustment	

การเข้้าอบรมหลักส้ตรข้องกรรมการทำี�จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััทำไทำย (IOD)

8.		 การปฐมนิเทำศกรรมการใหม่
	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์กำาห้นดให้้มีการืปฐมนิเท์ศักรืรืมการืให้ม่ท์ุกท์่าน	เพื�อสรื้างความเข้าใจในธุรืกิจแลิะการืดำาเนินงานของบรืิษััท์	แลิะ

เพื�อเตรืียมความพรื้อมในการืปฏิิบัติห้น้าท์ี�กรืรืมการืท์ั�งในแง่การืกำากับด้แลิกิจการื	 การืจัดการืธุรืกิจ	 เท์คโนโลิยี	 แลิะนวัตกรืรืมให้ม่ๆ	 เพื�อ										

สนับสนุนการืปฏิิบัติห้น้าท์ี�ของกรืรืมการือย่างมีปรืะสิท์ธิภัาพ	โดยมีเลิขานุการืบรืิษััท์	เป็นผู้้้ปรืะสานงานในเรืื�องต่างๆ	ดังนี�

	 1.	 โครืงสรื้างธุรืกิจ	โครืงสรื้างกรืรืมการื	ขอบเขตอำานาจห้น้าท์ี�	แลิะกฎห้มายท์ี�เกี�ยวข้อง

	 2.	 แนวท์างการืดำาเนินธุรืกิจ	แลิะจัดให้้มีการืเยี�ยมช่มกรืะบวนการืผู้ลิิต

	 3.	 จัดให้้มีการืพบปะห้ารืือกับปรืะธานกรืรืมการื	เพื�อสอบถามข้อม้ลิเช่ิงลิ่กเกี�ยวกับการืดำาเนินธุรืกิจของบรืิษััท์

                 

Director 
Accreditation 

Program
(DAP)

Director 
Certification 
Program
(DCP)

Finance for 
Non-Finance 

Director
(FND)

Risk
Management 
Program for 
Corporate 
Leaders 
(RCL)

Advanced 
Audit 

Committee 
Program 
(AACP)

Role of the 
Compensation 

Committee
(RCC)

1.			ดรื.	ท์นง	พิท์ยะ DAP	25/2004

2.			นายปลิิว	ตรืีวิศัวเวท์ย์ DAP	18/2004 DCP	50/2004 FND	13/2004

3.			นายพงษั์สฤษัดิ�	ตันติสุวณ์ิช่ย์กุลิ DCP	155/2012 FND	35/2007

4.			นายไพรืัช่	เมฆอาภัรืณ์์ DCP	81/2006 AACP	17/2007

5.			นายสมน่ก	ช่ัยเดช่สุรืิยะ DAP	9/2004 DCP	46/2004 AACP	9/2005

6.			ดรื.สมบัติ	กิจจาลิักษัณ์์ DAP	36/2005 DCP	81/2006

7.			นายสุวิช่	พ่�งเจรืิญ DCP	37/2003

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

9.			ดรื.ภััท์รืุตม์	ท์รืรืท์รืานนท์์ DCP	271/2019 RCL	18/2019 AACP	34/2019

10.	นายชุ่นสุเกะ	มุไรื

11.	นายฮิิเดะโอะ	มัท์ซึ่่โมโตะ DCP	256/2018

12.	นางสาววลิัยณ์ัฐ	ตรืีวิศัวเวท์ย์ DCP	201/2015 AACP	20/2015

กรรมการ

หลักส้ตร
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คณะกรรมการชุุดูย่อย
	 คณ์ะกรืรืมการืได้แต่งตั�งกรืรืมการืที์�มีความร้้ืความช่ำานาญที์�เห้มาะสมเป็นคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อยเพื�อช่่วยเพิ�มปรืะสิท์ธิภัาพของการืกำากับ	

ด้แลิกิจการื	จำานวน	5	คณ์ะ	ได้แก่	คณ์ะกรืรืมการืบริืห้ารื	คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น	คณ์ะกรืรืมการื	

บรืรืษััท์ภัิบาลิ	แลิะคณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	โดยมีรืายช่ื�อกรืรืมการืดำารืงตำาแห้น่งในคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อย	ดังนี�

1.		 คณะกรรมการบริหาร
	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	คณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารื	ปรืะกอบด้วยกรืรืมการื	จำานวน	5	คน	ดังนี�	

รายชี่�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการประชีุม

1.			นายพงษั์สฤษัดิ�	ตันติสุวณ์ิช่ย์กุลิ ปรืะธานกรืรืมการืบรืิห้ารื 5/5

2.			ดรื.	สมบัติ	กิจจาลิักษัณ์์ กรืรืมการืบรืิห้ารื 5/5

3.			นายสุวิช่	พ่�งเจรืิญ กรืรืมการืบรืิห้ารื 5/5

4.			นายฮิิเดะโอะ	มัท์ซึ่่โมโตะ กรืรืมการืบรืิห้ารื 5/5

5.			นางสาววลิัยณ์ัฐ	ตรืีวิศัวเวท์ย์ กรืรืมการืบรืิห้ารื	แลิะ	เลิขานุการื 5/5

ขอบเขตำอำานาจำหน้าท่ำ�ของคณะกรรมการบริหาร

	 ท์ี�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ได้มีมติกำาห้นดขอบเขตแลิะอำานาจของคณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารื	ไว้ดังนี�

	 (1)	 กำากับด้แลิการืปฏิิบัติงานของกรืรืมการืผู้้้จัดการืให้้เป็นไปตามมติ	 นโยบาย	 (Policies)	 แลิะกลิยุท์ธ์	 (Strategies)	ท์ี�กำาห้นดโดย	

คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ตลิอดจนให้้คำาแนะนำาแลิะคำาปรื่กษัาแก่กรืรืมการืผู้้้จัดการื

	 (2)	 กำากับด้แลิการืศั่กษัาความเป็นไปได้สำาห้รืับโครืงการืให้ม่	 รืวมท์ั�งพิจารืณ์าอนุมัติดำาเนินโครืงการืต่างๆ	ตามท์ี�เห้็นสมควรืภัายใน	

วงเงินตามข้อ	(3)

	 (3)	 มีอำานาจอนุมัติการืเข้าท์ำานิติกรืรืมใดๆ	ซึ่่�งมีผู้ลิผู้้กพันต่อบรืิษััท์ฯ	 ในวงเงินไม่เกิน	 50	 (ห้้าสิบลิ้านบาท์)	ท์ั�งนี�	 การือนุมัติดังกลิ่าว													

ต้องไม่เป็นรืายการืท์ี�มีความขัดแย้งห้รืือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ	 	 บรืิษััท์ฯ	ห้รืือบรืิษััท์ย่อยของบรืิษััท์	 ตามปรืะกาศัของคณ์ะกรืรืมการื	

กำากับห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	 รืวมท์ั�งรืายการืท์ี�ต้องขอความเห้็นช่อบจากผู้้้ถือหุ้้นตามข้อกำาห้นดของคณ์ะกรืรืมการืกำากับ

ห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์แห้่งปรืะเท์ศัไท์ย

	 (4)	 มีอำานาจพิจารืณ์าอนุมัติ	แลิะ/ห้รืือกำาห้นดนโยบายการืบริืห้ารืงาน	การืดำาเนินธุรืกิจของบริืษััท์ฯ	ห้รืือการืดำาเนินการืใดๆ	อันมีผู้ลิผู้้กพัน	

ต่อบรืิษััท์ฯ	ภัายใต้กรือบนโยบายแลิะกลิยุท์ธ์	(Policies	and	Strategies)	ท์ี�กำาห้นดโดยคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์

	 (5)	 มีอำานาจว่าจ้าง	แต่งตั�ง	ลิงโท์ษัท์างวินัย	 เลิิกจ้าง	 ให้้ออก	ปลิด	กำาห้นดเงินเดือน	 โบนัส	สวัสดิการื	แลิะผู้ลิตอบแท์นอื�นๆ	 รืวมท์ั�ง												

ค่าใช้่จ่ายแลิะสิ�งอำานวยความสะดวกของเจ้าห้น้าที์�ห้รืือพนักงานของบริืษััท์ฯ	ที์�มีตำาแห้น่งตั�งแต่ผู้้้อำานวยการืฝ่่ายห้รืือเที์ยบเท่์าข่�นไป	

แต่ไม่รืวมถ่งกรืรืมการืผู้้้จัดการื

	 (6)	 มีอำานาจแต่งตั�ง	กำาห้นดอำานาจห้น้าที์�	มอบห้มายแนวนโยบาย	กำากับด้แลิ	กำาห้นดผู้ลิตอบแท์น	ค่าเบี�ยเลีิ�ยง	ค่าใช้่จ่ายแลิะสิ�งอำานวย	

ความสะดวกสำาห้รืับคณ์ะท์ำางานพิเศัษัเพื�อดำาเนินงานเฉัพาะเรืื�อง	 รืวมถ่งอนุมัติข้อเสนอของคณ์ะท์ำางานพิเศัษัภัายในวงเงินตาม	

ข้อ	(3)

	 (7)	 มีอำานาจแต่งตั�งปรืะธานที์�ปร่ืกษัา	ที์�ปร่ืกษัา	แลิะ/ห้รืือคณ์ะที์�ปร่ืกษัาของคณ์ะกรืรืมการืบริืห้ารืได้ตามความเห้มาะสม	โดยการืกำาห้นด	

ผู้ลิตอบแท์น	ค่าเบี�ยเลิี�ยง	ค่าใช่้จ่ายแลิะสิ�งอำานวยความสะดวกของปรืะธานท์ี�ปรื่กษัา	ท์ี�ปรื่กษัา	 แลิะ/ห้รืือคณ์ะท์ี�ปรื่กษัาดังกลิ่าว	

ให้้เป็นอำานาจของคณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น

	 (8)	 ดำาเนินการือื�นๆ	ตามท์ี�ได้รืับมอบห้มายจากคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์เป็นครืั�งครืาว

	 อย่างไรืก็ตาม	คณ์ะกรืรืมการืบริืห้ารืไม่มีอำานาจในการืที์�จะอนุมัติเรืื�องห้รืือรืายการืที์�ตนเองห้รืือบุคคลิที์�อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	

ห้รืืออาจมีความขัดแย้งท์างผู้ลิปรืะโยช่น์ในลัิกษัณ์ะอื�นใด	จะเข้าท์ำากับบริืษััท์ห้รืือบริืษััท์ย่อยของบริืษััท์ตามนิยามในปรืะกาศัของคณ์ะกรืรืมการื

กำากับห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์
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โดยมีผู้้้จัดการืส่วนตรืวจสอบภัายในท์ำาห้น้าท์ี�เลิขานุการืคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ

	 กรืรืมการืตรืวจสอบทุ์กท่์านเป็นผู้้้มีความร้้ืความเข้าใจแลิะมีปรืะสบการืณ์์ด้านการืเงิน	การืบัญชี่	การืบริืห้ารื		แลิะการืสอบท์านงบการืเงิน	

ของบริืษััท์ฯ	โดยมีนายไพรัืช่	เมฆอาภัรืณ์์	ปรืะธานกรืรืมการืตรืวจสอบเป็นผู้้้สอบท์านงบการืเงินของบริืษััท์	แลิะมีผู้้้จัดการืส่วนตรืวจสอบภัายใน

ท์ำาห้น้าท์ี�เลิขานุการืคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ

ขอบเขตำอำานาจำหน้าท่ำ�ของคณะกรรมการตำรวจำสอบ	

	 ท์ี�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ได้มีมติกำาห้นดขอบเขตแลิะอำานาจของคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบโดยมีรืายลิะเอียดกำาห้นดไว้ดังนี�

	 (1)	 สอบท์านให้้บรืิษััท์ฯ	มีรืายงานท์างการืเงินอย่างถ้กต้องแลิะเปิดเผู้ยอย่างเพียงพอ

	 (2)	 สอบท์านรืะบบการืควบคุมภัายในแลิะการืตรืวจสอบภัายในของบริืษััท์ฯ	ให้้มีความเห้มาะสมแลิะมีปรืะสิท์ธิภัาพ		พิจารืณ์าความเป็น

อิสรืะของห้น่วยงานตรืวจสอบภัายในแลิะให้้ความเห้็นช่อบในการืแต่งตั�ง	โยกย้าย	เลิิกจ้าง	ห้ัวห้น้าห้น่วยงานตรืวจสอบภัายใน

	 (3)	 สอบท์านการืปฏิิบัติงานของบรืิษััท์ให้้เป็นไปตามกฎห้มายว่าด้วยห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	 ข้อกำาห้นดของตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	

ห้รืือกฎห้มาย	รืะเบียบ	ข้อบังคับแลิะนโยบายท์ี�เกี�ยวข้องกับธุรืกิจของบรืิษััท์

	 (4)	 พิจารืณ์าการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิของบรืิษััท์ฯ	 ในกรืณ์ีท์ี�เกิดรืายการืท์ี�เกี�ยวโยงกันห้รืือรืายการืท์ี�อาจมีความขัดแย้งท์างผู้ลิปรืะโยช่น์ให้้มี

ความถ้กต้อง	ครืบถ้วนแลิะท์ันเวลิา

	 (5)	 พิจารืณ์าอนุมัติแผู้นการืตรืวจสอบภัายในปรืะจำาปี	แลิะบุคลิากรืของแผู้นกตรืวจสอบภัายใน	แลิะอนุมัติงบสอบท์านรืายไตรืมาส

	 (6)	 พิจารืณ์าคัดเลืิอก	เสนอแต่งตั�ง	แลิะเสนอค่าตอบแท์นผู้้้สอบบัญชี่ของบริืษััท์ฯ	ต่อคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	เพื�อเสนอขออนุมัติต่อผู้้้ถือหุ้้น	

โดยพิจารืณ์าความเป็นอิสรืะของผู้้้สอบบัญช่ี	แลิะให้้มีการืปรืะชุ่มรื่วมกับผู้้้สอบบัญช่ีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการือย่างน้อยปีลิะ	1	ครืั�ง

	 (7)	 จัดท์ำารืายงานการืกำากับด้แลิกิจการืของคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	โดยเปิดเผู้ยไว้ในรืายงานการืปรืะจำาปีของบริืษััท์	ซ่ึ่�งรืายงานดังกล่ิาว

ต้องลิงนามโดยปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ

	 (8)	 ท์บท์วนกฎบัตรืคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	แลิะกฎบัตรืแผู้นกตรืวจสอบภัายใน	ตามความจำาเป็นแลิะเห้มาะสม

	 (9)	 ปฏิิบัติงานอื�นใดตามท์ี�คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์มอบห้มายแลิะด้วยความเห้็นช่อบจากคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ

3.			คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง
	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	คณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	ปรืะกอบด้วยกรืรืมการือิสรืะ	1	คน	กรืรืมการืท์ี�ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื	2	คน	แลิะ	

กรืรืมการืท์ี�เป็นผู้้้บรืิห้ารื	1	คน	รืวมท์ั�งสิ�น	4	คน	ดังนี�	

รายชี่�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการประชีุม

1.			นายไพรืัช่		เมฆอาภัรืณ์์ ปรืะธานกรืรืมการืตรืวจสอบ 4/4

2.			นายสมน่ก		ช่ัยเดช่สุรืิยะ กรืรืมการืตรืวจสอบ 3/4

3.			ดรื.ภััท์รืุตม์		ท์รืรืท์รืานนท์์ กรืรืมการืตรืวจสอบ 4/4

2.		 คณะกรรมการตำรวจำสอบ
	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	ปรืะกอบด้วยกรืรืมการือิสรืะ	จำานวน	3	คน	ดังนี�	

รายชี่�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการประชีุม

1.			นางพเยาว์		มรืิตตนะพรื ปรืะธานกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง 4/4

2.			ดรื.ภััท์รืุตม์		ท์รืรืท์รืานนท์์ กรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง 4/4

3.			นายฮิิเดะโอะ		มัท์ซึ่่โมโตะ กรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง 4/4

4.			นางสาววลิัยณ์ัฐ		ตรืีวิศัวเวท์ย์ กรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	แลิะเลิขานุการื 4/4
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ขอบเขตำอำานาจำหน้าท่ำ�ของคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	

	 ท์ี�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ได้มีมติกำาห้นดขอบเขตแลิะอำานาจของคณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	ไว้ดังนี�

	 (1)	 กำาห้นดนโยบายการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	 (Risk	Management	Policy)	 โดยรืวมของบรืิษััท์ฯ	พรื้อมท์ั�งมอบห้มายให้้ฝ่่ายบรืิห้ารืเป็น	

ผู้้้ปฏิิบัติตามนโยบายดังกลิ่าว	รืวมถ่งรืายงานผู้ลิการืปฏิิบัติต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง

	 (2)	 พัฒินาแลิะท์บท์วนรืะบบการืจัดการืบริืห้ารืความเสี�ยงของบริืษััท์ฯ	ให้้มีปรืะสิท์ธิภัาพแลิะปรืะสิท์ธิผู้ลิอย่างต่อเนื�อง	โดยมีการืปรืะเมินผู้ลิ	

แลิะติดตามกรืะบวนการืบรืิห้ารืความเสี�ยงให้้สอดคลิ้องตามนโยบายท์ี�กำาห้นดไว้อย่างสมำ�าเสมอ

	 (3)	 สนับสนุนผู้ลิักดันให้้เกิดความรื่วมมือในการืบรืิห้ารืความเสี�ยงท์ุกรืะดับของบรืิษััท์ฯ

	 (4)	 จัดให้้มีรืายงานความเสี�ยงแลิะข้อเสนอแนะต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์

	 (5)	 ปฏิิบัติห้น้าท์ี�อื�นตามท์ี�ได้รืับมอบห้มายจากคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์

4.		 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตำอบแทำน
	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น	ปรืะกอบด้วยกรืรืมการือิสรืะ	2	คน	กรืรืมการืท์ี�ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารื	

2	คน	รืวมท์ั�งสิ�น	4	คน	ดังนี�	

รายชี่�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการประชีุม

1.			นายไพรืัช่		เมฆอาภัรืณ์์ ปรืะธานกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น 2/2

2.			นายสมน่ก		ช่ัยเดช่สุรืิยะ กรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น 2/2

3.			นางพเยาว์		มรืิตตนะพรื กรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น 2/2

4.			นายชุ่นสุเกะ		มุไรื กรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น 2/2

	 โดยมีผู้้้อำานวยการืฝ่่ายกิจการืองค์กรืท์ำาห้น้าท์ี�เลิขานุการืคณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น

ขอบเขตำอำานาจำหน้าท่ำ�ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตำอบแทำน	

	 ท์ี�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ได้มีมติกำาห้นดขอบเขตแลิะอำานาจของคณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นไว้ดังนี�

	 (1)	 พิจารืณ์าห้ลัิกเกณ์ฑ์์แลิะกรืะบวนการืในการืสรืรืห้าบุคคลิที์�มีคุณ์สมบัติเห้มาะสมเพื�อดำารืงตำาแห้น่งกรืรืมการืบริืษััท์	รืวมทั์�งคัดเลืิอก	

บุคคลิตามกรืะบวนการืสรืรืห้า	 ที์�ได้กำาห้นดไว้แล้ิวนำาเสนอต่อคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	 เพื�อพิจารืณ์าแต่งตั�งห้รืือเพื�อนำาเสนอต่อที์�ปรืะชุ่ม	

ผู้้้ถือหุ้้นพิจารืณ์าแต่งตั�ง	 แลิ้วแต่กรืณ์ี	ท์ั�งนี�	 ในกรืะบวนการืพิจารืณ์าคัดเลิือกบุคคลิท์ี�มีคุณ์สมบัติเห้มาะสมข้างต้นนั�น	 ให้้รืวมถ่ง								

การืเปิดโอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้นส่วนน้อยสามารืถเสนอช่ื�อบุคคลิเพื�อเข้ารืับการืพิจารืณ์าคัดเลิือกได้ด้วย

	 (2)	 พิจารืณ์าห้ลิักเกณ์ฑ์์แลิะกรืะบวนการืในการืสรืรืห้าบุคคลิท์ี�มีคุณ์สมบัติเห้มาะสมเพื�อดำารืงตำาแห้น่งกรืรืมการืผู้้้จัดการื	 รืวมท์ั�ง													

ดำาเนินการืสรืรืห้าแลิะคัดเลืิอกบุคคลิตามกรืะบวนการืสรืรืห้าที์�ได้กำาห้นดไว้แล้ิว	นำาเสนอต่อคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	เพื�อพิจารืณ์าแต่งตั�ง

	 (3)	 จัดให้้มีแผู้นการืสืบท์อดตำาแห้น่ง	 (Succession	Plan)	สำาห้รืับตำาแห้น่งกรืรืมการืผู้้้จัดการืท์ี�สอดคลิ้องกับการืดำาเนินธุรืกิจบรืิษััท์ฯ	

โดยมีห้ลิักเกณ์ฑ์์	คือ

	 	 -	 กำาห้นดวิธีการืวางแผู้นสืบท์อดตำาแห้น่งในองค์กรื

	 	 -	 กำาห้นดตำาแห้น่งห้ลิักท์ี�ต้องการืผู้้้สืบท์อด

	 	 -	 กำาห้นดคุณ์สมบัติท์ี�เห้มาะสมสำาห้รืับตำาแห้น่งห้ลิัก

	 	 -	 ปรืะเมินแลิะคัดเลิือกผู้้้ท์ี�มีความสามารืถแลิะศัักยภัาพส้ง	ห้รืือผู้้้สั�งสมปรืะสบการืณ์์เพื�อพัฒินา	เป็นผู้้้สืบท์อดตำาแห้น่ง

	 	 -	 สรื้างแผู้นพัฒินาความเป็นผู้้้นำาสำาห้รืับบุคคลิท์ี�ได้รืับคาดห้มายว่าจะเป็นผู้้้สืบท์อดตำาแห้น่ง	

	 (4)	 กำาห้นดห้ลิักเกณ์ฑ์์การืพิจารืณ์าค่าตอบแท์นสำาห้รืับกรืรืมการืแลิะกรืรืมการืผู้้้จัดการื

	 (5)	 พิจารืณ์าเสนอค่าตอบแท์นของกรืรืมการืต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์เพื�อให้้ความเห้็นช่อบแลิ้วนำาเสนอต่อท์ี�ปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นพิจารืณ์า	

อนุมัติ

	 (6)	 พิจารืณ์าเสนอเงินเดือนแลิะการืปรืับอัตรืาเงินเดือน	 รืวมถ่งผู้ลิตอบแท์นอื�นของกรืรืมการืผู้้้จัดการื	แลิ้วนำาเสนอต่อคณ์ะกรืรืมการื	

บรืิษััท์เพื�อพิจารืณ์าอนุมัติ

	 (7)	 ปฏิิบัติห้น้าท์ี�อื�นตามท์ี�ได้รืับมอบห้มายจากคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์
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ขอบเขตำอำานาจำหน้าท่ำ�ของคณะกรรมการบรรษัทำภิับาล		

	 ท์ี�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ได้มีมติกำาห้นดขอบเขตแลิะอำานาจของคณ์ะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ	ไว้ดังนี�

	 (1)	 เสนอแนวปฏิิบัติด้านการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดีต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์

	 (2)	 กำากับด้แลิการืปฏิิบัติงานของคณ์ะกรืรืมการื	คณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารื	คณ์ะอนุกรืรืมการืต่างๆ	แลิะฝ่่ายบรืิห้ารืเพื�อให้้เป็นไปตามห้ลิัก

การืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดี

	 (3)	 ท์บท์วนแนวปฏิิบัติด้านการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดี	 โดยเปรืียบเท์ียบกับห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดีของมาตรืฐานสากลิแลิะของ	

ตลิาดห้ลิักท์รืัพย์แห้่งปรืะเท์ศัไท์ย	แลิะเสนอต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์เพื�อพิจารืณ์าปรืับปรืุงให้้ท์ันสมัยอย่างสมำ�าเสมอ

	 (4)	 มอบนโยบายการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีให้้คณ์ะท์ำางานการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดีของบริืษััท์ฯ	แลิะรืายงานผู้ลิการืกำากับด้แลิกิจการืที์�ดี	

ต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์

	 (5)	 มีอำานาจในการืเช่ิญบุคคลิภัายนอกท์ี�มีความรื้้ความเช่ี�ยวช่าญเป็นท์ี�ปรื่กษัาแลิะเข้ารื่วมปรืะชุ่มได้ด้วยค่าใช่้จ่ายของบรืิษััท์ฯ

	 (6)	 ปฏิิบัติห้น้าท์ี�อื�นตามท์ี�ได้รืับมอบห้มายจากคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์

การติำดต่ำอคณะกรรมการบริษัทำ

	 ผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารืถติดต่อสื�อสารืในการืแสดงความคิดเห็้นต่างๆ	รืวมถ่งแจ้งเบาะแสในกรืณี์ที์�พบเห็้น	ห้รืือไม่ได้รัืบความเป็นธรืรืม	

จากการืกรืะท์ำาที์�ไม่ช่อบด้วยกฎห้มาย	ห้รืือ	จรืรืยาบรืรืณ์ของบริืษััท์ฯ	ห้รืือร้ืองเรีืยนในเรืื�องที์�อาจท์ำาให้้เกิดความเสียห้ายต่อบริืษััท์ฯ	 โดยสามารืถ

แจ้งเป็นลิายลิักษัณ์์อักษัรืส่งมาท์ี�คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบห้รืือคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ผู้่านช่่องท์างดังนี�	

รายชี่�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการประชีุม

1.			นายสมน่ก		ช่ัยเดช่สุรืิยะ ปรืะธานกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ 2/2

2.			นายไพรืัช่		เมฆอาภัรืณ์์ กรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ 2/2

3.			ดรื.ภััท์รืุตม์		ท์รืรืท์รืานนท์์ กรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ 2/2

4.			นางสาววลิัยณ์ัฐ		ตรืีวิศัวเวท์ย์ กรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ	แลิะเลิขานุการื 2/2

5.			คณะกรรมการบรรษัทำภิับาล
	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	คณ์ะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ	ปรืะกอบด้วยกรืรืมการือิสรืะ	3	คน	แลิะกรืรืมการืท์ี�เป็นผู้้้บรืิห้ารื	1	คน	รืวมท์ั�งสิ�น	

4	คน	ดังนี�	

ส่งไปรษณ่ย์ ส่งอ่เมล โทำรศัพท์ำ

ฝ่่ายกิจการองค์กร
บรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)	
เลิขท์ี�	30/130	ห้ม้่	12	ถนนพุท์ธมณ์ฑ์ลิสาย	5	
ตำาบลิไรื่ขิง	อำาเภัอสามพรืาน	จังห้วัดนครืปฐม	
73210

cg@ttwplc.com (+622)	019-9490-3
(+622)	019-9484-9
เบอร์ต่อภัายใน
1103, 1106

	 ทั์�งนี�	ข้อคำาถามข้อร้ืองเรืยีน	แลิะข้อเสนอแนะต่างๆ	จะสง่ต่อให้้ห้น่วยงานที์�เกี�ยวข้องดำาเนินการื	เพื�อให้้มกีารืแก้ไข	ปรืบัปรุืง	สรืปุผู้ลิ	เพื�อ	

รืายงานต่อคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบแลิะคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ต่อไป
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การสรรหาและแต่่งตั่�งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูู้�บริหารระดัูบสูง

1.		 การสรรหาและแต่ำงตัำ�งกรรมการ
	 บริืษััท์ให้้ความสำาคัญต่อการืสรืรืห้าแลิะแต่งตั�งกรืรืมการืเพื�อท์ำาห้น้าที์�กำากับด้แลิกิจการืแลิะกำาห้นดนโยบายแลิะแผู้นการืดำาเนินงานต่างๆ	

เพื�อปรืะโยช่น์ส้งสุดแก่บรืิษััท์แลิะผู้้้ถือหุ้้น	โดยพิจารืณ์าจากคุณ์สมบัติแลิะปรืะสบการืณ์์ท์ี�เห้มาะสมภัายใต้ห้ลิักการืดังต่อไปนี�

 	 คุณ์สมบัติตามข้อกำาห้นดท์างกฎห้มาย	ปรืะกาศัของ	ตลิท์.	แลิะ	ก.ลิ.ต.	แลิะข้อบังคับบรืิษััท์ฯ	ซึ่่�งคุณ์สมบัติของกรืรืมการืจะต้อง	

สอดคลิ้องกับแผู้นกลิยุท์ธ์	แลิะเป็นไปตามห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดี	เพื�อเป็นปรืะโยช่น์ในการืพัฒินาธุรืกิจของบรืิษััท์

 	 ความห้ลิากห้ลิายท์างเพศั	อายุ	ความรื้้	ความสามารืถ	ปรืะสบการืณ์์	แลิะความเช่ี�ยวช่าญในด้านต่างๆ	ท์ี�จำาเป็นโดยใช่้	Director	

Qualifications	and	Skills	Matrix	ปรืะกอบการืพิจารืณ์าฯ

 	 ปรืะวัติการืศ่ักษัาแลิะการืท์ำางานอันเป็นปรืะโยช่น์ต่อการืกำากับด้แลิกิจการื	มีความโปร่ืงใส	มีคุณ์ธรืรืม	มีความรัืบผิู้ดช่อบ	มีวุฒิิภัาวะ	

แลิะความเป็นมืออาช่ีพ

	 คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นเป็นผู้้้พิจารืณ์ากลัิ�นกรืองบุคคลิที์�จะแต่งตั�งเป็นกรืรืมการื	ไม่ว่าจะเป็นคณ์ะกรืรืมการืที์�เป็น	

ผู้้้แท์นของผู้้ถื้อหุ้้น	ห้รือืกรืรืมการือิสรืะ	โดยจะพิจารืณ์าจากความเห้มาะสมตามห้ลัิกเกณ์ฑ์์ข้างตน้	พิจารืณ์าจากรืายช่ื�อที์�ผู้้้ถือหุ้้นเสนอตามที์�

บริืษััท์ให้้สิท์ธิแก่ผู้้้ถือหุ้้นในการืเสนอชื่�อกรืรืมการื	แลิะจากท์ำาเนียบกรืรืมการื	(Director	Pool)	ของสมาคมส่งเสริืมสถาบันกรืรืมการืบริืษััท์ไท์ย	

(IOD)	แลิะนำาเสนอต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์พิจารืณ์า	ท์ั�งนี�	การืแต่งตั�งกรืรืมการืแท์นกรืรืมการืท์ี�ครืบวารืะจะต้องได้รืับอนุมัติจากผู้้้ถือหุ้้นเป็น

รืายบุคคลิ	โดยการืลิงมติตามข้อบังคับของบรืิษััท์	ดังนี�

 	 ผู้้้ถือหุ้้นแต่ลิะคนมีคะแนนเสียงเท์่ากับจำานวนหุ้้นท์ี�ถืออย้่

 	 ผู้้้ถือหุ้้นจะใช่้สิท์ธิเลิือกบุคคลิเดียวห้รืือห้ลิายคนเป็นกรืรืมการืก็ได้	แต่ต้องไม่เกินจำานวนกรืรืมการืท์ี�จะพ่งเลิือกตั�งในครืั�งนั�น

 	 ในกรืณี์ที์�ผู้้้ถือหุ้้นใช้่สิท์ธิเลืิอกบุคคลิมากกว่า	1	คนเป็นกรืรืมการื	 ผู้้้ถือหุ้้นมีสิท์ธิลิงคะแนนเสียงให้้แก่แต่ลิะบุคคลิได้เท่์ากับคะแนนเสียง	

ท์ี�มีอย้่	โดยจะแบ่งแยกคะแนนให้้แก่ผู้้้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 	 บุคคลิซึ่่�งได้รืับคะแนนเสียงส้งสุดตามลิำาดับลิงมา	 เป็นผู้้้ได้รืับเลิือกตั�งเป็นกรืรืมการืเท์่ากับจำานวนกรืรืมการืท์ี�พ่งเลิือกตั�งในครืั�งนี�		

ในกรืณี์บุคคลิซ่ึ่�งได้รัืบการืเลืิอกตั�งในลิำาดับคะแนนเสียงตำ�าลิงมามีคะแนนเสียงเท่์ากันเกินจำานวนกรืรืมการืที์�จะพ่งเลืิอกตั�งในครัื�งนั�น	

ให้้ปรืะธานในท์ี�ปรืะชุ่มเป็นผู้้้ออกเสียงช่ี�ขาด	เพื�อให้้ได้จำานวนกรืรืมการืท์ี�จะพ่งเลิือกตั�งในครืั�งนั�น

 	 ผู้้้ท์ี�ได้รืับเลิือกจะต้องได้รืับเลิือกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี�ในห้้าของจำานวนเสียงท์ั�งห้มดของผู้้้ถือหุ้้นซึ่่�งมาปรืะชุ่มแลิะมีสิท์ธิ	

ออกเสียงลิงคะแนน	

	 ทั์�งนี�	บริืษััท์จะนำาเสนอข้อม้ลิกรืรืมการืพร้ือมกับห้นังสือเชิ่ญปรืะชุ่มเพื�อให้้ผู้้้ถือหุ้้นพิจารืณ์า	ปรืะกอบด้วย	ปรืะวัติการืศ่ักษัา	ปรืะสบการืณ์์	

ท์ำางาน	การืดำารืงตำาแห้น่งกรืรืมการืในบรืิษััท์อื�น	 รืวมท์ั�งข้อพิพาท์ท์างกฎห้มาย	 (ถ้ามี)	แลิะในกรืณ์ีท์ี�เสนอช่ื�อกรืรืมการืท์ี�พ้นวารืะให้้กลิับเข้า	

ดำารืงตำาแห้น่งอีกครืั�งห้น่�ง	 จะมีข้อม้ลิเพิ�มเติมเรืื�องจำานวนครืั�งท์ี�เข้าปรืะชุ่ม	 รืวมท์ั�งผู้ลิงานของกรืรืมการืในรือบปีท์ี�ผู้่านมาเพื�อปรืะกอบการื	

พิจารืณ์าของผู้้้ถือหุ้้น

	 กรืณ์ีท์ี�ตำาแห้น่งกรืรืมการืว่างลิงเพรืาะเห้ตุอื�นนอกจากถ่งครืาวออกตามวารืะ	คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นจะเสนอช่ื�อ

ผู้้้มีคุณ์สมบัติเห้มาะสมแลิะไม่มีลัิกษัณ์ะต้องห้้ามตามกฎห้มายต่อที์�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์พิจารืณ์าแต่งตั�งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า								

3	ใน	4	ของจำานวนกรืรืมการืท์ี�เห้ลิืออย้่	โดยกรืรืมการืท์ี�ได้รืับการืแต่งตั�งให้ม่จะอย้่ในตำาแห้น่งเป็นรืะยะเวลิาเท์่าวารืะท์ี�เห้ลิืออย้่ของกรืรืมการื

ท์ี�ออกไป

	 บริืษััท์คำาน่งถ่งสิท์ธิ	ความสำาคัญแลิะการืมีส่วนร่ืวมของผู้้้ถือหุ้้นรืายย่อย	 เพื�อสร้ืางความเชื่�อมั�นให้้กับผู้้้ถือหุ้้นว่าจะได้รัืบการืปฏิิบัติอย่าง	

เท่์าเที์ยม	คณ์ะกรืรืมการืจ่งเปิดโอกาสให้้ผู้้้ถือหุ้้นสามารืถเสนอชื่�อรืะเบียบวารืะการืปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้น	แลิะผู้้้มีคุณ์สมบัติเห้มาะสมเข้าเป็น	

กรืรืมการื	ตั�งแต่วันที์�	1	กันยายน	–	31	ธันวาคม	ของทุ์กปี	โดยมีขั�นตอนแลิะวิธีปฏิิบัติที์�ชั่ดเจนแลิะโปร่ืงใส	สามารืถด้รืายลิะเอียดได้ท์างเว็บไซึ่ต์

ของบรืิษััท์

2.		 การสรรหาและแต่ำงตัำ�งกรรมการอิสระ
	 ในการืสรืรืห้ากรืรืมการือิสรืะ	บริืษััท์กำาห้นดห้ลัิกเกณ์ฑ์์การืคัดเลืิอกกรืรืมการือิสรืะโดยต้องเป็นบุคคลิที์�มีคุณ์สมบัติเป็นไปตามห้ลัิกเกณ์ฑ์์	

ของการืสรืรืห้ากรืรืมการืบรืิษััท์	ปรืะกอบด้วยคุณ์สมบัติของกรืรืมการือิสรืะท์ี�อ้างอิงจากนิยามกรืรืมการือิสรืะของสำานักงาน	ก.ลิ.ต.		โดยการื

แต่งตั�งกรืรืมการือิสรืะอย่างน้อย	 1	 ใน	 3	 ของจำานวนคณ์ะกรืรืมการืแลิะต้องไม่น้อยกว่า	 3	คน	 โดยบรืิษััท์มีจำานวนกรืรืมการือิสรืะ	 4	คน																	

โดยบรืิษััท์มีนโยบายให้้ปรืะธานกรืรืมการืเป็นกรืรืมการือิสรืะ	แลิะปรืะธานกรืรืมการืกับกรืรืมการืผู้้้จัดการืไม่เป็นบุคคลิเดียวกัน	 เพื�อให้้เกิด		
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ความช่ัดเจนในด้านความรืับผู้ิดช่อบรืะห้ว่างการืกำาห้นดนโยบายการืกำากับด้แลิกับการืบรืิห้ารืงานปรืะจำาแลิะเกิดการืถ่วงดุลิอำานาจ			

อย่างเห้มาะสม	มีความโปรื่งใส	ตรืวจสอบได้ตามห้ลิักธรืรืมมาภัิบาลิ	ตลิอดจนคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบเป็นกรืรืมการือิสรืะท์ั�งคณ์ะ	แต่งตั�ง	

โดยคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ห้รืือท์ี�ปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นของบรืิษััท์	 โดยกรืรืมการืตรืวจสอบอย่างน้อย	1	คนต้องมีความรื้้ด้านบัญช่ีแลิะ/ห้รืือการืเงิน										

เพื �อท์ำาห้น้าท์ี �ตรืวจสอบแลิะกำากับด้แลิการืดำาเนินงานของบรืิษััท์	 รืวมถ่งกำากับด้แลิรืายงานท์างการืเงิน	 รืะบบการืควบคุมภัายใน	

การืคัดเลิือกผู้้้สอบบัญช่ี	แลิะการืพิจารืณ์าข้อขัดแย้งท์างผู้ลิปรืะโยช่น์

	 กรืรืมการือิสรืะท์ุกท์่านมีคุณ์สมบัติครืบถ้วนตามท์ี�บรืิษััท์กำาห้นดแลิะการืดำารืงตำาแห้น่งของกรืรืมการือิสรืะติดต่อกันห้ลิายวารืะไม่มี										

ผู้ลิกรืะท์บต่อการืปฏิิบัติห้น้าท์ี�แลิะการืให้้ความเห้็นท์ี�เป็นอิสรืะ

3.		 การแต่ำงตัำ�งผู้บริหารระดับสูง
	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์ได้มอบห้มายให้้กรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นเป็นผู้้้พิจารืณ์าสรืรืห้าผู้้้บริืห้ารืรืะดับส้งของบริืษััท์	ห้รืือตำาแห้น่ง	

กรืรืมการืผู้้้จัดการืโดยพิจารืณ์าจากคุณ์สมบัติที์�เห้มาะสมในการืดำารืงตำาแห้น่งผู้้้บริืห้ารืตามแผู้นการืสืบท์อดตำาแห้น่ง	 (Succession	Plan)	 โดย	

กลิั�นกรืองจากผู้้้มีคุณ์สมบัติท์ี�เห้มาะสมมีความรื้้ความสามารืถ	ท์ักษัะ	ปรืะสบการืณ์์	ท์ี�เป็นปรืะโยช่น์ในการืดำาเนินงานของบรืิษััท์	 เข้าใจใน								

ธุรืกิจแลิะมีความสามารืถบริืห้ารืงานให้้บรืรืลุิวัตถุปรืะสงค์	แลิะเป้าห้มาย	ภัายห้ลัิงกรืะบวนการืคัดเลืิอกบุคคลิที์�เห้มาะสม	จะนำาเสนอชื่�อบุคคลิ

ท์ี�เห้มาะสมกับคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์เป็นผู้้้พิจารืณ์าอนุมัติต่อไป

	 สำาห้รืับการืสรืรืห้าผู้้้บรืิห้ารืในรืะดับตำาแห้น่งผู้้้อำานวยการืฝ่่ายข่�นไป	กรืรืมการืผู้้้จัดการืจะเป็นผู้้้นำาเสนอต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืเพื�อ	

พิจารืณ์าแต่งตั�ง	ส่วนผู้้้บรืิห้ารืในรืะดับตั�งแต่ผู้้้จัดการืส่วนลิงไปอย้่ในอำานาจการืพิจารืณ์าแต่งตั�งของกรืรืมการืผู้้้จัดการื

การกำากับดููแลการดูำาเนินงานของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม
	 บริืษััท์มีการืกำากับด้แลิบริืษััท์ย่อยแลิะบริืษััท์ร่ืวมให้้มีการืดำาเนินงานที์�เป็นไปตามนโยบาย	เป้าห้มายแลิะมีผู้ลิตอบแท์นการืลิงทุ์นที์�เห้มาะสม	

คณ์ะกรืรืมการืจ่งได้กำาห้นดรืะเบียบการืกำากับด้แลิบรืิษััท์ย่อยแลิะบรืิษััท์รื่วมไว้เป็นลิายลิักษัณ์์อักษัรืเพื�อเป็นแนวท์างในการืกำากับด้แลิ	

บรืิษััท์ย่อยแลิะบรืิษััท์รื่วม	โดยมีสารืะสำาคัญ	ดังนี�

	 (1)	 กำากับด้แลิบรืิษััท์ย่อยแลิะบรืิษััท์รื่วมโดยการืส่งตัวแท์นเข้าดำารืงตำาแห้น่งกรืรืมการืแลิะ/ห้รืือผู้้้บรืิห้ารืในบรืิษััท์ย่อยแลิะบรืิษััท์รื่วม	

ตามสัดส่วนการืถือหุ้้นในบรืิษััท์นั�นๆ	เพื�อควบคุมแลิะกำาห้นดท์ิศัท์างการืบรืิห้ารืงานของบรืิษััท์ย่อยแลิะบรืิษััท์รื่วมได้อย่างสมบ้รืณ์์	

มีความโปรื่งใส	สามารืถตรืวจสอบได้	ท์ั�งนี�	การืแต่งตั�งผู้้้แท์นเพื�อปฏิิบัติห้น้าท์ี�กรืรืมการืผู้้้แท์นแลิะ/ห้รืือผู้้้บรืิห้ารืในบรืิษััท์ย่อยแลิะ

บริืษััท์ร่ืวมจะต้องได้รัืบความเห็้นช่อบจากคณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นแลิะนำาเสนอคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์เป็นผู้้้อนุมัติ

	 (2)	 ต้องมีการืรืายงานผู้ลิการืดำาเนินงานของบรืิษััท์ย่อยแลิะบรืิษััท์รื่วมให้้ท์ี�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ได้รืับท์รืาบในท์ุกไตรืมาส

การดููแลเร่�องการใชุ�ข�อมูลภายใน
	 บรืิษััท์ได้กำาห้นดแนวท์างในการืป้องกันการืใช่้ข้อม้ลิภัายในอย่างเครื่งครืัด	 เป็นลิายลิักษัณ์์อักษัรืไว้ในค้่มือการืกำากับด้แลิกิจการืแลิะ	

จรืรืยาบรืรืณ์ในการืดำาเนินธุรืกิจ	เพื�อป้องกันการืใช่้ข้อม้ลิภัายในเพื�อห้าผู้ลิปรืะโยช่น์ให้้แก่ตนเองแลิะผู้้้อื�นในท์างมิช่อบ	โดยให้้ถือเป็นห้น้าท์ี�

แลิะความรืับผู้ิดช่อบของผู้้้บังคับบัญช่าท์ี�จะควบคุมด้แลิให้้การืรืักษัาข้อม้ลิภัายในเป็นไปตามห้ลิักการื	แลิะการืท์ี�พนักงานใช่้ข้อม้ลิภัายในท์ี�

ยังไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารืณ์ะห้รืือต่อผู้้้ถือหุ้้นท์ั�วไปเพื�อปรืะโยช่น์ในการืซึ่ื�อขายห้ลิักท์รืัพย์เป็นการืส่วนตนห้รืือเพื�อผู้้้อื�น	 ถือว่าเป็นการืกรืะท์ำาท์ี�	

ผู้ิดจรืรืยาบรืรืณ์ของบรืิษััท์	

	 ทั์�งนี�ในปี	2562	กรืรืมการื	 ผู้้้บริืห้ารืแลิะพนักงานของบริืษััท์ได้ปฏิิบัติตามแนวท์างการืป้องกันการืใช้่ข้อม้ลิภัายในอย่างเคร่ืงครัืด	แลิะไม่มี		

การืซึ่ื�อขายห้ลิักท์รืัพย์โดยใช่้ข้อม้ลิภัายในแต่อย่างใด

	 แนวท์างการืป้องกันการืใช่้ข้อม้ลิภัายใน	(Guideline	for	Prevention	of	Use	of	Inside	Information)	ของบรืิษััท์ได้ผู้่านการือนุมัติจากท์ี�

ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ครืั�งท์ี�	 1/2549	 เมื�อวันท์ี�	 28	กรืกฎาคม	2549	 ได้ส่งเป็นจดห้มายเวียนแลิะเผู้ยแพรื่บนเว็บไซึ่ต์ของบรืิษััท์ให้้กับ	

กรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารืแลิะพนักงานได้รืับท์รืาบแลิะปฏิิบัติตามอย่างเครื่งครืัด	โดยมีรืายลิะเอียดดังนี�
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แนวทำางการป้องกันการใช้ีข้อมูลภัายใน
(Guideline	for	Prevention	of	Use	of	Inside	Information)

หลักการทัำ�วไป
	 บรืิษััท์	 เป็นบรืิษััท์จดท์ะเบียนในตลิาดห้ลิักท์รืัพย์แห้่งปรืะเท์ศัไท์ย	ดำาเนินธุรืกิจตามพรืะรืาช่บัญญัติบรืิษััท์มห้าช่นจำากัด	พ.ศั.	 2535	

ว่าดัวยการืซึ่ื�อห้รืือขายห้ลิักท์รืัพย์	แลิะพรืะรืาช่บัญญัติห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	พ.ศั.	 2535	ว่าด้วยห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย	์

ท์ี�กรืะท์ำาโดยกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	พนักงานของบรืิษััท์	แลิะพนักงานของบรืิษััท์ย่อย	ห้้ามมิให้้อาศััยข้อเท์็จจรืิงอันเป็นสารืะสำาคัญต่อการืเปลิี�ยน

แปลิงรืาคาตลิาดของหุ้้นห้รืือห้ลัิกท์รัืพย์ที์�ยังมิได้เปิดเผู้ยต่อปรืะช่าช่นโดยทั์�วไป	 ที์�ร้้ืมาจากการืปฏิิบัติห้น้าที์�ห้รืือมีตำาแห้น่งในบริืษััท์	 อาจท์ำาให้้									

ต้องรืับผู้ิดตามกฎห้มายซึ่่�งมีโท์ษัท์างอาญา	ท์ั�งนี�	พรืะรืาช่บัญญัติห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	(ฉับับท์ี�	5)	พ.ศั.	2559	ได้มีการืแก้ไขแลิะ

ปรืะกาศัในรืาช่กิจจานุเบกษัา	 เมื�อวันท์ี�	 11	 ธันวาคม	2559	 ซึ่่�งบรืิษััท์ฯ	 ได้ท์ำาห้นังสือเวียนให้้กับกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	พนักงานของบรืิษััท์	

แลิะพนักงานของบรืิษััท์ย่อย	ได้ท์รืาบแลิะนำาไปปฏิิบัติ

	 ดังนั�น	 เพื�อเป็นการืป้องกันมิให้้กรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	พนักงานของบรืิษััท์	แลิะบรืิษััท์ย่อย	ต้องเผู้ช่ิญกับการืกรืะท์ำาท์ี�อาจฝ่่าฝ่ืนกฎห้มาย	

ดังกลิ่าว	ตลิอดจนเพื�อเป็นการืดำาเนินการืตามแนวท์างการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดีของบรืิษััท์	คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์จ่งได้กำาห้นดแนวท์างการื	

ป้องกันการืใช่้ข้อม้ลิภัายในข่�น	 โดยกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	พนักงานของบรืิษััท์	แลิะบรืิษััท์ย่อยท์ุกคน	จะต้องปฏิิบัติตามแนวท์างดังกลิ่าวอย่าง	

เครื่งครืัด	 เป็นไปตามบท์บัญญัติของท์ั�งนี�	 พรืะรืาช่บัญญัติห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	 (ฉับับท์ี�	 5)	พ.ศั.	 2559	พรื้อมท์ั�งใช่้สามัญสำาน่ก									

เห้ตุแลิะผู้ลิท์ี�พ่งปฏิิบัติแต่ลิะกรืณ์ีปรืะกอบด้วย	โดยบรืิษััท์ได้กำาห้นดแนวท์างการืป้องกันการืใช่้ข้อม้ลิภัายในไว้	ดังนี�

กรรมการ	
	 (1)	 กรืรืมการืจะต้องไม่ใช่้ข้อม้ลิท์ี�ได้รืับในฐานะกรืรืมการืบรืิษััท์ในท์างท์ี�มิช่อบ	ห้รืือก่อให้้เกิดความเสียห้ายแก่บรืิษััท์	

	 (2)	 กรืรืมการืจะต้องไม่เปิดเผู้ยข้อม้ลิท์ี�เป็นความลิับท์างธุรืกิจ	ห้รืือข้อม้ลิท์ี�มีผู้ลิกรืะท์บต่อการืท์ำาธุรืกิจให้้บุคคลิภัายนอกท์รืาบ	

	 (3)	 กรืรืมการื	ค้่สมรืส	แลิะบุตรืท์ี�ไม่บรืรืลิุนิติภัาวะ	จะต้องไม่ซึ่ื�อห้รืือขายหุ้้นในขณ์ะท์ี�มีข้อม้ลิภัายในของบรืิษััท์ฯ	ซึ่่�งห้ากเปิดเผู้ยต่อ	

สาธารืณ์ช่นจะมีผู้ลิกรืะท์บต่อรืาคาหุ้้น	

	 (4)	 กรืรืมการืจะต้องไม่แจ้งข้อม้ลิซึ่่�งยังไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารืณ์ช่น	ให้้ผู้้้อื�นอันอาจนำาไปส้่การืจองซึ่ื�อห้รืือขายห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์ฯ

พนักงาน	
	 (1)	 พนักงานจะปฏิิบัติตามข้อกำาห้นดของ	ตลิท์.	/	ก.ลิ.ต.	แลิะกฎห้มายท์ี�เกี�ยวข้องโดยเครื่งครืัด	ซึ่่�งรืวมถ่งการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิต่อผู้้้ถือหุ้้น

แลิะ/ห้รืือต่อสาธารืณ์ะโดยเท์่าเท์ียมกัน	

	 (2)	 การืเปิดเผู้ยข้อม้ลิที์�มีผู้ลิกรืะท์บต่อธุรืกิจแลิะรืาคาหุ้้นจะต้องได้รัืบความเห็้นช่อบจากกรืรืมการืผู้้้จัดการื	 ซ่ึ่�งจะเป็นผู้้้ดำาเนินการืเปิดเผู้ย

ข้อม้ลิเอง	ห้รืือมอบห้มายให้้ผู้้้ใดผู้้้ห้น่�งเป็นผู้้้รืับผู้ิดช่อบการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิดังกลิ่าว	

	 (3)	 ห้น่วยงานกลิางท์ี�เป็นผู้้้ให้้ข้อม้ลิแก่สาธารืณ์ช่นแลิะนักลิงท์ุนคือ	ฝ่่ายกิจการืองค์กรื	ได้แก่	นักลิงท์ุนสัมพันธ์	ส่วนเลิขานุการืบรืิษััท์	

เป็นต้น	โดยห้น่วยงานที์�เป็นเจ้าของข้อม้ลิมีห้น้าที์�สนับสนุนข้อม้ลิ	ทั์�งนี�	บริืษััท์ฯ	กำาห้นดห้้าม	กรืรืมการื	ผู้้้บริืห้ารืแลิะพนักงานที์�เกี�ยวข้อง	

แลิะรื้้ข้อม้ลิเกี�ยวกับงบการืเงิน	ซึ่ื�อแลิะ/ห้รืือขายหุ้้นไม่น้อยกว่า	30	วันก่อนการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิแลิะ	24	ช่ั�วโมงห้ลิังการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิ	

สำาห้รืับสารืสนเท์ศัท์ี�มีนัยสำาคัญอื�นๆ	ห้้ามมิให้้ผู้้้บรืิห้ารื	แลิะพนักงานท์ี�รื้้ข้อม้ลิซึ่ื�อขายหุ้้นนับตั�งแต่วันท์ี�ท์รืาบข้อม้ลิแลิะ	24	ช่ั�วโมง

ภัายห้ลิังเปิดเผู้ยข้อม้ลิดังกลิ่าวต่อ	ตลิท์.	นอกจากนั�น	บรืิษััท์ฯ	ได้กำาห้นดให้้มีรืะบบการืควบคุมภัายในเพื�อป้องกัน	การืรืั�วไห้ลิของ

ข้อม้ลิข่าวสารือย่างรือบคอบแลิะรืัดกุมเพื�อป้องกันมิให้้ข้อม้ลิภัายในเปิดเผู้ยออกส้่ภัายนอกก่อนการืเผู้ยแพรื่	 อย่างเป็นท์างการื	

โดยให้้ถือว่า	มาตรืการืแลิะรืะบบควบคุมนี�เป็นส่วนห้น่�งของมาตรืการืควบคุมความเสี�ยงที์�สำาคัญของบริืษััท์ฯ	รืวมทั์�งให้้ถือเป็นห้น้าที์�	

แลิะความรัืบผิู้ดช่อบของผู้้้บังคับบัญช่าที์�จะควบคุมด้แลิให้้การืรัืกษัาข้อม้ลิภัายในเป็นไปตามมาตรืการืดังกล่ิาว	การืที์�พนักงานใช้่

ข้อม้ลิภัายในที์�ยังไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารืณ์ะห้รืือต่อผู้้้ถือหุ้้นทั์�วไป	เพื�อปรืะโยช่น์ในการืซืึ่�อขายห้ลัิกท์รัืพย์เป็นการืส่วนตนห้รืือเพื�อผู้้้อื�น	

ถือว่าเป็นการืกรืะท์ำาท์ี�ผู้ิดจรืรืยาบรืรืณ์ของบรืิษััท์ฯ
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การซ่ื้�อขายหลักทำรัพย์โดยใช้ีข้อมูลภัายใน

บุคคลต้ำองห้าม		
	 บุคคลิท์ี�ไม่ควรืซึ่ื�อขายห้ลิักท์รืัพย์ตามแนวท์างป้องกันการืใช่้ข้อม้ลิภัายใน	ได้แก่

	 (1)	 กรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	ห้รืือผู้้้มีอำานาจควบคุมกิจการืของบรืิษััท์ฯ		

	 (2)	 พนักงาน	ห้รืือลิ้กจ้างบรืิษััท์	บรืิษััท์ในเครืือ	ท์ี�อย้่ในตำาแห้น่งห้รืือสายงานท์ี�รืับผู้ิดช่อบข้อม้ลิภัายในห้รืือเข้าถ่งข้อม้ลิภัายใน

	 (3)	 บุคคลิซ่ึ่�งอย่้ในฐานะที์�สามารืถร้้ืข้อม้ลิภัายในอันเนื�องมาจากการืปฏิิบัติห้น้าที์�เป็นผู้้้สอบบัญชี่	ที์�ปร่ืกษัาท์างการืเงิน	ที์�ปร่ืกษัากฎห้มาย	

ผู้้้ปรืะเมินรืาคาท์รืัพย์สิน	ห้รืือบุคคลิใดท์ี�ท์ำาห้น้าท์ี�เกี�ยวกับข้อม้ลิภัายใน

	 (4)	 บุพการืี	ผู้้้สืบสันดาน	ผู้้้รืับบุตรืบุญธรืรืม	ห้รืือบุตรืบุญธรืรืมตามบุคคลิข้อ	(1)	(2)	(3)

	 (5)	 พี�น้องรื่วมบิดามารืดาเดียวกัน	ห้รืือพี�น้องรื่วมบิดาห้รืือรื่วมมารืดาเดียวกันตามบุคคลิข้อ	(1)	(2)	(3)

	 (6)	 ค้่สมรืสห้รืือผู้้้ท์ี�อย้่กินกันด้วยฉัันสามีภัรืรืยาของบุคคลิตามข้อ	(1)	(2)	(3)

หลักทำรัพย์ต้ำองห้าม
	 ห้ลิักท์รืัพย์	 ห้มายถ่ง	 หุ้้น	 (Shares)	 ใบสำาคัญแสดงสิท์ธิท์ี�จะซึ่ื�อหุ้้นของบรืิษััท์ฯ	 (share	warrants)	 หุ้้นก้้แปลิงสภัาพ	 (Convertible												

Debentures)	แลิะใบแสดงสิท์ธิในการืซึ่ื�อหุ้้นเพิ�มท์ุนท์ี�โอนสิท์ธิได้	(Transferable	Subscription	Rights)	ท์ี�ออกโดยบรืิษััท์ฯ

แนวทำางการปฏิิบัติำทัำ�วไป
	 (1)	 บุคคลิต้องห้้าม	ไม่ควรืซืึ่�อห้รืือขายห้ลัิกท์รัืพย์ในขณ์ะใดๆ	ก็ตาม	ห้ากบุคคลิดังกล่ิาว	 ร้้ืห้รืือควรืร้้ืข้อม้ลิที์�เป็นสารืะสำาคัญ	อันอาจส่งผู้ลิ

ต่อการืเปลิี�ยนแปลิงรืาคาตลิาดของห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์ฯ	ท์ี�ยังมิได้เปิดเผู้ยต่อสาธารืณ์ช่น

	 (2)	 บุคคลิต้องห้้ามท์ี�ได้รื้้ข้อม้ลิซึ่่�งมีสารืะสำาคัญดังกลิ่าวข้างต้น	 จากการืปฏิิบัติห้น้าท์ี�ในตำาแห้น่งแลิะ/ห้รืือฐานะเจ้าห้น้าท์ี�ในบรืิษััท์ฯ	

บรืิษััท์ในเครืือ	ต้องไม่เปิดเผู้ยข้อม้ลิดังกลิ่าวให้้ผู้้้อื�นท์รืาบ	ในขณ์ะท์ี�ข้อม้ลิดังกลิ่าวยังไม่ได้เปิดเผู้ยต่อสาธารืณ์ช่น	นอกจากเป็นไป

ตามการืปฏิิบัติห้น้าท์ี�ของตนในบรืิษััท์ฯ

แนวทำางปฏิิบัติำเฉพาะเร่�อง
	 นอกจากแนวท์างการืปฏิิบัติโดยท์ั�วไปในเรืื�องการืป้องกันการืใช่้ข้อม้ลิภัายในแลิ้ว	กรืณ์ีเฉัพาะเรืื�องดังต่อไปนี�	บุคคลิต้องห้้ามพ่งปฏิิบัติ

ตามแนวท์างดังต่อไปนี�ด้วย

	 (1)	 ห้้ามบุคคลิต้องห้้ามท์ี�เกี�ยวข้องโดยตรืงกับการืจัดท์ำางบการืเงินบรืิษััท์ท์ำาการืซึ่ื�อห้รืือขายห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์	นับแต่เรืิ�มจัดเตรืียม	

จนถ่งวันสิ�นสุดวันถัดจากวันท์ี�ได้มีการืเปิดเผู้ยงบการืเงินดังกลิ่าวแลิ้ว

	 (2)	 ห้้ามกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	ห้รืือพนักงานผู้้้ใดท์ี�ได้รืับรื่างงบการืเงินของบรืิษััท์ฯ	ท์ำาการืซึ่ื�อห้รืือขายห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์นับแต่วันท์ี�ตน	

ได้รืับรื่างงบการืเงินดังกลิ่าว	จนถ่งสิ�นสุดวันท์ี�ได้มีการืเผู้ยแพรื่ข้อม้ลิตามงบการืเงินนั�นแลิ้ว

	 (3)	 ห้้ามบุคคลิต้องห้้ามท์ี�รื้้ห้รืือควรืรื้้ว่าบรืิษััท์ฯ	 จะมีการืเผู้ยแพรื่ข้อม้ลิซึ่่�งมีสารืะสำาคัญ	ท์ี�อาจมีผู้ลิกรืะท์บต่อการืเปลิี�ยนแปลิงรืาคา	

ตลิาดของห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์ฯ	ท์ำาการืซึ่ื�อห้รืือขายห้ลิักท์รืัพย์นับแต่วันรื้้ห้รืือควรืรื้้ดังกลิ่าว	จนถ่งสิ�นสุดวันถัดจากวันท์ี�ได้ท์ำาการื	

เปิดเผู้ยแลิะเผู้ยแพรื่ข้อม้ลิดังกลิ่าวแลิ้ว

	 (4)	 บรืิษััท์กำาห้นดให้้กรืรืมการืแลิะผู้้้บรืิห้ารืรืะดับส้งต้องเปิดเผู้ยรืายงานการืซึ่ื�อขายหุ้้นการืเปลิี�ยนแปลิงการืถือครืองห้ลิักท์รืัพย์ของ	

บรืิษััท์ให้้ท์รืาบท์ุกครืั�ง

	 (5)	 บรืิษััท์ได้กำาห้นดนโยบายให้้กรืรืมการืแลิะผู้้้บรืิห้ารืรืะดับส้งแจ้งต่อคณ์ะกรืรืมการื	 ในการืซึ่ื�อขายหุ้้นของบรืิษััท์ฯ	อย่างน้อย	1	 วัน	

ลิ่วงห้น้าก่อนท์ำาการืซึ่ื�อขาย
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รายการ 2562 2561 2560

ค่าตรืวจสอบงบการืเงินปรืะจำาปี 660,000 655,000 625,000

ค่าสอบท์านงบการืเงิน	3	ไตรืมาสแรืก 600,000 600,000 600,000

ค่าตรืวจสอบข้อบังคับ	BOI 80,000 75,000 75,000

รืวม 1,340,000 1,330,000 1,300,000

ค่าตรืวจสอบรืายงานปรืะจำาปี	(แบบ	56-2) 80,000 70,000 -

รวมทำั�งสิ�น 1,420,000 1,400,000 1,300,000

การรายงานของบุคคลต้ำองห้าม

หน้าท่ำ�การจัำดทำำารายงาน
	 (1)	 กรืรืมการืผู้้้จัดการื	 	ห้รืือผู้้้ดำารืงตำาแห้น่งรืะดับบริืห้ารืตามที์�พรืะรืาช่บัญญัติห้ลัิกท์รัืพย์แลิะตลิาดห้ลัิกท์รัืพย์กำาห้นดต้องจัดท์ำารืายงาน	

การืถือครืองห้ลัิกท์รัืพย์ครัื�งแรืก	แลิะการืเปลีิ�ยนแปลิงการืถือครืองห้ลัิกท์รัืพย์ของตนตามที์�กฎห้มายแลิะข้อบังคับที์�เกี�ยวข้องกำาห้นด	

แลิะรืายงานในเรืื�องดังกลิ่าวต่อบรืิษััท์ฯ	พรื้อมกันด้วย

	 (2)	 ผู้้้บรืิห้ารืรืะดับผู้้้อำานวยการืฝ่่ายข่�นไป	 จะต้องท์ำาการืรืายงานการืได้มาห้รืือจำาห้น่ายไปของห้ลิักท์รืัพย์ของบรืิษััท์ฯ	 ท์ี�ตนถืออย้่	

ตั�งแต่รื้อยลิะ	5	ข่�นไปของจำานวนห้ลิักท์รืัพย์ท์ี�จำาห้น่ายได้ท์ั�งห้มด

วิธีิการรายงาน
	 (1)	 กรืรืมการืผู้้้จัดการื	ห้รืือผู้้้ดำารืงตำาแห้น่งรืะดับบรืิห้ารื	ซึ่่�งมีห้น้าท์ี�ตามกฎห้มายต้องจัดท์ำาแลิะส่งรืายงานการืถือครืองห้ลิักท์รืัพย์ของ

บรืิษััท์ฯ	ของตน	ค้่สมรืสแลิะบุตรืท์ี�ยังไม่บรืรืลิุนิติภัาวะ	มีห้น้าท์ี�ต้องส่งสำาเนารืายงานท์ี�ส่งให้้กับห้น่วยงานของรืัฐ	ห้รืือห้น่วยงาน	

กำากับด้แลิ	ต่อบรืิษััท์ฯ	ในวันท์ี�ส่งรืายงานดังกลิ่าว

	 (2)	 ผู้้้บรืิห้ารืรืะดับผู้้้อำานวยการืฝ่่ายข่�นไป	ให้้จัดท์ำารืายงานการืถือครือง	แลิะการืเปลิี�ยนแปลิงการืถือครืองห้ลิักท์รืัพย์ของตน	ค้่สมรืส	

แลิะบุตรืท์ี�ยังไม่บรืรืลิุนิติภัาวะต่อบรืิษััท์ฯ	ภัายใน	7	วันท์ำาการืนับแต่วันท์ี�มีการืเปลิี�ยนแปลิงกรืรืมสิท์ธิ�ในห้ลิักท์รืัพย์ดังกลิ่าว

ค่าต่อบแทนผูู้�สอบบัญชีุ

	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	ได้แต่งตั�งผู้้้สอบบัญชี่ของบริืษััท์ฯ	ที์�ได้รัืบการืสรืรืห้าจากคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบโดยพิจารืณ์าจากผู้ลิการืปฏิิบัติงาน	

ปรืะสบการืณ์์	 ความพรื้อมของบุคลิากรืแลิะมาตรืฐานการืปฏิิบัติงานเป็นท์ี�ยอมรืับ	 แลิะเป็นผู้้้สอบบัญช่ีท์ี�ได้รืับการืรืับรืองจากสำานักงาน										

คณ์ะกรืรืมการืกำากับห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	(ก.ลิ.ต.)	โดยบรืิษััท์	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	มีนางสาวมณ์ี	รืัตนบรืรืณ์กิจ	ผู้้้สอบบัญช่ีรืับ	

อนุญาตเลิขท์ี�	5313	นางสาวสุมาลิี	รืีวรืาบัณ์ฑ์ิต	ผู้้้สอบบัญช่ีรืับอนุญาตเลิขท์ี�	3970	แลิะนางพ้นนารืถ	เผู้่าเจรืิญ	ผู้้้สอบบัญช่ีรืับอนุญาตเลิขท์ี�	

5238	แลิะนางกุลิรืพี	ปิยะวรืรืณ์สุท์ธิ�	ผู้้้สอบบัญช่ีรืับอนุญาตเลิขท์ี�	6137	เป็นผู้้้สอบบัญช่ีของบรืิษััท์

	 ทั์�งนี�	ผู้้้สอบบัญชี่ที์�ได้รัืบการืแต่งตั�งจากคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์นั�น	ยังเป็นผู้้้สอบบัญชี่ของบริืษััท์ย่อย	คือ	PTW	แลิะ	TWO	ซ่ึ่�งไม่มีความสัมพันธ์	

แลิะส่วนได้ส่วนเสียกับบรืิษััท์ห้รืือบรืิษััท์ย่อย	ผู้้้บรืิห้ารื	ผู้้้ถือหุ้้นรืายให้ญ่	ห้รืือผู้้้ท์ี�เกี�ยวข้องกับบุคคลิดังกลิ่าว	 ในลิักษัณ์ะท์ี�จะมีผู้ลิกรืะท์บต่อ	

การืปฏิิบัติห้น้าท์ี�อย่างอิสรืะแต่อย่างใด	อีกท์ั�งบรืิษััท์ฯ	ไม่ได้รืับบรืิการือื�นใดนอกเห้นือจากการืสอบบัญช่ี	

ข้อม้ลิเปรืียบเท์ียบค่าตอบแท์นของผู้้้สอบบัญช่ีในรือบ	3	ปี	ดังนี�
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คำานิยาม	“มาตำรฐานการบัญชีีว่าด้วยเร่�องการเปิดเผยข้อมูลเก่�ยวกับบุคคลหร่อกิจำการท่ำ�เก่�ยวข้องกัน”
	 บุคคลิห้รืือกิจการืท์ี�เกี�ยวข้องกัน		ห้มายถ่ง	บุคคลิห้รืือกิจการืท์ี�เกี�ยวข้องกับกิจการืท์ี�เป็นผู้้้จัดท์ำางบการืเงิน							

	 1.		 บุคคลิห้รืือสมาช่ิกในครือบครืัวท์ี�ใกลิ้ช่ิดของบุคคลินั�น	เกี�ยวข้องกับกิจการืท์ี�เสนอรืายงาน	ถ้าบุคคลินั�น	

	 				 1.1	 มีอำานาจควบคุมกิจการื	ห้รืืออำานาจควบคุมรื่วมของกิจการืผู้้้เสนอรืายงาน	

	 				 1.2	 มีอิท์ธิพลิอย่างมีนัยสำาคัญต่อกิจการืท์ี�เสนอ	รืายงาน	ห้รืือ	

		 				 1.3	 เป็นสมาช่ิกของผู้้้บรืิห้ารืสำาคัญของกิจการืท์ี�เสนอรืายงาน	ห้รืือบรืิษััท์ให้ญ่ของกิจการืท์ี�เสนอรืายงาน	

			 2.		 เป็นกิจการืท์ี�เกี�ยวข้องกับกิจการืท์ี�เสนอรืายงานห้ากเข้าเงื�อนไขข้อใดข้อห้น่�งต่อไปนี�	

	 	 2.1	 กิจการืแลิะกิจการืท์ี�เสนอรืายงานเป็นสมาช่ิกในกลิุ่มกิจการืเดียวกัน	(ซึ่่�งห้มายถ่ง	บรืิษััท์ให้ญ่	บรืิษััท์ย่อย	แลิะ	บรืิษััท์ย่อยใน	

กลิุ่มเดียวกัน	ซึ่่�งเกี�ยวข้องซึ่่�งกันแลิะกัน)	

	 	 2.2		กิจการืห้น่�งเป็นบริืษััท์ร่ืวมห้รืือกิจการืร่ืวมค้าของอีกกิจการืห้น่�ง	 (ห้รืือเป็นบริืษััท์ร่ืวมห้รืือกิจการืร่ืวมค้าของสมาชิ่กในกลุ่ิมบริืษััท์	

ซึ่่�งกิจการือื�นๆ	เป็นสมาช่ิก)	

	 	 2.3	 กิจการืท์ั�งสองเป็นกิจการืรื่วมค้าของบุคคลิท์ี�สามคนเดียวกัน	

	 	 2.4	 กิจการืห้น่�งเป็นกิจการืรื่วมค้าของบุคคลิท์ี�สามแลิะอีกกิจการืห้น่�งเป็นบรืิษััท์รื่วมของบุคคลิท์ี�สาม	

	 	 2.5	 เป็นโครืงการืผู้ลิปรืะโยช่น์ตอบแท์นห้ลิังออกจากงานสำาห้รืับผู้ลิปรืะโยช่น์ของพนักงาน	 กิจการืผู้้้เสนอรืายงานห้รืือกิจการืท์ี�								

เกี�ยวขอ้งกับกิจการืที์�เสนอรืายงาน	ห้ากกิจการืที์�เสนอรืายงานเปน็โครืงการืผู้ลิปรืะโยช่น์ของนายจา้งซึ่่�งเปน็ผู้้้ให้้การืสนับสนุน

เป็นกิจการืท์ี�เกี�ยวข้องกับกิจการืท์ี�เสนอรืายงาน

	 	 2.6	 กิจการืถ้กควบคุม	ห้รืือถ้กควบคุมรื่วมโดยบุคคลิท์ี�รืะบุในข้อ	1

	 	 2.7	 บุคคลิตามท์ี�รืะบุในข้อ	1	 (1.1)	มีอิท์ธิพลิท์ี�มีนัยสำาคัญเห้นือกิจการื	ห้รืือเป็นสมาช่ิกของผู้้้บรืิห้ารืสำาคัญของกิจการื	 (ห้รืือของ	

บรืิษััท์ให้ญ่)

	 	 2.8	 กิจการืห้รืือสมาช่ิกในกลิุ่มกิจการืซึ่่�งกิจการืเป็นสมาช่ิก	ซึ่่�งให้้บรืิการืด้านผู้้้บรืิห้ารืสำาคัญกับกิจการืท์ี�เสนอรืายงานห้รืือบรืิษััท์	

ให้ญ่ของกิจการืท์ี�เสนอรืายงาน

การนำาหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่สำาหรับบริษััทจดูทะเบ่ยนไปปรับใชุ�

	 คณ์ะกรืรืมการืได้พิจารืณ์าท์บท์วนนำาห้ลิักปฏิิบัติตามห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดีสำาห้รืับบรืิษััท์จดท์ะเบียนไปปรืับใช่้ให้้เห้มาะสม	

ตามบรืิบท์ท์างธุรืกิจของบรืิษััท์	 โดยในปี	 2562	คณ์ะกรืรืมการืได้พิจารืณ์าให้้ความเห้็นเกี�ยวกับการืพัฒินาแลิะปรืับปรืุงแนวท์างการืปฏิิบัต	ิ	

ตามห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดีของบรืิษััท์	 เช่่น	การืรืายงานการืถือครืองห้ลิักท์รืัพย์ของกรืรืมการืแลิะผู้้้บรืิห้ารื	 แลิะ	การืพิจารืณ์าจัดการื						

ปรืะชุ่มรืะห้ว่างกรืรืมการืท์ี�ไม่เป็นผู้้้บรืิห้ารืโดยไม่มีฝ่่ายจัดการื	เป็นต้น

การปฏิิบัติ่ต่ามหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ในเร่�องอ่�นๆ

	 คณ์ะกรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารื	แลิะพนักงานของบรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อย	ได้ปฏิิบัติตามนโยบายการืกำากับด้แลิกิจการื	แลิะมีการืติดตามผู้ลิการื

ปฏิิบัติตามแผู้นการืดำาเนินงานอย่างเครื่งครืัดแลิะสมำ�าเสมอ	โดยในปี	2562	ไม่มีสถานการืณ์์ใดท์ี�การืปฏิิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย
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ค่าตำอบแทำนของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

	 บรืิษััท์มีห้ลิักเกณ์ฑ์์ในการืกำาห้นดค่าตอบแท์นของคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์แลิะคณ์ะกรืรืมการืชุ่ดย่อยเพื�อนำาเสนอต่อท์ี�ปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้นพิจารืณ์า
อนุมัติ	แลิะมีนโยบายการืกำาห้นดค่าตอบแท์นผู้้้บรืิห้ารืให้้มีความเห้มาะสมสอดคลิ้องกับภัารืะห้น้าท์ี�แลิะความรืับผู้ิดช่อบ	ดังนี�

(1)	 ค่าตำอบแทำนกรรมการ
	 ค่าตอบแท์นของคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	ให้้พิจารืณ์าจากห้น้าท์ี�ความรืับผู้ิดช่อบของคณ์ะกรืรืมการื	แลิะการืท์ำางานของกรืรืมการืโดยได้รืับการื
อนุมัติจากผู้้้ถือหุ้้น	 ให้้คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น	พิจารืณ์าถ่งปรืะเภัท์ค่าตอบแท์น	แนวท์างแลิะวิธีการืจ่ายค่าตอบแท์น	
ผู้ลิปรืะโยช่น์อื�นๆ	แลิะจำานวนค่าตอบแท์นแลิะผู้ลิปรืะโยช่น์อื�นๆ	สำาห้รืับ	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	 คณ์ะอนุกรืรืมการืต่างๆ	แลิะผู้้้บรืิห้ารืรืะดับส้ง															
ให้้เห้มาะสมกับห้น้าที์�ความรัืบผิู้ดช่อบ	สอดคล้ิองกับผู้ลิการืดำาเนินงานของบริืษััท์ฯ	แลิะผู้ลิการืปฏิิบัติห้น้าที์�ของผู้้้บริืห้ารืรืะดับส้งรืวมทั์�งภัาวะตลิาด	
อย้่เสมอ	แลิะนำาเสนอต่อท์ี�ปรืะชุ่มผู้้้ถือหุ้้น	 เพื�ออนุมัติในการืพิจารืณ์าค่าตอบแท์น	ท์ั�งท์ี�เป็นตัวเงินแลิะมิใช่่ตัวเงินของคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์เป็น	
รืายบุคคลิในแต่ลิะปีนั�น	คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น	จะต้องคำาน่งให้้สอดคล้ิองกับห้น้าที์�ความรัืบผิู้ดช่อบ	ความตั�งใจของกรืรืมการื
ปรืะเภัท์แลิะขนาดธุรืกิจของบรืิษััท์ฯ	ตลิาดแลิะค้่แข่งขัน	โดยค่าตอบแท์นต้องอย้่ในรืะดับท์ี�เห้มาะสมกับภัารืะห้น้าท์ี�

หลักเกณฑ์์การจ่ำายค่าตำอบแทำน
	 บริืษััท์มีห้ลัิกเกณ์ฑ์์การืพิจารืณ์าการืจ่ายค่าตอบแท์น	โดยบริืษััท์ฯ	จะคำาน่งถ่งความเห้มาะสมกับภัารืะห้น้าที์�	ความรัืบผิู้ดช่อบที์�ได้รัืบมอบห้มาย	
แลิะสามารืถเท์ียบเคียงได้กับบรืิษััท์ท์ี�จดท์ะเบียนในตลิาดห้ลิักท์รืัพย์แห้่งปรืะเท์ศัไท์ย	ท์ี�อย้่ในอุตสาห้กรืรืมแลิะธุรืกิจท์ี�มีขนาดใกลิ้เคียงกัน	 โดย									
ค่าตอบแท์นกรืรืมการืเพียงพอท์ี�จะจ้งใจให้้กรืรืมการื	มีคุณ์ภัาพ	แลิะสามารืถปฏิิบัติห้น้าท์ี�ให้้บรืรืลิุเป้าห้มายตามท์ิศัท์างธุรืกิจบรืิษััท์ฯ	ซึ่่�งกำาห้นด	
องค์ปรืะกอบของค่าตอบแท์นเป็น	2	ส่วนดังนี�
	 ก.	 ค่าตำอบแทำนท่ำ�เป็นตัำวเงิน

  ส่วนทำี� 1 ค่าตอบแท์นรืายปี	(Annual	Fee)	ปรืะกอบด้วย
   	 ค่าตอบแท์นปรืะจำา	 (Retainer	 fee)	 เป็นค่าตอบแท์นท์ี�จ่ายให้้กรืรืมการืเป็นรืายเดือน	ไม่ว่าจะมีการืปรืะชุ่มห้รืือไม่ก็ตาม	

โดยพิจารืณ์าจากผู้ลิปรืะกอบการื	แลิะความสามารืถในการืดำาเนินงานตามเป้าห้มาย
   	 ค่าเบี�ยปรืะชุ่ม	 (Attendance	Fee)	 เป็นค่าตอบแท์นท์ี�จ่ายให้้กรืรืมการืท์ี�เข้ารื่วมปรืะชุ่มในแต่ลิะครืั�ง	 โดยจ่ายให้้เฉัพาะ									

กรืรืมการืท์ี�เข้ารื่วมปรืะชุ่มเท์่านั�น
  ส่วนทำี� 2	 ค่าตอบแท์นตามผู้ลิการืดำาเนินงาน	(Incentive	Fee	/	Bonus)	เป็นค่าตอบแท์นพิเศัษัท์ี�จ่ายให้้กรืรืมการืปีลิะครืั�ง	โดยเช่ื�อมโยง	

กับม้ลิค่าท์ี�สรื้างให้้กับผู้้้ถือหุ้้น	เช่่น	ผู้ลิกำาไรืของบรืิษััท์ฯ	ห้รืือเงินปันผู้ลิท์ี�จ่ายให้้กับผู้้้ถือหุ้้น

	 	 ในปี	2562	บรืิษััท์ฯ	มีการืจ่ายค่าตอบแท์นให้้กรืรืมการืบรืิษััท์	รืวมจำานวน	25,981,466	บาท์	โดยแยกเป็นค่าตอบแท์นปรืะจำา	จำานวน	
6,312,000	บาท์	ค่าตอบแท์นเบี�ยปรืะชุ่มจำานวน	1,554,450	บาท์	แลิะค่าตอบแท์นตามผู้ลิการืดำาเนินงานปรืะจำาปี	2561	จำานวน	18,115,016	บาท์

ค่าตอบแทำนข้องกรรมการทำี�ได้รับเป็นตัวเงินรายบุคคลในปี 2562 

ชี่�อ-สกุล ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทำน

ประจำา
เบี�ยประชีุม รวม

ค่าตอบแทำน

ตามผู้ลการ

ดำาเนินงาน

(2561)

รวมทำั�งสิ�น

1.			ดรื.ท์นง	พิท์ยะ กรืรืมการือิสรืะ	แลิะปรืะธานกรืรืมการืบรืิษััท์ 785,600 196,400 982,000 2,292,000 3,274,000

2.			นายปลิิว		ตรืีวิศัวเวท์ย์ รืองปรืะธานกรืรืมการืบรืิษััท์ 643,200 160,800 804,000 1,873,000 2,677,000

3.			นายพงษั์สฤษัดิ�	ตันติสุวณ์ิช่ย์กุลิ กรืรืมการื	แลิะปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารื 520,800 113,100 633,900 1,518,000 2,151,900

4.			นายเตช่ะพิท์ย์		แสงสิงแก้ว	(1) อดีตกรืรืมการือิสรืะ		
ปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ		
ปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	
แลิะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ

- - - 1,466,038 1,466,038
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ชี่�อ-สกุล ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทำน

ประจำา
เบี�ยประชีุม รวม

ค่าตอบแทำน

ตามผู้ลการ

ดำาเนินงาน

(2561)

รวมทำั�งสิ�น

5.			นายไพรืัช่		เมฆอาภัรืณ์์(2) กรืรืมการือิสรืะ	ปรืะธานกรืรืมการืตรืวจสอบ	
ปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่า
ตอบแท์น		แลิะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ

636,000 159,000 795,000 1,687,000 2,482,000

6.			นายสมน่ก		ช่ัยเดช่สุรืิยะ กรืรืมการือิสรืะ		
ปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืบรืรืษััท์	ภัิบาลิ	
กรืรืมการืตรืวจสอบแลิะกรืรืมการืสรืรืห้า
แลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น

572,800 136,750 709,550 1,672,000 2,381,550

7.			ดรื.สมบัติ		กิจจาลิักษัณ์์ กรืรืมการื	กรืรืมการืบรืิห้ารื 401,600 100,400 502,000 1,171,000 1,673,000

8.			นายสุวิช่	พ่�งเจรืิญ กรืรืมการื	กรืรืมการืบรืิห้ารื 401,600 100,400 502,000 1,171,000 1,673,000

9.			นางพเยาว์	มรืิตตนะพรื(3) กรืรืมการื	
ปรืะธานกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง
กรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น	

469,600 117,400 587,000 1,215,000 1,802,000

10.	นายยาสุท์ากะ	ซึ่้ซึ่้กิ(4) อดีตกรืรืมการื	
กรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น

- - - 146,222 146,222

11.	นายชุ่นสุเกะ	มุไรื(5) กรืรืมการื	
กรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น

344,800 86,200 431,000 849,742 1,280,742

12.	นายฮิิเดะโอะ	มัท์ซึ่่โมโตะ กรืรืมการื	กรืรืมการืบรืิห้ารื	
กรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง

472,800 118,200 591,000 1,381,000 1,972,000

13.	นายช่ัยวัฒิน์	อุท์ัยวรืรืณ์์(6) อดีต	กรืรืมการื	กรืรืมการืบรืิห้ารื	
กรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	
กรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ	
แลิะกรืรืมการืผู้้้จัดการื

- - - 257,014 257,014

14.	ดรื.ภััท์รืุตม์	ท์รืรืท์รืานนท์์	(7) กรืรืมการือิสรืะ	กรืรืมการืตรืวจสอบ
กรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	
แลิะกรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ

519,200 129,800 649,000 83,014 732,014

15.	นางสาววลิัยณ์ัฐ	ตรืีวิศัวเวท์ย์(8) กรืรืมการื	กรืรืมการืบรืิห้ารื	
กรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	
กรืรืมการืบรืรืษััท์ภัิบาลิ
แลิะกรืรืมการืผู้้้จัดการื

544,000 136,000 680,000 1,332,986 2,012,986

รวม 6,312,000 1,554,450 7,866,450 18,115,016 25,981,466

หมายเหตุ:	 1.	นายเตช่ะพิท์ย์	แสงสิงแก้ว	พ้นจากตำาแห้น่งกรืรืมการื	เมื�อวันท์ี�	15	ตุลิาคม	2561
	 	 2.	นายไพรืัช่	เมฆอาภัรืณ์์	ได้รืับการืแต่งตั�งเป็นปรืะธานกรืรืมการืตรืวจสอบ	เมื�อวันท์ี�	12	ธันวาคม	2561
	 	 3.	นางพเยาว์	มรืิตตนะพรื	ได้รืับการืแต่งตั�งเป็นปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืความเสี�ยง	เมื�อวันท์ี�	26	กุมภัาพันธ์	2562
	 	 4.	นายยาสุท์ากะ	ซึ่้ซึ่้กิ	พ้นจากตำาแห้น่งกรืรืมการื	เมื�อวันท์ี�	22	กุมภัาพันธ์	2561
	 	 5.	นายชุ่นสุเกะ	มุไรื		ได้รืับการืแต่งตั�งเป็นกรืรืมการื	เมื�อวันท์ี�	27	กุมภัาพันธ์	2561
	 	 6.	นายช่ัยวัฒิน์	อุท์ัยวรืรืณ์์	พ้นจากตำาแห้น่งกรืรืมการื	เมื�อวันท์ี�	28	กุมภัาพันธ์	2561
	 	 7.	ดรื.ภััท์รืุตม์	ท์รืรืท์รืานนท์์	ได้รืับการืแต่งตั�งเป็นกรืรืมการื	เมื�อวันท์ี�	12	ธันวาคม	2561
	 	 8.	นางสาววลิัยณ์ัฐ	ตรืีวิศัวเวท์ย์	ได้รืับการืแต่งตั�งเป็นกรืรืมการื	เมื�อวันท์ี�	1	มีนาคม	2561

สรุปเปรียบเทำียบค่าตอบแทำนรวมข้องคณะกรรมการ TTW ย้อนหลังสามปี

รายละเอียด
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่าตอบแท์นปรืะจำา 12 6,312,000 15 5,427,687 13 6,312,000

เบี�ยปรืะชุ่ม 12 1,554,450 14 2,348,625 12 1,443,400

ค่าตอบแท์นตามผู้ลิการืดำาเนินงาน 15 18,115,016 13 18,420,000 13 18,241,167

รวม - 25,981,466 - 26,196,312 - 25,996,567
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รายละเอียด
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่าตอบแท์น 8 18,623,664 9 18,624,088 8 24,322,552

โบนัส 8 6,337,352 8 5,912,360 8 7,140,015

กองท์ุนสำารืองเลิี�ยงช่ีพ 8 1,608,360 9 1,561,753 8 1,563,024

รวม 26,569,376 - 26,098,201 - 33,025,591

	 ข.		 ค่าตำอบแทำนและสิทำธิิประโยชีน์อ่�น

	 	 -	ไม่มี	-

(2)	 ค่าตำอบแทำนผู้บริหาร
	 บรืิษััท์ได้กำาห้นดห้ลิักเกณ์ฑ์์แลิะนโยบายในการืจ่ายค่าตอบแท์นผู้้้บรืิห้ารืของบรืิษััท์ท์ี�สมเห้ตุสมผู้ลิแลิะสอดคลิ้องกับผู้ลิการืดำาเนินงานของ
บรืิษััท์	แลิะภัารืะห้น้าท์ี�ความรืับผู้ิดช่อบของผู้้้บรืิห้ารืตามผู้ลิการืปฏิิบัติงาน	โดยคณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นจะพิจารืณ์ากำาห้นด
ค่าตอบแท์นของกรืรืมการืผู้้้จัดการืแลิะนำาเสนอต่อที์�ปรืะชุ่มคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์พิจารืณ์าอนุมัติ	สำาห้รัืบตำาแห้น่งตั�งแต่รืะดับผู้้้ช่่วยกรืรืมการืผู้้้จัดการื
ลิงมาจะพิจารืณ์าค่าตอบแท์นโดยกรืรืมการืผู้้้จัดการืนำาเสนอการืปรัืบข่�นเงินเดือนปรืะจำาปีของบริืษััท์ต่อคณ์ะกรืรืมการืบริืห้ารืพิจารืณ์าอนุมัติ	ทั์�งนี�	
การืปรืับค่าตอบแท์นดังกลิ่าวเป็นไปตามห้ลิักเกณ์ฑ์์ท์ี�บรืิษััท์กำาห้นด	โดยบรืิษััท์มีนโยบายการืพิจารืณ์าค่าตอบแท์น	ดังนี�
 ก.  ค่าตอบแทำนทำี�เป็นตัวเงิน ปรืะกอบด้วย	เงินเดือน	แลิะรืางวัลิปรืะจำาปี	มีห้ลิักเกณ์ฑ์์ในการืพิจารืณ์าค่าตอบแท์น	ดังนี�
   ค่าตอบแทำนกรรมการผู้้้จัดการ จะพิจารืณ์าเป็นปรืะจำาท์ุกปีโดยเป็นไปตามห้ลิักการืแลิะนโยบายค่าตอบแท์นท์ี�คณ์ะกรืรืมการื	

สรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นกำาห้นด	 ท์ั�งในรืะยะสั�นแลิะรืะยะยาว	 เช่่น	 ค่าตอบแท์นท์ี�เป็นเงินเดือน	 โบนัสปรืะจำาปี	 แลิะ	
ผู้ลิตอบแท์นจ้งใจในรืะยะยาว	ซ่ึ่�งจะต้องสอดคล้ิองกับผู้ลิการืปฏิิบัติงานท์างการืเงิน	วัตถุปรืะสงค์เชิ่งกลิยุท์ธ์ในรืะยะยาว	การืพัฒินา	
ผู้้้บรืิห้ารื	รืวมถ่งพิจารืณ์าจากการืเติบโตท์างธุรืกิจแลิะผู้ลิกำาไรืของบรืิษััท์

   ค่าตอบแทำนผู้้้บริหารทุำกระดับ พิจารืณ์าจากการืปรืะเมินผู้ลิการืปฏิิบัติงาน	 โดยใช้่ตัวชี่�วัดผู้ลิงาน	 (Key	Performance	 Indicator	 :	
KPIs)	 ปรืะกอบด้วยการืปรืะเมินผู้ลิการืปฎิบัติงาน	 แลิะสมรืรืถนะเช่ิงบรืิห้ารื	 (Management	Conpetency)	 ซึ่่�งเป็นไปตามท์ี�																				
คณ์ะกรืรืมการืบรืิห้ารืแลิะกรืรืมการืผู้้้จัดการืรื่วมกันกำาห้นด	 โดยแต่ลิะตำาแห้น่งจะมีตัวช่ี�วัดการืดำาเนินงานท์ี�สอดคลิ้องกับบท์บาท์	
ห้น้าท์ี�ของตน

 ข้.   ค่าตอบแทำนและสิทำธิิประโยชีน์อ่�น บริืษััท์จัดให้้มีกองทุ์นสำารืองเลีิ�ยงชี่พสำาห้รัืบผู้้้บริืห้ารืแลิะพนักงานทุ์กคน	โดยผู้้้บริืห้ารืแลิะพนักงาน	
สามารืถเลิือกจ่ายเงินสะสมในอัตรืารื้อยลิะ	5	ถ่งรื้อยลิะ	15	ของเงินเดือน	แลิะบรืิษััท์จ่ายสมท์บในอัตรืารื้อยลิะ	5	ถ่งรื้อยลิะ	10	ตาม											
ข้อบังคับกองท์ุนเฉัพาะส่วนของบรืิษััท์

สรุปเปรียบเทำียบค่าตอบแทำนผู้้้บริหารทำี�เป็นตัวเงินและสิทำธิิประโยชีน์อ่�นๆ ย้อนหลังสามปี

(3)	 ค่าตำอบแทำนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทำย่อย
	 ในปี	2562	บรืิษััท์ย่อยมีการืจ่ายค่าตอบแท์นกรืรืมการืแลิะผู้้้บรืิห้ารืของบรืิษััท์ย่อย	โดยมีรืายลิะเอียดดังนี�

	 1.		 บริษัทำ	ประปาปทุำมธิาน่	จำำากัด

  ก. ค่าตอบแทำนกรรมการ
   1) ค่าตอบแทำนทำี�เป็นตัวเงิน

ชี่�อ-สกุล ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทำน

ประจำา
เบี�ยประชีุม รวม

ค่าตอบแทำน

ตามผู้ลการ

ดำาเนินงาน

(2561)

รวมทำั�งสิ�น

1.			นายไพรืัช่		เมฆอาภัรืณ์์ ปรืะธานกรืรืมการื 285,600 71,400 357,000 892,500 1,249,500

2.			นายช่โยดม	กาญจโนมัย ปรืะธานกรืรืมการืกิตติมศัักดิ� 285,600 71,400 357,000 892,500 1,249,500

3.			นายเตช่ะพิท์ย์		แสงสิงแก้ว อดีตกรืรืมการื - - - 469,479 469,479

4.			นายฮิิเดะโอะ	มัท์ซึ่่โมโตะ กรืรืมการื 190,400 47,600 238,000 595,000 833,000
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ชี่�อ-สกุล ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทำน

ประจำา
เบี�ยประชีุม รวม

ค่าตอบแทำน

ตามผู้ลการ

ดำาเนินงาน

(2561)

รวมทำั�งสิ�น

5.			ดรื.ภััท์รืุตม์	ท์รืรืท์รืานนท์์	 กรืรืมการื	 162,898 40,724 203,622 - 203,622

6.			นายช่ัยวัฒิน์	อุท์ัยวรืรืณ์์ กรืรืรืมการื 190,400 11,900 202,300 595,000 797,300

7.			นางสาววลิัยณ์ัฐ	ตรืีวิศัวเวท์ย์ กรืรืมการื	แลิะกรืรืมการืผู้้้จัดการื 190,400 47,600 238,000 595,000 833,000

รวม 1,305,298 290,624 1,595,922 4,039,479 5,635,401

ชี่�อ-สกุล ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทำน

ประจำา
เบี�ยประชีุม รวม

ค่าตอบแทำน

ตามผู้ลการ

ดำาเนินงาน

(2561)

รวมทำั�งสิ�น

1.	นายรืัตน์		สันตอรืรืณ์พ ปรืะธานกรืรืมการื 180,000 - 180,000 270,000 450,000

2.	นายช่ัยวัฒิน์	อุท์ัยวรืรืณ์์ กรืรืรืมการื 120,000 - 120,000 100,000 220,000

3.	นางสาววลิัยณ์ัฐ	ตรืีวิศัวเวท์ย์ กรืรืมการื	 120,000 - 120,000 100,000 220,000

4.	นายธนัช่	ศัิรืิเจรืิญ กรืรืมการื	แลิะกรืรืมการืผู้้้จัดการื 120,000 - 120,000 100,000 220,000

รวม 540,000 - 540,000 570,000 1,110,000

หมายเหตุ:	 1.	นายเตช่ะพิท์ย์	แสงสิงแก้ว	พ้นจากตำาแห้น่งกรืรืมการื	เมื�อวันท์ี�	15	ตุลิาคม	2561	รืวมจำานวน	288	วัน
	 	 2.	ดรื.ภััท์รืุตม์	ท์รืรืท์รืานนท์์	ได้รืับการืแต่งตั�งเป็นกรืรืมการื	เมื�อวันท์ี�	22	กุมภัาพันธ์	2562

สรุปเปรียบเทำียบค่าตอบแทำนรวมข้องคณะกรรมการ PTW ย้อนหลังสามปี

สรุปเปรียบเทำียบค่าตอบแทำนรวมข้องคณะกรรมการ TWO ย้อนหลังสามปี

รายละเอียด
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่าตอบแท์นปรืะจำา 6 1,305,298 6 1,207,850 7 1,250,455

เบี�ยปรืะชุ่ม 6 290,624 6 458,150 7 299,000

ค่าตอบแท์นตามผู้ลิการืดำาเนินงาน 6 4,039,479 8 4,076,973 6 4,148,699

รวม - 5,635,401 - 5,742,973 - 5,698,154

รายละเอียด
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่าตอบแท์นปรืะจำา 4 540,000 4 540,000 4 540,000

เบี�ยปรืะชุ่ม - - - - - -

ค่าตอบแท์นตามผู้ลิการืดำาเนินงาน 4 570,000 4 570,000 4 570,000

รวม - 1,110,000 - 1,110,000 - 1,110,000

   2) ค่าตอบแทำนและสิทำธิิประโยชีน์อ่�น
	 	 	 	 -	ไม่มี	-

  ข้.  ค่าตอบแทำนผู้้้บริหารทำี�เป็นตัวเงินและสิทำธิิประโยชีน์อ่�น
   -	ไม่มี	-

	 2.		 บริษัทำ	ไทำยวอเตำอร์	โอเปอเรชัี�นส์	จำำากัด

  ก.  ค่าตอบแทำนกรรมการ
   1) ค่าตอบแทำนทำี�เป็นตัวเงิน



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 99

สายงาน TTW PTW TWO รวม

กรืรืมการืผู้้้จัดการื 1 - - 1

ฝ่่ายตรืวจสอบภัายใน 2 - - 2

ฝ่่ายกิจการืองค์กรื 8 - - 8

สายงานบริหาร - - - -

ฝ่่ายท์รืัพยากรืบุคคลิแลิะธุรืการื	 25 2 - 27

ฝ่่ายบัญช่ีแลิะการืเงิน 13 - - 13

สายงานพัฒนาธิุรกิจ - - - -

ฝ่่ายลิ้กค้าสัมพันธ์ 15 - - 15

ฝ่่ายพัฒินาธุรืกิจ 3 - - 3

สายงานปฏิิบัติการ - - 1 1

ฝ่่ายปฏิิบัติการื 66 28 105 199

ฝ่่ายวิศัวกรืรืม 3 - 52 55

รวม 136 30 158 324

   2) ค่าตอบแทำนและสิทำธิิประโยชีน์อ่�น
	 	 	 	 -	ไม่มี	-

  ข้.  ค่าตอบแทำนผู้้้บริหารทำี�เป็นตัวเงินและสิทำธิิประโยชีน์อ่�น
   -	ไม่มี	-

บุคลากร

(1)	 จำำานวนบุคลากรของบริษัทำและบริษัทำย่อย
	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อยมีจำานวนผู้้้บรืิห้ารืแลิะพนักงาน	ดังนี�
	 บรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)	 	 136	 คน
	 บรืิษััท์	ปรืะปาปท์ุมธานี	จำากัด	 	 30	 คน
	 บรืิษััท์	ไท์ยวอเตอรื์	โอเปอเรืช่ั�นส์	จำากัด	 	 158			 คน
 รวม      324  คน

จำานวนผู้้้บรืิห้ารืแลิะพนักงานของบรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อย	แยกตามโครืงสรื้างสายงานห้ลิัก	ดังนี�	

	 ในปี	2562	บริืษััท์แลิะบริืษััท์ย่อยไม่มีการืเปลีิ�ยนแปลิงจำานวนบุคลิากรือย่างมีนัยสำาคัญ	แลิะบริืษััท์ไม่มีข้อพิพาท์ด้านแรืงงานตลิอดรืะยะเวลิา	
ท์ี�ผู้่านมานับแต่จัดตั�งบรืิษััท์	ท์ั�งนี�	บรืิษััท์ได้มีการืกำาห้นดรืะเบียบข้อบังคับเกี�ยวกับการืท์ำางานให้้พนักงานของบรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อยรืับท์รืาบ	แลิะ	
ปฏิิบัติตามรืะเบียบข้อบังคับการืท์ำางาน	ท์ี�ได้มีการืรืะบุรืายลิะเอียดท์ี�สำาคัญ	ปรืะกอบด้วย	การืว่าจ้าง	การืบรืรืจุ	การืแต่งตั�ง	การืโยกย้าย	สวัสดิการื	
วินัย	โท์ษัท์างวินัย	การือุท์ธรืณ์์แลิะการืรื้องท์ุกข์	เป็นต้น

(2)	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
	 บรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อยมุ่งมั�นพัฒินาพนักงานในท์ุกๆ	รืะดับอย่างต่อเนื�อง	โดยการืผู้สมผู้สานท์ั�ง	การืพัฒินาองค์ความรื้้	ท์ักษัะ	ความสามารืถ	
ตลิอดจนการืปล้ิกฝั่งวัฒินธรืรืมขององค์กรืควบค่้กันไป	 เพื�อเพิ�มพ้นความร้้ื	 ทั์กษัะ	ความช่ำานาญ	รืวมทั์�งปรืะสิท์ธิภัาพในการืปฏิิบัติงานของพนักงาน							
เพื�อเป็นกลิไกสำาคัญในการืพัฒินาบรืิษััท์ให้้เติบโตแลิะก้าวห้น้าอย่างยั�งยืน	พนักงานท์ี�ได้รืับโอกาสรื่วมงานให้ม่กับบรืิษััท์ท์ุกคนจะได้เข้ารืับการื	
ปฐมนิเท์ศั	เพื�อให้้รืับท์รืาบถ่งข้อปฏิิบัติ	นโยบายองค์กรื	ความรื้้เกี�ยวกับธุรืกิจ	ห้ลิักการืกำากับด้แลิกิจการืท์ี�ดี	การืพัฒินาศัักยภัาพด้านสิ�งแวดลิ้อม	
การืต่อต้านการืท์ุจรืิตคอรืัปช่ั�น	 รืวมถ่งการืสรื้างความสัมพันธ์อันดีรืะห้ว่างพนักงานกับพนักงานให้ม่	พรื้อมท์ั�งได้รืับท์รืาบภัาพรืวมของธุรืกิจผู้่าน							
การืเยี�ยมช่มกรืะบวนการืผู้ลิิตจรืิงจากโรืงผู้ลิิตนำ�าปรืะปาของบรืิษััท์	 แลิะในรืะห้ว่างรื่วมงานกับบรืิษััท์	พนักงานจะได้รืับการืพัฒินาแลิะส่งเสรืิมให้้	
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เกิดการืเรีืยนร้้ืในร้ืปแบบแตกต่างกันตามลัิกษัณ์ะงาน	แลิะรืะดับงาน	ทั์�งการืฝึ่กปฏิิบัติในงาน	การือบรืมความร้้ืทั์�งในแลิะนอกองค์กรื	การืห้มุนเวียน	
พนักงานให้้สามารืถเรืียนรื้้งานได้อย่างห้ลิากห้ลิาย	แลิะการืสรื้างปรืะสบการืณ์์	 อีกท์ั�งบรืิษััท์ยังส่งเสรืิมให้้พนักงานเกิดการืเรืียนรื้้ด้วยตนเอง	
โดยจัดให้้มีห้้อง	“Edutainment”	ที์�ปรืะกอบด้วยห้นังสือ	นิตยสารืต่างๆ	แลิะสื�อบันเทิ์ง	เพื�อให้้พนักงานเกิดการืเรีืยนร้้ือย่้ตลิอดเวลิา	นอกจากนี�บริืษััท์มี
นโยบายจัดส่งพนักงานไปศั่กษัาด้งานในต่างปรืะเท์ศั	 เพื�อนำาความรื้้แลิะเท์คโนโลิยีให้ม่ๆ	มาปรืะยุกต์ใช่้	ปรืับปรืุงแลิะพัฒินาการืดำาเนินงานของ	
บรืิษััท์ให้้ดียิ�งข่�น	โดยบรืิษััท์ให้้การืส่งเสรืิมแลิะสนับสนุนการืพัฒินาบุคลิากรืในด้านต่างๆ	ดังนี�
 	 การืพัฒินาองค์ความรื้้	(Knowledge)	
 	 การืพัฒินาท์ักษัะ	(Skill)
 	 การืพัฒินาความสามารืถ	(Ability)	
 
การพัฒนาองค์ความรู้	(Knowledge)	และการพัฒนาทัำกษะ	(Skill)	

	 1.	 กิจกรืรืมที์�ให้้ความร้้ืปรืะสบการืณ์์แลิะปรัืบปรุืงทั์ศันคติในงาน	-	การืฝึ่กอบรืม	Training	-	การืสอนงาน	Job		Instruction	&	Coaching	
	 2.	 กิจกรืรืมการืบริืห้ารื	-	การืสับเปลีิ�ยนโยกย้ายห้น้าที์�	(Transfer)	-	การืห้มุนเวียนงาน	(Job	Rotation)	-	การืท์ดลิองเวียนงาน	ห้รืือให้้ท์ำาห้น้าที์�ผู้้้ช่่วย	

(Under	Study)	 -	 การืรืักษัาการืแท์น	 (Acting)	 -	 การืให้้ท์ำาห้น้าท์ี�ในคณ์ะกรืรืมการื	 (Committee)	 -	 การืด้งาน	 (Study	Tour/	Visit)	 -	
การืเพิ�มความรัืบผิู้ดช่อบ	(Job	Enrichment)	-	การืมอบห้มายงานพิเศัษั	(Special	Assignment)	-	การืจัดเปลีิ�ยนร้ืปแบบองค์กรื	

	 3.	 กิจกรืรืมการืแสวงห้าความร้้ืในห้น้าที์�	 -	การืจัดโปรืแกรืมการืศ่ักษัา	 -	การืให้้มีค่้มือในการืปฏิิบัติงาน	 -	การืส่งเอกสารืให้้ท์ำารืายงานสรุืปส่ง	
อย่้เสมอ	-	การืส่งเข้าปรืะชุ่ม	

การพัฒนาความสามารถี่	(Ability)	เพื�อให้้เป็นไปตามแผู้นการืบรืิห้ารืงานเช่ิงกลิยุท์ธ์ผู้่านกรืะบวนการื	ดังนี�
	 1.	 ท์บท์วนเห้ตุการืณ์์ต่างๆ	ขององค์กรืท์ี�เกิดข่�นในอดีตมาเป็นบท์เรืียน	
	 2.	 วิเครืาะห้์สภัาพแวดลิ้อมขององค์กรืท์ั�งภัายนอกแลิะภัายใน
	 3.		 สรื้างวิสัยท์ัศัน์ให้ม่แลิะพรื้อมท์ำาการืปรืับเปลิี�ยนรื้ปแบบการืท์ำางานให้ม่	
	 4.		 ผู้้้บรืิห้ารืต้องเปลิี�ยนท์ัศันคติท์ี�เคยมองบุคลิากรืเป็น	Assets	ให้้เป็นการื	Human	Capitals	
	 5.		 ต้องปรืับกลิยุท์ธ์ของการืบรืิห้ารืท์รืัพยากรืมนุษัย์ให้้สอดคลิ้องกับกลิยุท์ธ์ขององค์กรื	
	 6.		 ผู้้้บริืห้ารืต้องปรัืบเปลีิ�ยนบท์บาท์ให้ม่จากที์�เคยสั�งการื	 ถือรืะเบียบข้อบังคับอย่างเคร่ืงครัืดให้้กลิายมาเป็นผู้้้บริืห้ารืแบบสร้ืางการืเปลีิ�ยนแปลิง	

(Change	Agent)	เน้นการืสรื้างความยืดห้ยุ่นการืท์ำางานอย่างเป็นรืะบบ	
	 7.		 นำาแนวท์างท์ั�ง	6	ปรืะการืข้างต้นมาบ้รืณ์การืแลิะสรื้างโมเดลิให้ม่ให้้เกิดข่�นภัายในองค์กรื	จากการืบรืิห้ารืงานเช่ิงกลิยุท์ธ์ท์ั�ง	7	ปรืะการื	

การพัฒนาขีดความสามารถี่ในการปฏิิบัติำงาน

	 บรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อยส่งเสรืิมให้้พนักงานเข้ารืับการืฝ่ึกอบรืม	สัมมนา	ท์ี�จะช่่วยส่งเสรืิมความรื้้	 ความสามารืถ	แลิะท์ักษัะในการืปฏิิบัติงาน								
ทั์�งห้ลัิกส้ตรืภัายในแลิะภัายนอกองค์กรื	 โดยห้ลัิกส้ตรืภัายในฝ่่ายท์รัืพยากรืบุคคลิแลิะธุรืการืจะร่ืวมกับผู้้้บริืห้ารืของแต่ลิะสายงานพิจารืณ์าคัดเลืิอก	
ห้ลิักส้ตรืท์ี�จำาเป็นต่อบุคลิากรืแต่ลิะสายงาน	แลิะเช่ิญวิท์ยากรืจากห้น่วยงานภัายนอกมาอบรืมให้้ความรื้้แลิะท์ักษัะต่างๆ	กับพนักงานเพื�อให้้เกิด
ความเช่ี�ยวช่าญในงาน	แลิะเกิดปรืะสิท์ธิภัาพอย่างส้งสุดในงานท์ี�รืับผู้ิดช่อบ	อีกท์ั�งบรืิษััท์ยังเปิดโอกาสให้้พนักงานได้นำาเสนอห้ลิักส้ตรืท์ี�ต้องการื	
ไปอบรืมกับสถาบันท์ี�มีช่ื�อเสียงภัายนอก	เพื�อเป็นปรืะโยช่น์ต่อการืท์ำางาน	แลิะการืพัฒินาขีดความสามารืถ	โดยในปี	2562	บรืิษััท์ฯ	ได้จัดให้้มีการื
ฝ่ึกอบรืมเพื�อเพิ�มความรื้้ในห้ลิักส้ตรืต่างๆ	ดังนี�

พนักงาน

  หลักส้ตรอบรมภัายใน	เช่่น	ห้ลิักส้ตรืการืพัฒินาปรืับปรืุงงานด้วยห้ลิักการื	KAIZEN,	ห้ลิักส้ตรืความปลิอดภััยในการืท์ำางานซึ่่อมบำารืุง,	
ห้ลิักส้ตรืการืรืะงับเห้ตุคลิอรืีนรืั�วด้วยอุปกรืณ์์	KIT-B	แลิะบำารืุงรืักษัาเบื�องต้น,	ห้ลิักส้ตรืความปลิอดภััยในการืท์ำางานเกี�ยวกับสารืเคมี										
อันตรืายแลิะการืใช่้อุปกรืณ์์ป้องกันส่วนบุคคลิ	แลิะ	ห้ลิักส้ตรืเท์คนิคการืบำารืุงรืักษัามอเตอรื์แลิะปั�ม	เป็นต้น	โดยมีช่ั�วโมงเฉัลิี�ยของการื
ฝ่ึกอบรืมแลิะสัมมนารืวม	3,072	ช่ั�วโมง

   หลักส้ตรอบรมภัายนอก	เช่่น	ห้ลัิกส้ตรื	Update	TFRS	15	แลิะ	TFRS	16	พร้ือมผู้ลิกรืะท์บในการืจัดท์ำาบัญชี่แลิะการืคำานวณ์กำาไรืสุท์ธิ,	
ห้ลิักส้ตรื	 Fundamentals	 for	Corporate	Secretary,	ห้ลิักส้ตรืเจ้าห้น้าท์ี�ความปลิอดภััยในการืท์ำางานรืะดับเท์คนิค,	ห้ลิักส้ตรื	 CGR	
Workshop	2019	Enhancing	Good	Corporate	Governance	based	on	CGR	Scorecard,	ห้ลิักส้ตรืการืวางแผู้นฝ่ึกอบรืมรืะยะยาว-
รืะยะสั�นให้้ตรืงกับเป้าห้มายองค์กรืแลิะงาน,	ห้ลัิกส้ตรื	Sustainable	Supply	Chain	แลิะ	ห้ลัิกส้ตรื	Engaging	Your	Stakeholder	through	
Effective	Communicate	เป็นต้น	โดยมีช่ั�วโมงเฉัลิี�ยของการืฝ่ึกอบรืมแลิะสัมมนารืวม	1,426	ช่ั�วโมง
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ผู้บริหาร

   หลักส้ตรอบรมภัายนอก	เช่่น	ห้ลิักส้ตรื	Professional	Development	Risk	Management	and	Internal	Audit,	ห้ลิักส้ตรืผู้้้นำาด้านการื	
บริืห้ารืจัดการืนำ�า,	ห้ลัิกส้ตรืผู้้้จัดการืโรืงงาน,	ห้ลัิกส้ตรืก้าวส่้ความเป็นมืออาชี่พท์างการืเงิน	Modern	CFO,	ห้ลัิกส้ตรืการืบริืห้ารืความเสี�ยง	
Advance	COSO	ERM	2017	เป็นต้น

	 นอกจากนี�	 บรืิษััท์ยังส่งเสรืิมให้้พนักงานเข้ารืับการืฝ่ึกอบรืมห้ลิักส้ตรืต่างๆ	ท์ี�เกี�ยวข้องกับการืด้แลิรืักษัาสิ�งแวดลิ้อม	ซึ่่�งเป็นห้ลิักส้ตรือบรืม	
ภัายนอก	ดังนี�	ห้ลิักส้ตรืการืรืีไซึ่เคิลินำ�าเสียกลิับมาใช่้ให้ม่สำาห้รืับภัาคอุตสาห้กรืรืม	(Waste		Water	Recycling	For	Industry),	ห้ลิักส้ตรืการืศั่กษัา
ด้งานเพื�อเสรืิมท์ักษัะการืท์ำางานด้านการืบรืิห้ารืจัดการืนำ�าแลิะสิ�งแวดลิ้อม	ณ์	ปรืะเท์ศัสิงคโปรื์,	ห้ลิักส้ตรืการืปรืะเมิน	Water	Footprint,	ห้ลิักส้ตรื
ผู้้้ควบคุมรืะบบบำาบัดมลิพิษันำ�า,	ห้ลิักส้ตรืการืรืับรื้้มาตรืการืเช่ิงป้องกันด้านความปลิอดภััยอาช่ีวอนามัยแลิะสภัาพแวดลิ้อมในการืท์ำางานเพื�อลิด	
การืปรืะสบอันตรืายของล้ิกจ้าง,	ห้ลัิกส้ตรื	Managing	Ignitable	Hazards	แลิะการืเข้าช่มงานนิท์รืรืศัการืงานความปลิอดภััยแลิะอาชี่วอนามัยแห่้งช่าติ		
เป็นต้น
	 ท์ั�งนี�	บรืิษััท์มีนโยบายส่งเสรืิมแลิะสนับสนุนให้้กรืรืมการื	ผู้้้บรืิห้ารืแลิะเลิขานุการืบรืิษััท์เข้ารื่วมอบรืม	สัมมนาแลิะศั่กษัาด้งานห้ลิักส้ตรืต่างๆ	
เพื�อเพิ�มความรื้้ความสามารืถแลิะนำามาปรืับใช่้กับการืดำาเนินธุรืกิจขององค์กรื	โดยในปี	2562	กรืรืมการืแลิะผู้้้บรืิห้ารืได้เข้ารื่วมอบรืมแลิะสัมมนา
ห้ลิักส้ตรืต่างๆ	ท์ั�งในแลิะต่างปรืะเท์ศั	ดังนี�

กรรมการ

 	 ห้ลัิกส้ตรื	Director	Certification	Program	(DCP271/2019)	จัดโดยสมาคมส่งเสริืมสถาบันกรืรืมการืบริืษััท์ไท์ย	(IOD)	สำาห้รัืบ	ดรื.ภััท์รุืตม์	
ท์รืรืท์รืานนท์์	

 	 สัมมนา	 Independent	Directors	Forum	1/2019	“Tips	and	Tricks	 for	Dealling	with	Question	 in	AGM”	จัดโดยสมาคมส่งเสรืิม	
สถาบันกรืรืมการืบรืิษััท์ไท์ย	(IOD)	สำาห้รืับ	คุณ์ไพรืัช่	เมฆอาภัรืณ์์

 	 ห้ลิักส้ตรื	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP34/2019)	จัดโดยสมาคมส่งเสรืิมสถาบันกรืรืมการืบรืิษััท์ไท์ย	(IOD)	สำาห้รืับ	
ดรื.ภััท์รืุตม์	ท์รืรืท์รืานนท์์	

 	 ห้ลิักส้ตรื	Risk	Management	Program	 for	Corporate	 Leader	 (RCL18/2019)	จัดโดยสมาคมส่งเสรืิมสถาบันกรืรืมการืบรืิษััท์ไท์ย	
(IOD)	สำาห้รืับ	ดรื.ภััท์รืุตม์	ท์รืรืท์รืานนท์์

 	 สัมมนา	ความยั�งยืนของธุรืกิจดิจิทั์ลิ	:	ร้้ืให้้ไว-ใช้่ให้้เป็น	จัดโดย	บริืษััท์	สำานักงานอีวาย	จำากัด	สำาห้รัืบคุณ์ไพรัืช่	เมฆอาภัรืณ์์	แลิะ	ดรื.ภััท์รุืตม์	
ท์รืรืท์รืานนท์์

เลขานุการบริษัทำ

 	 สัมมนา	Role	of	the	Company	Secretary	in	Shaping	Corporate	Culture	จัดโดยสมาคมส่งเสรืิมสถาบันกรืรืมการืบรืิษััท์ไท์ย	(IOD)
 	 สัมมนา	การืเผู้ยแพรื่ผู้ลิการืศั่กษัาข้อม้ลิ	Audit	Adjustment	จัดโดยสมาคมส่งเสรืิมสถาบันกรืรืมการืบรืิษััท์ไท์ย	(IOD)	

(3)	 ค่าตำอบแทำนพนักงานและสวัสดิการ

นโยบายการพิจำารณาค่าตำอบแทำนพนักงาน

	 บรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อยมีนโยบายการืจ่ายค่าตอบแท์นพนักงาน	โดยคำาน่งถ่งความเห้มาะสมตามความรื้้	ความสามารืถสอดคลิ้องกับค่าเฉัลิี�ย
ของอุตสาห้กรืรืมเดียวกันแลิะมีความเป็นธรืรืม	 เพื�อให้้นโยบายค่าตอบแท์นพนักงานสอดคล้ิองกับผู้ลิการืดำาเนินงานท์ั�งในรืะยะสั�นแลิะรืะยะยาว	
บริืษััท์กำาห้นดให้้มีการืพิจารืณ์าปรัืบเพิ�มอัตรืาเงินเดือนแก่ผู้้้บริืห้ารืแลิะพนักงานปีลิะ	1	ครัื�ง	โดยใช้่รืะบบดัช่นีวัดผู้ลิการืดำาเนินงาน	(Key	Performance	
Indicator	 :	KPI)	 ซึ่่�งรืวมถ่งผู้ลิการืปฏิิบัติงานในปัจจุบัน	 (รืะยะสั�น)	แลิะผู้ลิการืปฏิิบัติงานตามกลิยุท์ธ์ในรืะยะยาว	ค่าตอบแท์นพนักงานจะต้อง	
เห้มาะสมกับการืขยายตัวท์างธุรืกิจ	แลิะการืเติบโตของบรืิษััท์

ค่าตำอบแทำนพนักงาน

	 สำาห้รืับค่าตอบแท์นท์ี�เป็นตัวเงิน	 ได้แก่	 เงินเดือน	 รืวมรืายได้อื�นๆ	แลิะค่าวิช่าช่ีพ	นอกจากนั�นบรืิษััท์ได้กำาห้นดการืจ่ายค่าตอบแท์นพิเศัษั	
(Bonus)	ท์ี�มีความเช่ื�อมโยงกับผู้ลิปรืะกอบการืในแต่ลิะรือบปี	แลิะเช่ื�อมโยงกับผู้ลิการืปฏิิบัติงานของพนักงานเพื�อจ้งใจให้้พนักงานปฏิิบัติงานได้
ตามเป้าห้มายขององค์กรื	
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	 สรืุปค่าตอบแท์นพนักงานท์ี�เป็นเงินเดือนแลิะโบนัสของบรืิษััท์แลิะบรืิษััท์ย่อย	ย้อนห้ลิังสามปี	ดังนี�
																																																																																																																																																																															ห้น่วย	:	ลิ้านบาท์

สวัสดิการพนักงาน

	 นอกจากสวัสดิการืตามที์�กฎห้มายกำาห้นดแล้ิว	บริืษััท์ได้จัดให้้มีสวัสดิการืต่างๆ	เพิ�มเติมเพื�อเป็นการืลิดภัารืะค่าใช้่จ่ายให้้กับพนักงาน	รืวมถ่ง	
ส่งเสริืมสวัสดิภัาพความเป็นอย่้ที์�ดีให้้กับพนักงาน	อันจะส่งผู้ลิดีต่อการืปฏิิบัติงานแลิะการืดำารืงชี่วิตของพนักงาน	โดยได้มีการืแจ้งสวัสดิการืเห้ล่ิานี�ให้้
พนักงานทุ์กคนได้รัืบท์รืาบสิท์ธิ�ของตนผู่้านรืะเบียบบริืษััท์	ว่าด้วยสวัสดิการืพนักงาน	ตั�งแต่การืปฐมนิเท์ศัพนักงานในวันแรืกที์�เข้าท์ำางานกับบริืษััท์	
สวัสดิการืดังกลิ่าวสามารืถจำาแนกออกเป็นปรืะเภัท์ต่างๆ	ดังนี�
 ประกันสุข้ภัาพและประกันชีีวิต	เช่่น	ค่ารืักษัาพยาบาลิ	การืตรืวจสุขภัาพปรืะจำาปี	โดยจัดโปรืแกรืมการืตรืวจให้้กับพนักงานแต่ลิะช่่วงอายุ	
แลิะเพศัอย่างเห้มาะสม	การืปรืะกันสุขภัาพกลิุ่มแลิะการืปรืะกันช่ีวิตกลิุ่ม
 สวัสดิการเงินช่ีวยเหล่อ	เช่่น	ทุ์นการืศ่ักษัาของบุตรื	เงินช่่วยเห้ลืิอกรืณี์พนักงานสมรืส	ค่าคลิอดบุตรื	เงินช่่วยเห้ลืิอกรืณี์พนักงาน	ค่้สมรืสห้รืือ	
บุตรืของพนักงานท์ี�ช่อบด้วยกฎห้มาย	ห้รืือบิดามารืดาของพนักงานเสียช่ีวิต	แลิะเงินช่่วยเห้ลิือกรืณ์ีพนักงานปรืะสบอัคคีภััย	อุท์กภััย	แลิะวาตภััย
 กองทำุนสำารองเลี�ยงชีีพ	เพื�อเป็นสวัสดิการืแก่สมาช่ิกในกรืณ์ีท์ี�ครืบเกษัียณ์	ลิาออก	ถ้กเลิิกจ้าง	ท์ุพพลิภัาพห้รืือเสียช่ีวิต	โดยสะสมเงินจาก	
รืายได้ของสมาช่ิกส่วนห้น่�งแลิะบรืิษััท์จ่ายสมท์บให้้อีกส่วนห้น่�งซึ่่�งเป็นไปตามเงื �อนไขท์ี�กำาห้นดในข้อบังคับกองท์ุนเงินสำารืองเลิี�ยงช่ีพ	 โดยแต่งตั�ง	
ให้้บรืิษััท์ห้ลิักท์รืัพย์จัดการืกองท์ุนกสิกรืไท์ยเป็นผู้้้จัดการืกองท์ุน
 สวัสดิการอ่�นๆ	เช่่น	เครืื�องแบบพนักงาน	ห้้องปฐมพยาบาลิ	ห้้องออกกำาลิังกาย	การืฉัีดวัคซึ่ีนป้องกันไข้ห้วัดให้ญ่	4	สายพันธ์ตามมาตรืฐาน
ขององค์การือนามัยโลิก	(WHO)

(4)	 การประเมินผลการทำำางานและโอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีีพ
	 สำาห้รืับพนักงานท์ี�ได้รืับค่าตอบแท์นเป็นรืายเดือนท์ุกรืะดับ	 ในท์ุกๆ	สิ�นปีจะมีเป้าห้มายแลิะดัช่นีช่ี�วัดความสำาเรื็จรืายบุคคลิ	 โดยกำาห้นดบน		
พื�นฐานของความคาดห้วังต่อความสำาเรื็จในงาน	สมรืรืถนะความสามารืถ	แลิะการืพัฒินา	 เพื�อกำาห้นดลิำาดับความสำาคัญแลิะเป้าห้มายของการื	
พัฒินา	โดยอ้างอิงจากผู้ลิการืปรืะเมินสมรืรืถนะความสามารืถท์ั�งสามด้านท์ี�ปรืะกอบด้วย	ความสามารืถห้ลิักองค์กรื	ความสามารืถในการืบรืิห้ารื	
แลิะความสามารืถตามสายงานตามแบบแผู้นของการืพัฒินาท์ั�วไปของบรืิษััท์ฯ	แผู้นพัฒินารืายบุคคลิจะให้้ความสำาคัญกับการืเรืียนรื้้แลิะพัฒินา
จากปรืะสบการืณ์์จรืิง	การืเรืียนรื้้แลิะพัฒินาจากความสัมพันธ์กับผู้้้อื�น	แลิะการืฝ่ึกอบรืมอย่างเป็นท์างการื	

(5)	 การกำาหนดแผนส่บทำอดตำำาแหน่ง
	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์เห็้นถ่งความจำาเป็นแลิะความสำาคัญของการืสืบท์อดตำาแห้น่งของผู้้้บริืห้ารืรืะดับส้ง	โดยเฉัพาะตำาแห้น่งกรืรืมการืผู้้้จัดการื	
โดยมอบห้มายให้้คณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์นเป็นผู้้้ดำาเนินการืจัดท์ำาแผู้นการืสืบท์อดตำาแห้น่งกรืรืมการืผู้้้จัดการื	 รืายลิะเอียด		
ปรืากฎในกฎบัตรืคณ์ะกรืรืมการืสรืรืห้าแลิะกำาห้นดค่าตอบแท์น
	 สำาห้รืับตำาแห้น่งผู้้้บรืิห้ารืรืะดับส้ง	บรืิษััท์ได้จัดท์ำาแผู้นสืบท์อดตำาแห้น่งโดยกำาห้นดตัวบุคคลิท์ี�จะท์ำาห้น้าท์ี�แท์น	 ในกรืณ์ีท์ี�ยังไม่มีตัวบุคคลิท์ี�	
สามารืถรืองรืับได้ท์ันท์ีได้จัดให้้มีรืะบบพัฒินาบุคลิากรืในลิำาดับรืองลิงมาเพื�อเตรืียมความพรื้อม	รืวมท์ั�งสรืรืห้าจากภัายนอก	ท์ั�งนี�	เพื�อรืักษัาความ
เช่ื�อมั�นให้้กับผู้้้ถือหุ้้น	ตลิอดจนพนักงานว่าการืดำาเนินงานของบรืิษััท์จะได้รืับการืสานต่ออย่างท์ันท์่วงท์ี

(6)	 สภัาพความปลอดภััยในการทำำางาน
	 บริืษััท์มีการืกำาห้นดนโยบายแลิะโครืงสร้ืางการืบริืห้ารืความปลิอดภััย	อาชี่วอนามัย	แลิะสภัาพแวดล้ิอมในการืท์ำางานอย่างชั่ดเจนสอดคล้ิอง	
กับมาตรืฐานที์�กำาห้นดในพรืะรืาช่บัญญัติความปลิอดภััย	อาชี่วอนามัย	แลิะสภัาพแวดล้ิอมในการืท์ำางาน	พ.ศั.2545	แลิะกฎห้มายความปลิอดภััย	
ในการืท์ำางานฉับับต่างๆ	มาใช้่เป็นแนวปฏิิบัติขั�นพื�นฐานภัายใต้รืะบบ	 ISO	9001	แลิะ	 ISO	14001	แลิะรืะบบการืจัดการืด้านความปลิอดภััยในการื	
ท์ำางาน	 โดยเน้นการืมีส่วนรื่วมของบุคลิากรื	นอกจากนี�ยังกำาห้นดให้้มีกฎความปลิอดภััยในการืท์ำางาน	มีการืจัดตั�งคณ์ะกรืรืมการืความปลิอดภััย	
อาช่ีวอนามัยแลิะสภัาพแวดลิ้อมในการืท์ำางานข่�นเพื�อท์ำาห้น้าท์ี�พิจารืณ์านโยบาย	แผู้นการืดำาเนินงาน	แลิะแผู้นการืฝ่ึกอบรืมด้านความปลิอดภััย	
ในการืท์ำางาน	

บริษััทำ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

TTW 79.62 74.46 86.87

PTW 11.55 10.42 11.50

TWO 58.25 55.15 58.76

รวม 149.42 140.03 157.13
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รายงานความรับผิดชีอบของคณะกรรมการ
ตำ่อรายงานทำางการเงิน		

	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	เป็นผู้้้รัืบผิู้ดช่อบต่องบการืเงินของบริืษััท์	ที์ที์ดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)	แลิะ	บริืษััท์ย่อย	ที์�จัดข่�นเพื�อให้้เกิดความ	

มั�นใจว่าได้แสดงฐานะท์างการืเงิน	 รืายได้แลิะค่าใช่้จ่าย	แลิะกรืะแสเงินสดรืวมท์ี�เป็นจรืิงแลิะสมเห้ตุสมผู้ลิ	ตามมาตรืฐานการืบัญช่ีท์ี�	

รืับรืองท์ั�วไป	มีความถ้กต้อง	ครืบถ้วน	พรื้อมท์ั�งใช่้นโยบายบัญช่ีท์ี�เห้มาะสมแลิะถือปฏิิบัติอย่างสมำ�าเสมอ	แลิะใช่้ดุลิยพินิจอย่างรืะมัด	

รืะวังในการืปรืะมาณ์การื	

	 คณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	 ได้แต่งตั�งคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบซึ่่�งปรืะกอบด้วย	กรืรืมการือิสรืะท์ี�เป็นผู้้้ท์รืงคุณ์วุฒิิมีคุณ์สมบัติครืบถ้วน		

ตามข้อกำาห้นดของสำานักงานคณ์ะกรืรืมการืกำากับห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	 แลิะกฎรืะเบียบท์ี�เกี�ยวข้อง	 เพื�อกำากับด้แลิรืะบบ	

การืควบคุมภัายในของบริืษััท์ฯ	 ให้้มีปรืะสิท์ธิภัาพแลิะปรืะสิท์ธิผู้ลิ	สอบท์านงบการืเงินให้้การืรืายงานท์างการืเงินมีความถ้กต้องเชื่�อถือได้							

มีการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิในงบการืเงินอย่างเพียงพอ	ซ่ึ่�งคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบได้รืายงานผู้ลิการืปฏิิบัติต่อคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์เรีืยบร้ือยแล้ิว

	 คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์	 มีความเห็้นว่างบการืเงินของบริืษััท์	 ที์ที์ดับบลิิว	จำากัด	 (มห้าช่น)	แลิะบริืษััท์ย่อยปรืะจำาปี	2562	ได้แสดงฐานะ							

ท์างการืเงินรืายได้แลิะค่าใช่้จ่ายแลิะกรืะแสเงินสดรืวมท์ี�เป็นจรืิงสมเห้ตุสมผู้ลิ	 จัดให้้มีการืบันท์่กข้อม้ลิท์างบัญช่ีท์ี�ถ้กต้องครืบถ้วน													

ตลิอดจนการืพิจารืณ์าเลิือกใช่้นโยบายบัญช่ีท์ี�เห้มาะสม	แลิะถือปฏิิบัติโดยสมำ�าเสมอซึ่่�งเป็นไปตามมาตรืฐานการืบัญช่ีท์ี�รืับรืองท์ั�วไป				

แลิะมีการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิสำาคัญอย่างเพียงพอในห้มายเห้ตุปรืะกอบงบการืเงิน	ซึ่่�งผู้้้สอบบัญช่ีได้แสดงความเห้็นต่องบการืเงินของบรืิษััท์	

ท์ีท์ีดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)	แลิะบรืิษััท์ย่อย	แบบไม่มีเงื�อนไขในรืายงานของผู้้้สอบบัญช่ี	

 

(ดรื.ท์นง	พิท์ยะ)

	ปรืะธานกรืรืมการืบรืิษััท์

(วลิัยณ์ัฐ	ตรืีวิศัวเวท์ย์)

กรืรืมการืผู้้้จัดการื
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รายงานคณะกรรมการตำรวจำสอบตำ่อผู้ถี่่อหุ้น

เรืียน	ท์่านผู้้้ถือหุ้้น	

	 คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบของบรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)		ปรืะกอบด้วยผู้้้ท์รืงคุณ์วุฒิิด้านต่างๆ	ท์ี�เป็นกรืรืมการือิสรืะ	3	ท์่าน	

โดยมี	 นายไพรืัช่	 เมฆอาภัรืณ์์	 เป็นปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	แลิะมีนายสมน่ก	 ช่ัยเดช่สุรืิยะ	 แลิะ	ดรื.ภััท์รืุตม์	 ท์รืรืท์รืานนท์์	

เป็นกรืรืมการืตรืวจสอบ

		 โดยมี	นางสาวณ์ิสรืาลิักษัม์	สิช่าปกรืณ์์รืัช่	ผู้้้จัดการืส่วนตรืวจสอบภัายในของบรืิษััท์ฯ	เป็นเลิขานุการืคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ

	 ในปี	2562	คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบได้มีการืปรืะชุ่มเพื�อปฏิิบัติห้น้าที์�ตามขอบเขตความรัืบผิู้ดช่อบที์�รืะบุในกฏิบัตรืของคณ์ะกรืรืมการื

ตรืวจสอบ	ตามท์ี�ได้รืับอนุมัติจากคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์	 รืวม	 4	ครืั�ง	 ซึ่่�งได้รืายงานผู้ลิการืปรืะชุ่มต่อคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์ท์ุกไตรืมาส															

โดยมีการืพิจารืณ์าเรืื�องสำาคัญสรืุปได้ดังนี�

	 1.	 พิจารืณ์าแผู้นการืตรืวจสอบปรืะจำาปี	 แลิะผู้ลิการืตรืวจสอบรืายไตรืมาส	 เพื�อปรืะเมินรืะบบงานแลิะรืะบบการืควบคุมภัายใน	

ของบรืิษััท์	 รืวมท์ั�งให้้คำาแนะนำา	 เสนอแนวท์างปรืับปรืุงแก้ไขแก่ส่วนตรืวจสอบภัายในโดยให้้ด้แลิการืปฏิิบัติงานให้้มีรืะบบ										

การืตรืวจสอบแลิะการืควบคุมภัายในที์�ดี	 เพื�อเป็นมาตรืฐานแลิะสอดคล้ิองตามกฎข้อบังคับของสำานักงานคณ์ะกรืรืมการืกำากับ	

ห้ลิักท์รืัพย์แลิะตลิาดห้ลิักท์รืัพย์	(ก.ลิ.ต.)

	 2.	 สอบท์านการืปฏิิบัติตามกฎห้มาย	 รืะเบียบกฎเกณ์ฑ์์แลิะข้อกำาห้นดต่างๆ	 ของห้น่วยงานภัายนอกท์ี�เกี�ยวข้อง	 รืวมถ่ง	

กฎเกณ์ฑ์์ภัายในบรืิษััท์

	 3.	 สอบท์านรืายการืท์ี�เกี�ยวโยงกันเพื�อให้้มั�นใจว่าเป็นการืดำาเนินธุรืกิจปกติ	ไม่มีการืเอื�อปรืะโยช่น์แก่ผู้้้เกี�ยวข้อง

	 4.	 สอบท์านงบการืเงินรืายไตรืมาสแลิะปรืะจำาปี	ก่อนเสนอให้้คณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์พิจารืณ์า	โดยให้้ความสำาคัญในการืปฏิิบัติตาม	

มาตรืฐานการืบัญชี่	รืายการืรืะห้ว่างกัน		รืายการืที์�เกี�ยวโยงกัน	รืวมทั์�งให้้ความเห็้นต่อฝ่่ายบริืห้ารืของบริืษััท์ฯ	ในเรืื�องการืบริืห้ารื	

สินท์รืัพย์	ให้้เกิดปรืะโยช่น์อย่างเต็มท์ี�

	 5..	 พิจารืณ์าคัดเลิือก	 เสนอแต่งตั�ง	 แลิะเลิิกจ้างบุคคลิซึ่่�งมีความเป็นอิสรืะเพื�อท์ำาห้น้าท์ี�เป็นผู้้้สอบบัญช่ีของบรืิษััท์	 แลิะเสนอ						

ค่าตอบแท์นของบุคคลิดังกลิ่าว	รืวมท์ั�งเข้ารื่วมปรืะชุ่มกับผู้้้สอบบัญช่ีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการืเข้ารื่วมปรืะชุ่ม

	 คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบได้ปฏิิบัติห้น้าท์ี�ด้วยความรือบคอบแลิะแสดงความคิดเห้็นอย่างเป็นอิสรืะ	เพื�อปรืะโยช่น์ส้งสุดขององค์กรื	

โดยไม่มีข้อจำากัดในการืได้รืับข้อม้ลิ	ท์รืัพยากรืแลิะความรื่วมมือของบรืิษััท์	ซึ่่�งคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบได้มีการืปรืะเมินผู้ลิการืปฏิิบัต	ิ

ห้น้าท์ี�ของตนเองเป็นปรืะจำาท์ุกๆ	ปี	 เพื�อการืปรืับปรืุง	พัฒินาการืปฏิิบัติห้น้าท์ี�ให้้มีปรืะสิท์ธิภัาพ	แลิะปรืะสิท์ธิผู้ลิ	บรืรืลิุวัตถุปรืะสงค์ท์ี�							

ได้รืับมอบห้มายจากคณ์ะกรืรืมการืบรืิษััท์

	 สำาห้รัืบปี	พ.ศั.	2563	คณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ	ได้เสนอต่อคณ์ะกรืรืมการืบริืษััท์ให้้แต่งตั�งนางสาวมณี์	รัืตนบรืรืณ์กิจ	ผู้้้สอบบัญชี่รัืบ	

อนุญาตเลิขท์ี�	5313	แลิะ	/ห้รืือ	นางสาวสุมาลิี	รืีวรืาบัณ์ฑ์ิต	ผู้้้สอบบัญช่ีรืับอนุญาตเลิขท์ี�	3970	แลิะ/	ห้รืือ	นางสาวพ้นนารืถ	เผู้่าเจรืิญ	

ผู้้้สอบบัญช่ีรืับอนุญาตเลิขท์ี�	 5238	แลิะ/ห้รืือ	นางสาวกุลิพี	ปิยะวรืรืณ์สุท์ธิ�	 ผู้้้สอบบัญช่ีรืับอนุญาตเลิขท์ี�	 6137	แห้่งสำานักงาน	อีวาย	

เป็นผู้้้สอบบัญชี่ของบริืษััท์ฯ	ต่ออีกห้น่�งปี	โดยกำาห้นดเงินค่าสอบบัญชี่ปรืะจำาปี	2563	เป็นจำานวนเงินไม่เกิน	1,470,000	บาท์	ซ่ึ่�งจะนำาเสนอ	

ขออนุมัติจากท์ี�ปรืะชุ่มสามัญผู้้้ถือหุ้้น	ในปี	พ.ศั.	2563

(นายไพรืัช่	เมฆอาภัรืณ์์)

ปรืะธานคณ์ะกรืรืมการืตรืวจสอบ

วันท์ี�	20	กุมภัาพันธ์	2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีีรับอนุญาตำ

เสนอต่อผู้้้ถือหุ้้นของบรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรืวจสอบงบการืเงินรืวมของบรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)	แลิะบรืิษััท์ย่อย	(กลิุ่มบรืิษััท์)	ซึ่่�งปรืะกอบด้วย	

งบแสดงฐานะการืเงินรืวม	ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	งบกำาไรืขาดท์ุนเบ็ดเสรื็จรืวม	งบแสดงการืเปลิี�ยนแปลิงส่วนของผู้้้ถือหุ้้น

รืวมแลิะงบกรืะแสเงินสดรืวม	สำาห้รืับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน	แลิะห้มายเห้ตุปรืะกอบงบการืเงินรืวม	รืวมถ่งห้มายเห้ตุสรืุปนโยบาย

การืบัญช่ีท์ี�สำาคัญ	แลิะได้ตรืวจสอบงบการืเงินเฉัพาะกิจการืของบรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	จำากัด	(มห้าช่น)	ด้วยเช่่นกัน

ข้าพเจ้าเห้็นว่างบการืเงินข้างต้นนี�แสดงฐานะการืเงิน	ณ์	วันท์ี�	 31	 ธันวาคม	2562	ผู้ลิการืดำาเนินงานแลิะกรืะแสเงินสด									

สำาห้รืับปีสิ�นสุดวันเดียวกันของบรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	 จำากัด	 (มห้าช่น)	แลิะบรืิษััท์ย่อย	แลิะเฉัพาะของบรืิษััท์	ท์ีท์ีดับบลิิว	 จำากัด	

(มห้าช่น)	โดยถ้กต้องตามท์ี�ควรืในสารืะสำาคัญตามมาตรืฐานการืรืายงานท์างการืเงิน		

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิิบัติงานตรืวจสอบตามมาตรืฐานการืสอบบัญชี่	ความรัืบผิู้ดช่อบของข้าพเจ้าได้กล่ิาวไว้ในวรืรืคความรัืบผิู้ดช่อบ

ของผู้้้สอบบัญช่ีต่อการืตรืวจสอบงบการืเงินในรืายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสรืะจากกลิุ่มบรืิษััท์ตามข้อกำาห้นด										

จรืรืยาบรืรืณ์ของผู้้้ปรืะกอบวิช่าช่ีพบัญช่ีท์ี�กำาห้นดโดยสภัาวิช่าช่ีพบัญช่ี	 ในส่วนท์ี�เกี�ยวข้องกับการืตรืวจสอบงบการืเงิน	แลิะ												

ข้าพเจ้าได้ปฏิิบัติตามข้อกำาห้นดด้านจรืรืยาบรืรืณ์อื�น	ๆ	ตามท์ี�รืะบุในข้อกำาห้นดนั�นด้วย	ข้าพเจ้าเช่ื�อว่าห้ลิักฐานการืสอบบัญช่ี

ท์ี�ข้าพเจ้าได้รืับเพียงพอแลิะเห้มาะสมเพื�อใช่้เป็นเกณ์ฑ์์ในการืแสดงความเห้็นของข้าพเจ้า

เร่�องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เรืื�องสำาคัญในการืตรืวจสอบคือเรืื�องต่าง	ๆ 	ที์�มีนัยสำาคัญที์�สุดตามดุลิยพินิจเยี�ยงผู้้้ปรืะกอบวิช่าชี่พของข้าพเจ้าในการืตรืวจสอบ	

งบการืเงินสำาห้รืับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้นำาเรืื�องเห้ลิ่านี�มาพิจารืณ์าในบรืิบท์ของการืตรืวจสอบงบการืเงินโดยรืวมแลิะในการื

แสดงความเห้็นของข้าพเจ้า	ท์ั�งนี�	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห้็นแยกต่างห้ากสำาห้รืับเรืื�องเห้ลิ่านี�

ข้าพเจ้าได้ปฏิิบัติงานตามความรัืบผิู้ดช่อบที์�ได้กล่ิาวไว้ในวรืรืคความรัืบผิู้ดช่อบของผู้้้สอบบัญชี่ต่อการืตรืวจสอบงบการืเงิน	

ในรืายงานของข้าพเจ้า	ซ่ึ่�งได้รืวมความรัืบผิู้ดช่อบที์�เกี�ยวกับเรืื�องเห้ล่ิานี�ด้วย	การืปฏิิบัติงานของข้าพเจ้าได้รืวมวิธีการืตรืวจสอบ	

ที์�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการืปรืะเมินความเสี�ยงจากการืแสดงข้อม้ลิที์�ขัดต่อข้อเท็์จจริืงอันเป็นสารืะสำาคัญในงบการืเงิน	

ผู้ลิของวิธีการืตรืวจสอบของข้าพเจ้า	ซึ่่�งได้รืวมวิธีการืตรืวจสอบสำาห้รืับเรืื�องเห้ลิ่านี�ด้วย	ได้ใช่้เป็นเกณ์ฑ์์ในการืแสดงความเห้็น

ของข้าพเจ้าต่องบการืเงินโดยรืวม
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เรืื�องสำาคัญในการืตรืวจสอบ	พรื้อมวิธีการืตรืวจสอบสำาห้รืับแต่ลิะเรืื�องมีดังต่อไปนี�

สิินทรััพย์์ในการัผลิิตนำ�าปรัะปา แลิะสิิทธิิในการัดำำาเนินการัผลิิตแลิะจำำาหน่าย์นำ�าปรัะปาแลิะการัให้บรัิการับำาบัดำนำ�าเสิีย์

กลิุ่มบรืิษััท์รืับรื้้ค่าตัดจำาห้น่ายของสินท์รืัพย์ในการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปา	สิท์ธิในการืดำาเนินการืผู้ลิิตแลิะจำาห้น่ายนำ�าปรืะปาแลิะ

การื	 ให้้บรืิการืบำาบัดนำ�าเสียของบรืิษััท์ฯ	แลิะสินท์รืัพย์ในการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปาท์ี�ต้องโอนเมื�อสิ�นสุดสัญญาฯ	 ของบรืิษััท์ย่อย	

จำานวนรืวม	 902	 ลิ้านบาท์	 (งบการืเงินเฉัพาะกิจการื:	 534	 ลิ้านบาท์)	 เป็นค่าใช่้จ่ายในรืะห้ว่างปี	 ซึ่่�งคิดเป็นรื้อยลิะ	 39	

ของค่าใช่้จ่ายรืวมในงบการืเงินรืวม	 (รื้อยลิะ	35	ของค่าใช่้จ่ายรืวมในงบการืเงินเฉัพาะกิจการื)	 ในการืคำานวณ์ค่าตัดจำาห้น่าย	

ดังกล่ิาว	กลุ่ิมบริืษััท์ใช้่วิธีผัู้นแปรืตามจำานวนห้น่วยที์�ผู้ลิิต	ซ่ึ่�งต้องใช้่การืปรืะมาณ์การืจำานวนผู้ลิผู้ลิิตนำ�าปรืะปาในอนาคตจนถ่ง	

วันสิ�นสุดสัญญา	 ซืึ่�อขายนำ�าปรืะปา	ห้รืือวันสิ�นสุดสัญญาการืให้้สิท์ธิดำาเนินงาน	ห้รืือวันสิ�นสุดอายุการืใช้่งานของสินท์รัืพย์ในการื		

ผู้ลิิตนำ�าปรืะปาของบรืิษััท์ฯ	ห้รืือวันสิ�นสุดสัญญาซึ่ื�อขายนำ�าปรืะปาของบรืิษััท์ย่อย	ฝ่่ายบรืิห้ารืต้องใช่้ดุลิยพินิจในการืปรืะมาณ์

การืจำานวนห้น่วยผู้ลิิตในอนาคต	 โดยพิจารืณ์าจากปรืิมาณ์การืผู้ลิิตในปัจจุบัน	 กำาลิังการืผู้ลิิตของเครืื�องจักรื	 ปรืิมาณ์	

ความต้องการืใช้่นำ�า	ของผู้้้บริืโภัคสภัาวะเศัรืษัฐกิจแลิะอุตสาห้กรืรืม	ซ่ึ่�งมีผู้ลิต่อการืแสดงม้ลิค่าของค่าตัดจำาห้น่ายของสินท์รัืพย์

ข้าพเจ้าได้ปรืะเมินข้อสมมติของฝ่่ายบรืิห้ารืในการืปรืะมาณ์การืจำานวนห้น่วยผู้ลิิตนำ�าปรืะปาในอนาคต	โดยการืสอบถาม

ผู้้้บรืิห้ารืท์ี�รืับผู้ิดช่อบแลิะท์ำาความเข้าใจเกี�ยวกับวิธีการืปรืะมาณ์การืจำานวนห้น่วยผู้ลิิต	ตรืวจสอบอายุของสัมปท์านแลิะอายุ	

ของสิท์ธิ	ในการืดำาเนินการืผู้ลิิตแลิะจำาห้น่ายนำ�าปรืะปาแลิะการืให้้บรืิการืบำาบัดนำ�าเสียกับเอกสารืท์ี�เกี�ยวข้อง	แลิะเปรืียบเท์ียบ

ปรืะมาณ์การืจำานวนห้น่วยผู้ลิิตนำ�าปรืะปาตามท์ี�กลิุ่มบรืิษััท์ได้ปรืะมาณ์การืไว้กับปรืิมาณ์การืผู้ลิิตท์ี�เกิดข่�นจรืิงในอดีตจนถ่ง											

ปัจจุบันแลิะท์ดสอบการืคำานวณ์ค่าตัดจำาห้น่ายสำาห้รืับปีของกลิุ่มบรืิษััท์

ข้้อม้ลอ่�น 

ผู้้้บริืห้ารืเป็นผู้้้รัืบผิู้ดช่อบต่อข้อม้ลิอื�น	ซ่ึ่�งรืวมถ่งข้อม้ลิที์�รืวมอย่้ในรืายงานปรืะจำาปีของกลุ่ิมบริืษััท์	(แต่ไม่รืวมถ่งงบการืเงิน

แลิะรืายงานของผู้้้สอบบัญช่ีท์ี�อย้่ในรืายงานนั�น)

ความเห้็นของข้าพเจ้าต่องบการืเงินไม่ครือบคลิุมถ่งข้อม้ลิอื�นแลิะข้าพเจ้าไม่ได้ให้้ข้อสรืุปในลิักษัณ์ะการืให้้ความเช่ื�อมั�น		

ในรื้ปแบบใด	ๆ	ต่อข้อม้ลิอื�นนั�น

ความรัืบผิู้ดช่อบของข้าพเจ้าที์�เกี�ยวเนื�องกับการืตรืวจสอบงบการืเงินคือ	การือ่านแลิะพิจารืณ์าว่าข้อม้ลิอื�นนั�นมีความขัดแย้ง	

ท์ี�มีสารืะสำาคัญกับงบการืเงินห้รืือกับความรื้้ท์ี�ได้รืับจากการืตรืวจสอบของข้าพเจ้าห้รืือไม่	 ห้รืือปรืากฏิว่าข้อม้ลิอื�นแสดงขัดต่อ										

ข้อเท์็จจรืิงอันเป็นสารืะสำาคัญห้รืือไม่	ห้ากในการืปฏิิบัติงานดังกลิ่าว	ข้าพเจ้าสรืุปได้ว่าข้อม้ลิอื�นแสดงขัดต่อข้อเท์็จจรืิงอันเป็น

สารืะสำาคัญแลิ้ว	ข้าพเจ้าจะต้องรืายงานข้อเท์็จจรืิงนั�น	ท์ั�งนี�	ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรืื�องดังกลิ่าวท์ี�ต้องรืายงาน
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ความรับผู้ิดชีอบข้องผู้้้บริหารและผู้้้มีหน้าทำี�ในการกำากับด้แลต่องบการเงิน

ผู้้้บรืิห้ารืมีห้น้าท์ี�รื ับผู้ิดช่อบในการืจัดท์ำาแลิะนำาเสนองบการืเงินรืวมเห้ลิ่านี�โดยถ้กต้องตามท์ี�ควรืตามมาตรืฐาน				

การืรืายงานท์างการืเงิน	แลิะรัืบผิู้ดช่อบเกี�ยวกับการืควบคุมภัายในที์�ผู้้้บริืห้ารืพิจารืณ์าว่าจำาเป็นเพื�อให้้สามารืถจัดท์ำางบการืเงินท์ี�

ปรืาศัจากการืแสดงข้อม้ลิท์ี�ขัดต่อข้อเท์็จจรืิงอันเป็นสารืะสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการืท์ุจรืิตห้รืือข้อผู้ิดพลิาด

ในการืจัดท์ำางบการืเงิน	ผู้้้บริืห้ารืรัืบผิู้ดช่อบในการืปรืะเมินความสามารืถของกลุ่ิมบริืษััท์ในการืดำาเนินงานต่อเนื�อง	การืเปิดเผู้ย	

เรืื�องท์ี�เกี�ยวกับการืดำาเนินงานต่อเนื�องในกรืณ์ีท์ี�มีเรืื�องดังกลิ่าว	แลิะการืใช่้เกณ์ฑ์์การืบัญช่ีสำาห้รืับกิจการืท์ี�ดำาเนินงานต่อเนื�อง	

เว้นแต่ผู้้้บรืิห้ารืมีความตั�งใจท์ี�จะเลิิกกลิุ่มบรืิษััท์ห้รืือห้ยุดดำาเนินงานห้รืือไม่สามารืถดำาเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้

ผู้้้มีห้น้าท์ี�ในการืกำากับด้แลิมีห้น้าท์ี�ในการืสอดส่องด้แลิกรืะบวนการืในการืจัดท์ำารืายงานท์างการืเงินของกลิุ่มบรืิษััท์	

ความรับผู้ิดชีอบข้องผู้้้สอบบัญชีีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การืตรืวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุปรืะสงค์เพื�อให้้ได้ความเช่ื�อมั�นอย่างสมเห้ตุสมผู้ลิว่างบการืเงินโดยรืวมปรืาศัจากการื										

แสดงข้อม้ลิท์ี�ขัดต่อข้อเท์็จจรืิงอันเป็นสารืะสำาคัญห้รืือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการืท์ุจรืิตห้รืือข้อผู้ิดพลิาด	 แลิะเสนอรืายงานของ												

ผู้้้สอบบัญช่ีซึ่่�งรืวมความเห้็นของข้าพเจ้าอย้่ด้วย	ความเช่ื�อมั�นอย่างสมเห้ตุสมผู้ลิคือความเช่ื�อมั�นในรืะดับส้งแต่ไม่ได้เป็นการื								

รืับปรืะกันว่าการืปฏิิบัติงานตรืวจสอบตามมาตรืฐานการืสอบบัญช่ีจะสามารืถตรืวจพบข้อม้ลิท์ี�ขัดต่อข้อเท์็จจรืิงอันเป็นสารืะ		

สำาคัญที์�มีอย่้ได้เสมอไป	ข้อม้ลิที์�ขัดต่อข้อเท็์จจริืงอาจเกิดจากการืทุ์จริืตห้รืือข้อผิู้ดพลิาดแลิะถือว่ามีสารืะสำาคัญเมื�อคาดการืณ์์

อย่างสมเห้ตุสมผู้ลิได้ว่ารืายการืท์ี�ขัดต่อข้อเท์็จจรืิงแต่ลิะรืายการืห้รืือท์ุกรืายการืรืวมกันจะมีผู้ลิต่อการืตัดสินใจท์างเศัรืษัฐกิจ	

ของผู้้้ใช่้งบการืเงินจากการืใช่้งบการืเงินเห้ลิ่านี�

ในการืตรืวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรืฐานการืสอบบัญชี่	ข้าพเจ้าใช้่ดุลิยพินิจแลิะการืสังเกตแลิะสงสัยเยี�ยงผู้้้ปรืะกอบวิช่าชี่พ	

ตลิอดการืตรืวจสอบ	แลิะข้าพเจ้าได้ปฏิิบัติงานดังต่อไปนี�ด้วย

	 รืะบุแลิะปรืะเมินความเสี�ยงจากการืแสดงข้อม้ลิท์ี�ขัดต่อข้อเท์็จจรืิงอันเป็นสารืะสำาคัญในงบการืเงินไม่ว่าจะเกิดจาก		

การืท์ุจรืิตห้รืือข้อผู้ิดพลิาด	ออกแบบแลิะปฏิิบัติงานตามวิธีการืตรืวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเห้ลิ่านั�น	แลิะ			

ได้ห้ลิักฐานการืสอบบัญช่ีท์ี�เพียงพอแลิะเห้มาะสมเพื�อเป็นเกณ์ฑ์์ในการืแสดงความเห้็นของข้าพเจ้า	 ความเสี�ยงท์ี�														

ไม่พบข้อม้ลิที์�ขัดต่อข้อเท็์จจริืงอันเป็นสารืะสำาคัญซ่ึ่�งเป็นผู้ลิมาจากการืทุ์จริืตจะส้งกว่าความเสี�ยงที์�เกิดจากข้อผิู้ดพลิาด	

เนื�องจากการืท์ุจรืิตอาจเกี�ยวกับการืสมรื้้รื่วมคิดการืปลิอมแปลิงเอกสารืห้ลิักฐาน	 การืตั�งใจลิะเว้นการืแสดงข้อม้ลิ											

การืแสดงข้อม้ลิท์ี�ไม่ตรืงตามข้อเท์็จจรืิงห้รืือการืแท์รืกแซึ่งการืควบคุมภัายใน
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	 ท์ำาความเข้าใจในรืะบบการืควบคุมภัายในท์ี�เกี�ยวข้องกับการืตรืวจสอบ	เพื�อออกแบบวิธีการืตรืวจสอบท์ี�เห้มาะสมกับ

สถานการืณ์์	 แต่ไม่ใช่่เพื�อวัตถุปรืะสงค์ในการืแสดงความเห้็นต่อความมีปรืะสิท์ธิผู้ลิของการืควบคุมภัายในของ					

กลิุ่มบรืิษััท์

	 ปรืะเมินความเห้มาะสมของนโยบายการืบัญช่ีท์ี�ผู้้้บรืิห้ารืใช่้แลิะความสมเห้ตุสมผู้ลิของปรืะมาณ์การืท์างบัญช่ีแลิะ									

การืเปิดเผู้ยข้อม้ลิท์ี�เกี�ยวข้องท์ี�ผู้้้บรืิห้ารืจัดท์ำา

	 สรืุปเกี�ยวกับความเห้มาะสมของการืใช่้เกณ์ฑ์์การืบัญช่ีสำาห้รืับการืดำาเนินงานต่อเนื�องของผู้้้บรืิห้ารืแลิะสรืุปจากห้ลิัก

ฐานการืสอบบัญช่ีท์ี�ได้รืับว่ามีความไม่แน่นอนท์ี�มีสารืะสำาคัญท์ี�เกี�ยวกับเห้ตุการืณ์์ห้รืือสถานการืณ์์ท์ี�อาจเป็นเห้ตุให้	้						

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารืถของกลิุ่มบรืิษััท์ในการืดำาเนินงานต่อเนื�องห้รืือไม่	 ห้ากข้าพเจ้าได	้																				

ข้อสรืุปว่ามีความไม่แน่นอนท์ี�มีสารืะสำาคัญ	ข้าพเจ้าจะต้องให้้ข้อสังเกตไว้ในรืายงานของผู้้้สอบบัญช่ีของข้าพเจ้าถ่ง		

การืเปิดเผู้ยข้อม้ลิท์ี�เกี�ยวข้องในงบการืเงิน	 ห้รืือห้ากการืเปิดเผู้ยดังกลิ่าวไม่เพียงพอ	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห้็นท์ี�					

เปลิี�ยนแปลิงไป	ข้อสรืปุของข้าพเจ้าข่�นอย่้กับห้ลิกัฐานการืสอบบัญช่ีที์�ไดร้ืบัจนถ่งวันที์�ในรืายงานของผู้้ส้อบบัญช่ีของ

ข้าพเจ้า	 อย่างไรืก็ตาม	 เห้ตุการืณ์์ห้รืือสถานการืณ์์ในอนาคตอาจเป็นเห้ตุให้้กลิุ่มบรืิษััท์ต้องห้ยุดการืดำาเนินงาน			

ต่อเนื�องได้

	 ปรืะเมินการืนำาเสนอ	 โครืงสรื้างแลิะเนื�อห้าของงบการืเงินโดยรืวม	 รืวมถ่งการืเปิดเผู้ยข้อม้ลิท์ี�เกี�ยวข้อง	 ตลิอดจน															

ปรืะเมินว่างบการืเงินแสดงรืายการืแลิะเห้ตุการืณ์์ท์ี�เกิดข่�นโดยถ้กต้องตามท์ี�ควรืห้รืือไม่	

	 รืวบรืวมเอกสารืห้ลิักฐานการืสอบบัญช่ีท์ี�เห้มาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อม้ลิท์างการืเงินของกิจการืห้รืือกิจกรืรืม	

ท์างธุรืกิจภัายในกลุ่ิมบริืษััท์เพื�อแสดงความเห็้นต่องบการืเงินรืวม	ข้าพเจ้ารัืบผิู้ดช่อบต่อการืกำาห้นดแนวท์าง	การืควบคุม

ด้แลิแลิะการืปฏิิบัติงานตรืวจสอบกลิุ่มบรืิษััท์	ข้าพเจ้าเป็นผู้้้รืับผู้ิดช่อบแต่เพียงผู้้้เดียวต่อความเห้็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื�อสารืกับผู้้้มีห้น้าท์ี�ในการืกำากับด้แลิในเรืื�องต่าง	 ๆ	 ซึ่่�งรืวมถ่งขอบเขตแลิะช่่วงเวลิาของการืตรืวจสอบตามท์ี�	

ได้วางแผู้นไว้	 ปรืะเด็นท์ี�มีนัยสำาคัญท์ี�พบจากการืตรืวจสอบรืวมถ่งข้อบกพรื่องท์ี�มีนัยสำาคัญในรืะบบการืควบคุมภัายในห้าก											

ข้าพเจ้าได้พบในรืะห้ว่างการืตรืวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้้คำารัืบรืองแก่ผู้้้มีห้น้าที์�ในการืกำากับด้แลิว่าข้าพเจ้าได้ปฏิิบัติตามข้อกำาห้นดจรืรืยาบรืรืณ์ที์�เกี�ยวข้องกับความ

เป็นอิสรืะแลิะได้สื�อสารืกับผู้้้มีห้น้าที์�ในการืกำากับด้แลิเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทั์�งห้มดตลิอดจนเรืื�องอื�นซ่ึ่�งข้าพเจ้าเชื่�อว่ามีเห้ตุผู้ลิ	

ท์ี�บุคคลิภัายนอกอาจพิจารืณ์าว่ากรืะท์บต่อความเป็นอิสรืะของข้าพเจ้าแลิะมาตรืการืท์ี�ข้าพเจ้าใช่้เพื�อป้องกันไม่ให้้ข้าพเจ้า		

ขาดความเป็นอิสรืะ
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จากเรืื�องทั์�งห้ลิายที์�สื�อสารืกับผู้้้มีห้น้าที์�ในการืกำากับด้แลิ	ข้าพเจ้าได้พิจารืณ์าเรืื�องต่างๆ	ที์�มีนัยสำาคัญที์�สุดในการืตรืวจสอบ	

งบการืเงินในงวดปัจจุบันแลิะกำาห้นดเป็นเรืื�องสำาคัญในการืตรืวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืื�องเห้ล่ิานี�ในรืายงานของผู้้้สอบบัญชี่													

เว้นแต่กฎห้มายห้รืือข้อบังคับห้้ามไม่ให้้เปิดเผู้ยเรืื�องดังกล่ิาวต่อสาธารืณ์ะ	ห้รืือในสถานการืณ์์ที์�ยากที์�จะเกิดข่�น	 ข้าพเจ้าพิจารืณ์า

ว่าไม่ควรืสื�อสารืเรืื�องดังกล่ิาวในรืายงานของข้าพเจ้าเพรืาะการืกรืะท์ำาดังกล่ิาวสามารืถคาดการืณ์์ได้อย่างสมเห้ตุสมผู้ลิว่าจะมี

ผู้ลิกรืะท์บในท์างลิบมากกว่าผู้ลิปรืะโยช่น์ต่อส่วนได้เสียสาธารืณ์ะจากการืสื�อสารืดังกลิ่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้้้รืับผู้ิดช่อบงานสอบบัญช่ีแลิะการืนำาเสนอรืายงานฉับับนี�

กุลิรืพี		ปิยะวรืรืณ์สุท์ธิ�

ผู้้้สอบบัญช่ีรืับอนุญาต	เลิขท์ะเบียน	6137

บรืิษััท์	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

กรืุงเท์พฯ:	25	กุมภัาพันธ์	2563
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การวิเคราะห์และคำาอธิิบายของฝ่ึายจัำดการ

วิเคราะห์รายได้

รายได้จำากการขายนำ�าประปา

	 รืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาส่วนให้ญ่เป็นรืายได้ท์ี�เกิดจากบรืิษััท์ฯ	แลิะ	บรืิษััท์	ปรืะปาปท์ุมธานี	จำากัด	 (PTW)	ขายนำ�าปรืะปาให้้แก่	กปภั.	

ซ่ึ่�งเป็นตามสัญญาฯ	แลิะบริืษััท์ฯ	ขายนำ�าปรืะปาให้้แก่ผู้้้ปรืะกอบการืในนิคมอุตสาห้กรืรืมบางปะอิน	ตามสัญญาให้้สิท์ธิดำาเนินการืผู้ลิิตแลิะจำาห้น่าย					

นำ�าปรืะปา	โดยในปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	บริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อย	มีรืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาเท่์ากับ	5,474.5	ล้ิานบาท์	5,807.4	ล้ิานบาท์	

แลิะ	5,993.4	ล้ิานบาท์	ตามลิำาดับ	โดยมีอัตรืาการืเพิ�มข่�นในปี	2561	แลิะปี	2562	เมื�อเที์ยบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่์ากับร้ือยลิะ	6.1	แลิะร้ือยลิะ	

3.2	ตามลิำาดับ	รืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาท์ี�เพิ�มข่�นในปี	2561	แลิะปี	2562	สามารืถอธิบายได้ดังนี�	

	 ในปี	2561	รืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาเพิ�มข่�นจำานวน	332.9	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	6.1	เนื�องจาก

	 1)	 รืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาของบรืิษััท์ฯ	เพิ�มข่�นจำานวน	203.0	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	5.4	เนื�องจากยอดขายนำ�าปรืะปาเพิ�มข่�น	

12.4	ลิ้านลิบ.ม.	แลิะรืาคาขายนำ�าปรืะปาท์ี�ปรืับข่�นจากปีก่อน	คิดเป็นรืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาเพิ�มข่�นจำานวน	197.8	ลิ้านบาท์	แลิะ

ยอดขายนำ�าปรืะปาในพื�นท์ี�นิคมอุตสาห้กรืรืมบางปะอินเพิ�มข่�นจำานวน	0.1	ลิ้านลิบ.ม.	 รืวมถ่งอัตรืาค่านำ�าปรืะปาปรืับเพิ�มข่�น	คิดเป็น										

รืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาในพื�นท์ี�นิคมอุตสาห้กรืรืมบางปะอินเพิ�มข่�นจำานวน	5.2	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	2.5

	 2)	 รืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาของ	PTW	เพิ�มข่�นจำานวน	129.9	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	7.6	เนื�องจากยอดขายนำ�าปรืะปาของ	PTW	

เพิ�มข่�น	10.1	ลิ้านลิบ.ม.	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	7.4

	 ในปี	2562	รืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาเพิ�มข่�นจำานวน	186.0	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	3.2	เนื�องจาก

	 1)		 รืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาของบรืิษััท์ฯ	เพิ�มข่�นจำานวน	121.5	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	3.1	เนื�องจากยอดขายนำ�าปรืะปาเพิ�มข่�น	

7.8	ลิ้านลิบ.ม.	แลิะรืาคาขายนำ�าปรืะปาท์ี�ปรืับข่�นจากปีก่อน	คิดเป็นรืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาเพิ�มข่�นจำานวน	112.8	ลิ้านบาท์	แลิะ

ยอดขายนำ�าปรืะปาในพื�นท์ี�นิคมอุตสาห้กรืรืมบางปะอินเพิ�มข่�นจำานวน	 0.3	 ลิ้านลิบ.ม.	 คิดเป็นรืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาในพื�นท์ี�															

นิคมอุตสาห้กรืรืมบางปะอินเพิ�มข่�นจำานวน	8.7	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	4.1	

	 2)		 รืายได้จากการืขายนำ�าปรืะปาของ	PTW	เพิ�มข่�นจำานวน	64.5	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	3.5	เนื�องจากยอดขายนำ�าปรืะปาของ	PTW	

เพิ�มข่�น	3.0	ลิ้านลิบ.ม.	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	2.1

รายได้จำากการบริการ

	 รืายได้จากการืบรืิการื	เป็นรืายได้ท์ี�เกิดจากการืให้้บรืิการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปา	การืให้้บรืิการืบำาบัดนำ�าเสีย	แลิะรืายได้จากการืด้แลิรืะบบท์่อจ่ายนำ�า

ที์�นิคมอุตสาห้กรืรืมอมตะ	แลิะการืให้้บริืการืบำาบัดนำ�าเสียที์�นิคมอุตสาห้กรืรืมบางปะอิน	โดยในปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	บริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อย	

มีรืายได้จากการืบรืิการืเท์่ากับ	120.7	ลิ้านบาท์	118.3	ลิ้านบาท์	แลิะ	119.5	ลิ้านบาท์	ตามลิำาดับ	โดยมีอัตรืาการืลิดลิงในปี	2561	แลิะเพิ�มข่�น								

ในปี	2562	เมื�อเท์ียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท์่ากับลิดลิงรื้อยลิะ	2.0	แลิะเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	1.0	ตามลิำาดับ	รืายได้จากการืบรืิการืท์ี�ลิดลิงในปี	2561	

แลิะเพิ�มข่�นในปี	2562	สามารืถอธิบายได้ดังนี�

	 ในปี	2561	รืายได้จากการืบรืิการืลิดลิงจำานวน	2.4	ลิ้านบาท์	ห้รืือลิดลิงรื้อยลิะ	2.0	เนื�องจากรืายได้ค่าบรืิห้ารืของบรืิษััท์ย่อยลิดลิง	

	 ในปี	 2562	 รืายได้จากการืบรืิการืเพิ�มข่�นจำานวน	 1.2	 ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	 1.0	 เนื�องจากรืายได้ค่าบรืิการืบำาบัดนำ�าเสียในพื�นท์ี�		

นิคมอุตสาห้กรืรืมบางปะอินเพิ�มข่�น

รายได้อ่�น

	 รืายได้อื�นของบรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยส่วนให้ญ่ปรืะกอบด้วย	รืายได้จากดอกเบี�ยรืับเงินฝ่ากธนาคารื	ผู้ลิตอบแท์นจากการืบรืิห้ารืเงินสดของ

บรืิษััท์ฯ	แลิะอื�น	ๆ	
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รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ต้นท์ุนขายนำ�าปรืะปาแลิะต้นท์ุนบรืิการื 1,794.7 1,722.2 1,564.4

ค่าใช่้จ่ายในการืบรืิห้ารื 251.6 280.3 257.3

ค่าใช่้จ่ายท์างการืเงิน 304.5 371.7 407.0

ค่าใช่้จ่ายภัาษัีเงินได้ 697.0 616.1 632.2

รวม 3,047.8 2,990.3 2,860.9

	 ในปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีรืายได้อื�นเท์่ากับ	152.2	ลิ้านบาท์	22.8	ลิ้านบาท์	แลิะ	52.7	ลิ้านบาท์	ตามลิำาดับ	

โดยมีอัตรืาลิดลิงในปี	2561	แลิะเพิ�มข่�นในปี	2562	เมื�อเที์ยบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่์ากับลิดลิงร้ือยลิะ	85.0	แลิะเพิ�มข่�นร้ือยลิะ	131.1	ตามลิำาดับ	

รืายได้อื�นท์ี�ลิดลิงในปี	2561	แลิะเพิ�มข่�นในปี	2562	สามารืถอธิบายได้ดังนี�

	 ในปี	2561	รืายได้อื�นลิดลิงจำานวน	129.4	ล้ิานบาท์	ห้รืือลิดลิงร้ือยลิะ	85.0	เนื�องจากบริืษััท์ฯ	จ่ายคืนเงินก้้ยืมก่อนกำาห้นดในเดือนธันวาคม	2560	

ท์ำาให้้เงินสดคงเห้ลิือลิดลิง	แลิะผู้ลิตอบแท์นจากการืบรืิห้ารืเงินลิดลิง

	 ในปี	2562	รืายได้อื�นเพิ�มข่�นจำานวน	52.7	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	131.1	เนื�องจากผู้ลิตอบแท์นจากการืบรืิห้ารืเงินเพิ�มข่�น

วิเคราะห์ค่าใช้ีจ่ำาย
(ห้น่วย	:	ลิ้านบาท์)

ต้ำนทุำนขายนำ�าประปาและต้ำนทุำนบริการ
	 ต้นท์ุนขายนำ�าปรืะปาแลิะต้นท์ุนบรืิการืของบรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	ส่วนให้ญ่ปรืะกอบด้วย	ค่าเสื�อมรืาคาสินท์รืัพย์ในการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปา																	

ค่าตัดจำาห้น่ายสินท์รืัพย์ในการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าสารืเคมี	 ค่าเช่่าท์ี�ดินสำาห้รืับการืวางท์่อ	ค่าใช่้จ่ายเกี�ยวกับพนักงานผู้ลิิต	ค่าซึ่่อมแซึ่ม	

แลิะค่าใช่้จ่ายในการืผู้ลิิตอื�น	ๆ	เป็นต้น	

	 ในปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	บริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อยมีต้นทุ์นขายนำ�าปรืะปาแลิะต้นทุ์นบริืการืเท่์ากับ	1,564.4	ล้ิานบาท์	1,722.2	ล้ิานบาท์	

แลิะ	1,794.7	ล้ิานบาท์	ตามลิำาดับ	คิดเป็นสัดส่วนต่อรืายได้รืวมเท่์ากับร้ือยลิะ	27.2	ร้ือยลิะ	28.9	แลิะร้ือยลิะ	29.1	ตามลิำาดับ	โดยมีอัตรืาการืเพิ�มข่�นในปี	

2561	แลิะปี	2562	เมื�อเท์ียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท์่ากับรื้อยลิะ	10.1	แลิะรื้อยลิะ	4.2	ตามลิำาดับ	ซึ่่�งสามารืถอธิบายได้ดังนี�

	 ในปี	2561	ต้นทุ์นขายนำ�าปรืะปาแลิะต้นทุ์นการืบริืการืเพิ�มข่�นจำานวน	157.8	ล้ิานบาท์	เนื�องจากปริืมาณ์ขายนำ�าปรืะปาที์�เพิ�มข่�นจำานวน	22.50	

ลิ้านลิบ.ม.	ส่งผู้ลิให้้ค่าเสื�อมรืาคาเพิ�มข่�น	82.2	ลิ้านบาท์	ค่าไฟฟ้าเพิ�มข่�นจำานวน	38.1	ลิ้านบาท์	ค่าซึ่่อมแซึ่มแลิะค่าอะไห้ลิ่เพิ�มข่�น	23.1	ลิ้านบาท์	

ค่าใช่้จ่ายผู้ลิิตอื�นๆ	เพิ�มข่�น	11.4	ลิ้านบาท์	แลิะค่าสารืเคมีเพิ�มข่�น	3.0	ลิ้านบาท์	โดยสัมพันธ์กับปรืิมาณ์ขายท์ี�เพิ�มข่�น

	 ในปี	 2562	ต้นท์ุนขายนำ�าปรืะปาแลิะต้นท์ุนการืบรืิการืเพิ�มข่�นจำานวน	72.5	ลิ้านบาท์	 เนื�องจากปรืิมาณ์ขายนำ�าปรืะปาเพิ�มข่�นจำานวน	10.8	

ลิ้านลิบ.ม.	ส่งผู้ลิให้้ค่าเสื�อมรืาคาเพิ�มข่�น	53.6	ลิ้านบาท์	ค่าไฟฟ้าเพิ�มข่�นจำานวน	12.6			ลิ้านบาท์	ค่าซึ่่อมแซึ่มแลิะค่าอะไห้ลิ่เพิ�มข่�น	11.8	ลิ้านบาท์	

ค่าใช่้จ่ายผู้ลิิตอื�นเพิ�มข่�น	4.6	ลิ้านบาท์	ในขณ์ะท์ี�สารืเคมีลิดลิง	10.1	ลิ้านบาท์	โดยสัมพันธ์กับปรืิมาณ์ขายท์ี�เพิ�มข่�น

ค่าใช้ีจ่ำายในการบริหาร	
	 ค่าใช่้จ่ายในการืบรืิห้ารืของบรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยใน	ปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับ	257.3	ลิ้านบาท์	280.3	ลิ้านบาท์	แลิะ	251.6	

ลิ้านบาท์	ตามลิำาดับ	โดยอัตรืาการืเพิ�มข่�นในปี	2561	แลิะลิดลิงในปี	2562	เมื�อเท์ียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท์่ากับรื้อยลิะ	8.9	แลิะรื้อยลิะ	10.2	

ตามลิำาดับ	ซึ่่�งสามารืถอธิบายได้ดังนี�

	 ในปี	2561	ค่าใช่้จ่ายในการืบรืิห้ารืเพิ�มข่�น	23.0	ลิ้านบาท์	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	เนื�องจากการืตัดจำาห้น่ายค่าพัฒินาโครืงการืนำ�าปรืะปา	

ท์ี�ปรืะเท์ศัเมียนมา
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	 ในปี	2562	ค่าใช่้จ่ายในการืบรืิห้ารืลิดลิง	28.7	ลิ้านบาท์	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	เนื�องจากการืตัดจำาห้น่ายค่าพัฒินาโครืงการืนำ�าปรืะปา

ท์ี�ปรืะเท์ศัเมียนมา	

ส่วนแบ่งกำาไรจำากเงินลงทุำนในบริษัทำร่วม

	 ส่วนแบ่งกำาไรืจากการืเงินลิงท์ุนในบรืิษััท์รื่วมในปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับ	40.2	ลิ้านบาท์	151.6	ลิ้านบาท์	แลิะ	280.3	ลิ้านบาท์	

ตามลิำาดับ	โดยมีอัตรืาการืเพิ�มข่�นในปี	2561	แลิะปี	2562	เมื�อเท์ียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท์่ากับรื้อยลิะ	277.1	แลิะรื้อยลิะ	84.9	ตามลิำาดับ	

ซึ่่�งสามารืถอธิบายได้ดังนี�	

	 ในปี	2561	ส่วนแบ่งกำาไรืจากเงินลิงทุ์นในบริืษััท์ร่ืวมเพิ�มข่�นจำานวน	111.4	ล้ิานบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นร้ือยลิะ	277.1	เนื�องจากบริืษััท์ย่อยของบริืษััท์	

รื่วมมียอดขายไฟฟ้าท์ี�เพิ�มข่�นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	

	 ในปี	2562	ส่วนแบ่งกำาไรืจากเงินลิงท์ุนในบรืิษััท์รื่วมเพิ�มข่�นจำานวน	128.7	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	84.9	เนื�องจากการืรืับรื้้ส่วนแบ่งกำาไรื	

จากบรืิษััท์รื่วมของ	CKP	เพิ�มข่�น	แลิะการืรืับรื้้กำาไรืจากการืเปลิี�ยนแปลิงสัดส่วนการืลิงท์ุนถือหุ้้นในบรืิษััท์รื่วมจาก	25.31%	เป็น	24.98%	

ค่าใช้ีจ่ำายทำางการเงิน

	 ค่าใช่้จ่ายท์างการืเงินในปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับ	407.0	ลิ้านบาท์	371.7	ลิ้านบาท์	แลิะ	304.5	ลิ้านบาท์	ตามลิำาดับ	ค่าใช่้จ่าย	

ท์างการืเงินท์ี�ลิดลิงจากงวดเดียวกันของปีก่อน	สามารืถอธิบายได้ดังนี�

	 ในปี	 2561	บรืิษััท์ฯ	มีค่าใช่้จ่ายท์างการืเงินลิดลิงจำานวน	35.3	ลิ้านบาท์	ห้รืือลิดลิงรื้อยลิะ	8.7	 เนื�องจากการืจ่ายเงินก้้ยืมก่อนกำาห้นดใน	

เดือนธันวาคม	2560

	 ในปี	2562	บริืษััท์ฯ	มีค่าใช้่จ่ายท์างการืเงินลิดลิงจำานวน	67.2	ล้ิานบาท์	ห้รืือลิดลิงร้ือยลิะ	18.1	เนื�องจากการืจ่ายช่ำารืะเงินก้้ยืม	ช่ำารืะคืนหุ้้นก้้ครืบ	

1,500	ลิ้านบาท์	ในเดือนกุมภัาพันธ์	2562	

ค่าใช้ีจ่ำายภัาษ่เงินได้

	 ค่าใช่้จ่ายภัาษัีเงินได้ปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับ	632.2	ลิ้านบาท์	616.1	ลิ้านบาท์	แลิะ	697.0	ลิ้านบาท์	ตามลิำาดับ	ภัาษัีเงินได้	

นิติบุคคลิลิดลิงในปี	2561	แลิะเพิ�มข่�นในปี	2562	จากงวดเดียวกันของปีก่อน	สามารืถอธิบายได้ดังนี�

	 ในปี	2561	ค่าใช่้จ่ายภัาษัีเงินได้ลิดลิงจำานวน	16.1	ลิ้านบาท์	ห้รืือลิดลิงรื้อยลิะ	2.5	เนื�องจากห้นี�สินภัาษัีเงินได้รือการืตัดบัญช่ี

	 ในปี	2562	ค่าใช่้จ่ายภัาษัีเงินได้เพิ�มข่�นจำานวน	80.9	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	13.1	เนื�องจากกำาไรืก่อนภัาษัีเพิ�มข่�น	แลิะสิท์ธิปรืะโยช่น์	

การืยกเว้นภัาษัีเงินได้นิติบุคคลิของปรืิมาณ์ขายนำ�าตั�งแต่	320,001	–	440,000	ลิบ.ม./วัน	สิ�นสุดในเดือน	กันยายน	2561

กำาไรสุทำธิิ

	 บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยมีกำาไรืสุท์ธิในปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับ	2,680.8	ลิ้านบาท์	2,860.9	ลิ้านบาท์	แลิะ	3,147.3	ลิ้านบาท์	

ตามลิำาดับ	คิดเป็นสัดส่วนต่อรืายได้รืวมของบริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อยเท่์ากับ	ร้ือยลิะ	46.64	ร้ือยลิะ	48.09	แลิะ		ร้ือยลิะ	51.06	ตามลิำาดับ	โดยอัตรืาส่วน	

กำาไรืสุท์ธิต่อรืายได้รืวมในปี	2562	เพิ�มข่�นจากปีก่อนมีเห้ตุผู้ลิตามท์ี�กลิ่าวไว้ในแต่ลิะห้ัวข้อข้างต้น	
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วิเคราะห์ฐานะทำางการเงิน
(ห้น่วย	:	ลิ้านบาท์)

รายการ 31 ธิ.ค. 2562 31 ธิ.ค. 2561 31 ธิ.ค. 2560

สินท์รืัพย์รืวม 23,158.1 23,330.4 23,277.0

ห้นี�สินรืวม 10,033.3 10,965.5 11,399.1

ส่วนของผู้้้ถือหุ้้น 13,124.8 12,364.9 11,877.9

วิเคราะห์สินทำรัพย์

	 สินท์รืัพย์ของบรืิษััท์ฯ	 แลิะบรืิษััท์ย่อยส่วนให้ญ่เป็นสินท์รืัพย์ไม่ห้มุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนปรืะมาณ์รื้อยลิะ	 82	 -	 86	 ของสินท์รืัพย์รืวม	 โดย												

ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีสินท์รืัพย์รืวม	23,158.1	ลิ้านบาท์	ลิดลิง	172.3	ลิ้านบาท์	เมื�อเปรืียบเท์ียบกับ	ณ์	วันท์ี�	31	

ธันวาคม	2561	การืลิดลิงของสินท์รืัพย์มีสาเห้ตุห้ลิักมาจากนำาเงินลิงท์ุนช่ั�วครืาวไปจ่ายคืนหุ้้นก้้ท์ี�ครืบกำาห้นด	แลิะมีการืเพิ�มข่�นแลิะลิดลิงของ	

สินท์รืัพย์อื�น	ๆ	โดยอธิบายได้ดังนี�

เงินสดและรายการเทำียบเทำ่าเงินสด

	 ณ์	 วันท์ี�	 31	 ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีเงินสดแลิะรืายการืเท์ียบเท์่าเงินสดจำานวน	76.6	ลิ้านบาท์	ลิดลิง	22.7	ลิ้านบาท์	

เมื�อเปรืียบเท์ียบกับ	ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2561

เงินลงทำุนชีั�วคราว

	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีเงินลิงท์ุนช่ั�วครืาวจำานวน	3,035.1	ลิ้านบาท์	ลิดลิง	464.8	ลิ้านบาท์	เมื�อเปรืียบเท์ียบกับ	

ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2561	เนื�องจากบรืิษััท์ฯ	นำาเงินลิงท์ุนช่ั�วครืาวไปจ่ายคืนหุ้้นก้้ท์ี�ครืบกำาห้นดในเดือน	กุมภัาพันธ์	2562 

ล้กหนี�การค้าและล้กหนี�อ่�น

	 ณ์	วันที์�	31	ธันวาคม	2562	บริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อย	มีล้ิกห้นี�การืค้าแลิะล้ิกห้นี�อื�นจำานวน	564.9	ล้ิานบาท์	เพิ�มข่�น	0.4	ล้ิานบาท์	เมื�อเปรีืยบเที์ยบกับ	

ณ์	 วันที์�	 31	 ธันวาคม	2561	 เนื�องจากปริืมาณ์ขายเพิ�มข่�นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	 โดยล้ิกห้นี�การืค้าส่วนให้ญ่จำานวน	521.9	 ล้ิานบาท์	 เป็นล้ิกห้นี�									

การืค้าการืปรืะปาส่วนภั้มิภัาคซึ่่�งมีรืะยะเวลิาการืเก็บเงินปรืะมาณ์ไม่เกิน	30	วันนับจากวันท์ี�ออกใบแจ้งห้นี�

วัตถืุดิบและวัสดุคงเหล่อ

	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีวัตถุดิบแลิะวัสดุคงเห้ลิือจำานวน	27.2	ลิ้านบาท์	ซึ่่�งส่วนให้ญ่ปรืะกอบด้วยสารืเคมีท์ี�ใช่้

สำาห้รืับการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปา	7.5	ลิ้านบาท์	แลิะอะไห้ลิ่สำาห้รืับซึ่่อมบำารืุงรืะบบผู้ลิิตแลิะรืะบบจ่ายนำ�าปรืะปาจำานวน	19.7	ลิ้านบาท์	โดยสารืเคมีห้ลิัก

มีอัตรืาการืห้มุนเวียนเฉัลิี�ยไม่เกิน	3	เดือน	แลิะอะไห้ลิ่ในการืซึ่่อมแซึ่มมีไว้เพื�อสำาห้รืับการืซึ่่อมแซึ่มตามแผู้นงานท์ี�ได้กำาห้นดไว้

เงินลงทำุนในบริษััทำร่วม

	 ณ์	 วันท์ี�	 31	 ธันวาคม	 2562	บรืิษััท์ฯ	 แลิะบรืิษััท์ย่อย	 มีเงินลิงท์ุนในบรืิษััท์รื่วมจำานวน	 5,898.6	 ลิ้านบาท์	 เพิ�มข่�น	 1,242.1	 ลิ้านบาท์	

เมื�อเปรืียบเท์ียบกับ	ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2561	เนื�องจากใช่้สิท์ธิซึ่ื�อหุ้้นสามัญเพิ�มท์ุนของ	CKP	จำานวน	165	ลิ้านหุ้้น	คิดเป็นม้ลิค่า	990.7	ลิ้านบาท์	

จากใบสำาคัญแสดงสิท์ธิ

เงินลงทำุนระยะยาวอ่�น

	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีเงินลิงท์ุนรืะยะยาวอื�นจำานวน	18.5	ลิ้านบาท์	ลิดลิง	10.2	ลิ้านบาท์	เมื�อเปรืียบเท์ียบกับ	

ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2561

ทำี�ดิน อาคารและอุปกรณ์

	 ณ์	วันที์�	31	ธันวาคม	2562	บริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อย	มีที์�ดิน	อาคารืแลิะอุปกรืณ์์จำานวน	794.7	ล้ิานบาท์	เพิ�มข่�น	6.2	ล้ิานบาท์	เมื�อเปรีืยบเที์ยบกับ	

ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2561	เนื�องจากการืเพิ�มข่�นของสิ�งปรืับปรืุงอาคารื	เครืื�องตกแต่งแลิะอุปกรืณ์์สำานักงาน	เครืื�องมือ	แลิะอุปกรืณ์์

สินทำรัพย์ในการผู้ลิตนำ�าประปาภัาครัฐ ทำี�เป็นกรรมสิทำธิิข้องบริษััทำฯ และทำี�ต้องโอนเม่�อสิ�นสุดอายุ สัญญาฯ ข้องบริษััทำย่อย

	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีสินท์รืัพย์ในการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปากับภัาครืัฐ	ท์ี�เป็นกรืรืมสิท์ธิของบรืิษััท์ฯ	แลิะท์ี�ต้องโอน	

เมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาฯ	ของบริืษััท์ย่อยจำานวน	10,770.8	ล้ิานบาท์	ลิดลิง	723.8	ล้ิานบาท์	เมื�อเปรีืยบเที์ยบกับ	ณ์	วันที์�	31	ธันวาคม	2561	เนื�องจาก	

บันท์่กค่าเสื�อมรืาคารืะห้ว่างงวด
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สิทำธิิในการดำาเนินการผู้ลิตและจำาหน่ายนำ�าประปา และการให้บริการบำาบัดนำ�าเสียจากภัาคเอกชีน

	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีสิท์ธิในการืดำาเนินการืผู้ลิิตแลิะจำาห้น่ายนำ�าปรืะปา	แลิะการืให้้บรืิการืบำาบัดนำ�าเสียจาก

ภัาคเอกช่นจำานวน	1,132.4	ลิ้านบาท์	ลิดลิง	55.7	ลิ้านบาท์	เนื�องจากบันท์่กค่าตัดจำาห้น่าย	รืะห้ว่างงวด

ค่าสิทำธิิในการดำาเนินการผู้ลิตและจำาหน่ายนำ�าประปาจากการซื้่�อธิุรกิจ

	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีค่าสิท์ธิในการืดำาเนินการืผู้ลิิตแลิะจำาห้น่ายนำ�าปรืะปาจากการืซึ่ื�อธุรืกิจจำานวน	738.2	

ลิ้านบาท์	ลิดลิง	194.9	ลิ้านบาท์	เนื�องจากบันท์่กค่าตัดจำาห้น่ายรืะห้ว่างงวด

วิเคราะห์หน่�สิน
	 ห้นี�สินของบริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อย	ส่วนให้ญ่เป็นเงินก้้ยืมจากธนาคารืแลิะการืออกหุ้้นก้้คิดเป็นสัดส่วนปรืะมาณ์ร้ือยลิะ	93	-94	ของห้นี�สินรืวม	

โดย	ณ์	วันท์ี�	 31	 ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยมีห้นี�สินรืวม	10,033.3	ลิ้านบาท์	ซึ่่�งส่วนให้ญ่เป็นห้นี�สินเงินก้้ยืมแลิะหุ้้นก้้จำานวนรืวม	

9,255.8	ลิา้นบาท์	โดยเงนิก้้ยืมจำานวน	3,360	ลิา้นบาท์	มอีัตรืาดอกเบี�ยลิอยตวั	แลิะอัตรืาดอกเบี�ยคงที์�	แลิะมีการืจา่ยช่ำารืะเงนิต้นเป็นรืายไตรืมาส	

ส่วนหุ้้นก้้จำานวน	5,900	ลิ้านบาท์	มีอัตรืาดอกเบี�ยคงท์ี�	

	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยมีห้นี�สินรืวม	10,033.3	ลิ้านบาท์	ลิดลิง	932.2	ลิ้านบาท์	เมื�อเปรืียบเท์ียบกับ	ณ์	วันท์ี�	31	

ธันวาคม	2561	เนื�องจากบรืิษััท์ฯ	จ่ายช่ำารืะเงินก้้ยืมรืะยะยาวแลิะหุ้้นก้้ครืบกำาห้นด

วิเคราะห์ส่วนของผู้ถ่ี่อหุ้น
	 ณ์	วันท์ี�	31	ธันวาคม	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	มีส่วนผู้้้ถือหุ้้น	13,124.8	ลิ้านบาท์	เพิ�มข่�น	759.9	ลิ้านบาท์	เมื�อเปรืียบเท์ียบกับ	ณ์	วันท์ี�	

31	ธันวาคม	2561	เนื�องจากในปี	2562	บรืิษััท์ฯ	มีกำาไรืสุท์ธิปรืะจำาปี	3,147.3	ลิ้านบาท์	แลิะจ่ายเงินปันผู้ลิจำานวน	2,394.0	ลิ้านบาท์

กระแสเงินสดสุทำธิิ

(ห้น่วย	:	ลิ้านบาท์)

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

เงินสดสุท์ธิจากกิจกรืรืมดำาเนินงาน 3,977.8 3,844.1 3,417.2

เงินสดสุท์ธิจาก(ใช่้ไปใน)กิจกรืรืมลิงท์ุน (647.1) (1,168.3) 1,734.4

เงินสดสุท์ธิใช่้ไปในกิจกรืรืมจัดห้าเงิน (3,353.5) (2,893.3) (5,081.1)

เงินสดและรายการเทำียบเทำ่าเงินสดเพิ�มข้้�น (ลดลง) สุทำธิิ (22.8) (217.5) 70.5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

	 ในปี	2561	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยมีกรืะแสเงินสดสุท์ธิจากกิจกรืรืมดำาเนินงานจำานวน	3,844.1	ลิ้านบาท์	เพิ�มข่�นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

จำานวน	426.9	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	12.5	เนื�องจากในปี	2561	บรืิษััท์ฯ	มีเจ้าห้นี�การืค้าแลิะเจ้าห้นี�อื�นเพิ�มข่�น	208.8	ลิ้านบาท์	แลิะส่วนแบ่ง	

กำาไรืจากเงินลิงท์ุนในบรืิษััท์รื่วมเพิ�มข่�น	111.4	ลิ้านบาท์	ในขณ์ะท์ี�จ่ายดอกเบี�ยลิดลิง	33.4	ลิ้านบาท์

	 ในปี	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยมีกรืะแสเงินสดสุท์ธิจากกิจกรืรืมดำาเนินงานจำานวน	3,977.8	ลิ้านบาท์	เพิ�มข่�นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

จำานวน	133.7	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	3.5	เนื�องจากในปี	2562	บรืิษััท์ฯ	ส่วนแบ่งกำาไรืจากเงินลิงท์ุนในบรืิษััท์รื่วมเพิ�มข่�น	128.7	ลิ้านบาท์

กระแสเงินสดจาก(ใชี้ไปใน)กิจกรรมลงทำุน

	 ในปี	2561	บริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อยมีกรืะแสเงินสดใช้่ไปในกิจกรืรืมลิงทุ์นจำานวน	1,168.3	 ล้ิานบาท์	 เพิ�มข่�นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำานวน	

2,902.7	ลิ้านบาท์	ห้รืือเพิ�มข่�นรื้อยลิะ	167.4	เนื�องจากในปี	2561	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยมีเงินลิงท์ุนช่ั�วครืาวเพิ�มข่�น	3,272.3	ลิ้านบาท์	สินท์รืัพย์

ในการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปากับภัาครืัฐท์ี�เป็นกรืรืมสิท์ธิของบรืิษััท์ฯ	ลิดลิง	383.9	ลิ้านบาท์	แลิะเงินปันผู้ลิรืับลิดลิง	69.9	ลิ้านบาท์

	 ในปี	 2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยมีกรืะแสเงินสดใช่้ไปในกิจกรืรืมลิงท์ุนจำานวน	 647.1	ลิ้านบาท์	น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อนจำานวน	

521.2	ล้ิานบาท์	ห้รืือร้ือยลิะ	44.6	เนื�องจากในปี	2562	บริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อยถอนเงินลิงทุ์นชั่�วครืาว	1,640.9	ล้ิานบาท์	แลิะลิงทุ์นในบริืษััท์ร่ืวมเพิ�มข่�น	

990.7	ลิ้านบาท์	สินท์รืัพย์ในการืผู้ลิิตนำ�าปรืะปากับภัาครืัฐท์ี�เป็นกรืรืมสิท์ธิของบรืิษััท์ฯ	 เพิ�มข่�น	 106.2	ลิ้านบาท์	แลิะเงินปันผู้ลิรืับเพิ�มข่�น	 10.2	

ลิ้านบาท์
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กระแสเงินสดใชี้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

	 ในปี	2561	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยมีกรืะแสเงินสดใช่้ไปในกิจกรืรืมจัดห้าเงินจำานวน	2,893.3	ลิ้านบาท์	ซึ่่�งลิดลิงจากงวดเดียวกันของปีก่อน	

เนื�องจากในปี	2560	บรืิษััท์ฯ	นำาเงินฝ่ากจำานวน	1,580	ลิ้านบาท์	ช่ำารืะคืนเงินก้้ยืมรืะยะยาวก่อนกำาห้นด

	 ในปี	2562	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยมีกรืะแสเงินสดใช่้ไปในกิจกรืรืมจัดห้าเงินจำานวน	3,353.5	ลิ้านบาท์	ซึ่่�งเพิ�มข่�นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	

จำานวน	460.2	ลิ้านบาท์	เนื�องจากในปี	2562	บรืิษััท์ฯ	ช่ำารืะคืนหุ้้นก้้ครืบกำาห้นดจำานวน	1,500	ลิ้านบาท์	แลิะออกหุ้้นก้้จำานวน	1,000	ลิ้านบาท์

อัตำราส่วนทำางการเงินท่ำ�สำาคัญ

อัตราส่วนสภัาพคล่อง

	 อัตรืาส่วนสภัาพคลิ่องปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับ	รื้อยลิะ	1.60	รื้อยลิะ	1.66	แลิะรื้อยลิะ	0.90	ตามลิำาดับ	บรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย

มีสภัาพคล่ิองอย่้ในเกณ์ฑ์์ที์�ดีแลิะท์รัืพย์สินห้มุนเวียนส่วนให้ญ่ของบริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อยเป็นเงินสดแลิะรืายการืเที์ยบเท่์าเงินสด	เงินลิงทุ์นชั่�วครืาว	

แลิะล้ิกห้นี�การืค้าแลิะล้ิกห้นี�อื�น	โดยอัตรืาส่วนสภัาพคล่ิองในปี	2562	ที์�ลิดลิงเนื�องจากมีเงินก้้ยืมรืะยะยาวที์�จะครืบกำาห้นดช่ำารืะเงินในเดือนพฤษัภัาคม	

2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถืในการทำำากำาไร

	 อัตรืาส่วนกำาไรืขั�นต้นของบรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับรื้อยลิะ	72.0	รื้อยลิะ	70.9	แลิะรื้อยลิะ	70.6	ตามลิำาดับ	

โดยอัตรืาส่วนกำาไรืขั�นต้นในปี	2562	ลิดลิงเลิ็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน	

	 อัตรืาส่วนกำาไรืสุท์ธิของบรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับรื้อยลิะ	46.6	รื้อยลิะ	48.1	แลิะรื้อยลิะ	51.1	ตามลิำาดับ	

โดยอัตรืาส่วนกำาไรืสุท์ธิในปี	2562	เพิ�มข่�น	เนื�องจากปรืิมาณ์ขายเพิ�มข่�น	แลิะการืลิดค่าใช่้จ่ายท์างการืเงิน	

อัตราส่วนแสดงประสิทำธิิภัาพในการดำาเนินงาน

	 อัตรืาส่วนผู้ลิตอบแท์นต่อสินท์รัืพย์รืวมของบริืษััท์ฯ	แลิะบริืษััท์ย่อยปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท่์ากับร้ือยลิะ	11.5	ร้ือยลิะ	12.3	แลิะร้ือยลิะ	

13.6	ตามลิำาดับ	แลิะอัตรืาผู้ลิตอบแท์นจากสินท์รืัพย์ถาวรืของบรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อย	ปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับรื้อยลิะ	17.4	รื้อยลิะ	

19.9	 แลิะรื้อยลิะ	 23.4	 ตามลิำาดับ	 โดยอัตรืาผู้ลิตอบแท์นจากสินท์รืัพย์แลิะอัตรืาผู้ลิตอบแท์นจากสินท์รืัพย์ถาวรืเพิ�มข่�น	 เนื�องจากบรืิษััท์ฯ	

แลิะบรืิษััท์ย่อยมีกำาไรืสุท์ธิรืวมปี	2562	เพิ�มข่�นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทำางการเงิน

	 อัตรืาส่วนห้นี�สินต่อส่วนของผู้้้ถือหุ้้นของบรืิษััท์ฯ	แลิะบรืิษััท์ย่อยปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับรื้อยลิะ	1.0	รื้อยลิะ	0.9	แลิะรื้อยลิะ	0.8	

ตามลิำาดับ	โดยอัตรืาส่วนห้นี�สินต่อส่วนของผู้้้ถือหุ้้น	ณ์	สิ�นปี	2562	ลิดลิงเมื�อเปรืียบเท์ียบกับ	ณ์	สิ�นปี	2561	เนื�องจากบรืิษััท์ฯ	ท์ยอยจ่ายช่ำารืะคืน			

เงินก้้ยืมตามสัญญาแลิะหุ้้นก้้ท์ี�ครืบกำาห้นด

	 อัตรืาการืจ่ายเงินปันผู้ลิปี	2560	ปี	2561	แลิะปี	2562	เท์่ากับรื้อยลิะ	89.3	รื้อยลิะ	83.7	แลิะรื้อยลิะ	76.1	ตามลิำาดับ	

ภัาระผูกพันด้านหน่�สินท่ำ�อาจำจำะเกิดข้�น

	 บรืิษััท์ฯ	มีภัารืะผู้้กพันตามรืายลิะเอียดเพิ�มเติมอย้่ในห้มายเห้ตุปรืะกอบงบการืเงิน	ข้อ	 33.1	ภัารืะผู้้กพันเกี�ยวกับรืายจ่ายฝ่่ายท์ุน	ข้อ	 33.2		

ภัารืะผู้้กพันเกี�ยวกับสัญญาบริืการืแลิะภัารืะผู้้กพันอื�น	แลิะข้อ	33.3	ภัารืะผู้้กพันเกี�ยวกับสัญญาเช่่าดำาเนินงาน	โดยบริืษััท์ฯ	ได้จัดเตรีืยมแห้ล่ิงเงินทุ์น	

จากการืก้้ยืมเงินแลิะ/ห้รืือการืออกหุ้้นก้้แลิะ/ห้รืือเงินสดจากการืดำาเนินงานของบรืิษััท์ฯ
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 76,570,736           99,342,067           71,361,403           92,437,221           

เงินลงทุนชั�วคราว 8 3,035,146,734      3,499,881,399      2,252,002,603      2,826,763,704      

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6, 9 564,935,313         564,547,712         385,761,884         394,436,339         

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปีและดอกเบี�ยค้างรับ 6 -                           -                           57,177,576           289,856,969         

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 10 27,203,379           28,007,231           15,505,281           16,761,155           

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 26,834,644           24,546,799           19,819,391           20,517,180           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,730,690,806      4,216,325,208      2,801,628,138      3,640,772,568      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ

   จากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 6 -                           -                           114,300,000         171,440,000         

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                           -                           1,915,686,718      2,137,180,866      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 5,898,575,219      4,656,517,530      5,218,706,282      4,228,013,282      

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 13 18,525,000           28,725,000           -                           -                           

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 794,731,564         788,502,280         729,443,114         725,203,269         

สินทรัพย์ในการผลิตนํ�าประปากับภาครัฐ:

   สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของบริษัทฯ 15 9,209,922,045      9,560,793,199      9,209,922,045      9,560,793,199      

   สินทรัพย์ที�ต้องโอนเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย 16 1,560,957,228      1,933,837,449      -                           -                           

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ�าประปา

   และการให้บริการบําบัดนํ�าเสียจากภาคเอกชน 17 1,132,361,681      1,188,114,421      1,132,361,681      1,188,114,421      

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ�าประปา

   จากการซื�อธุรกิจ 18 738,173,529         933,119,920         -                           -                           

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 13,723,623           2,884,132             -                           -                           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 5,333,758             5,312,714             -                           -                           

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 6 46,693,920           1,325,300             46,693,920           1,325,300             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 8,425,283             14,917,078           6,393,371             11,605,799           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,427,422,850    19,114,049,023    18,373,507,131    18,023,676,136    

รวมสินทรัพย์ 23,158,113,656    23,330,374,231    21,175,135,269    21,664,448,704    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่ำอ)
บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 6, 20 159,504,289         134,318,672         104,406,998         95,095,991           

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 21 3,060,000,000      435,000,000         3,060,000,000      435,000,000         

หุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 22 500,000,000         1,500,000,000      500,000,000         1,500,000,000      

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 300,517,164         308,594,603         218,939,316         229,374,885         

ดอกเบี�ยค้างจ่าย 74,172,239           97,438,155           74,172,239           97,438,155           

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 70,396,726           69,368,930           47,705,673           47,105,342           

รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,164,590,418      2,544,720,360      4,005,224,226      2,404,014,373      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�เงินประกัน - บริษัทย่อย 6 -                           -                           5,000,000             5,000,000             

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 21 300,000,000         3,360,000,000      300,000,000         3,360,000,000      

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 22 5,395,839,598      4,895,795,356      5,395,839,598      4,895,795,356      

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 58,691,879           54,360,458           32,017,532           28,715,854           

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 114,176,349         110,644,485         87,917,010           82,980,854           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 5,868,707,826      8,420,800,299      5,820,774,140      8,372,492,064      

รวมหนี�สิน 10,033,298,244    10,965,520,659    9,825,998,366      10,776,506,437    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่ำอ)
บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

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

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

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 24 399,000,000         399,000,000         399,000,000         399,000,000         

   จัดสรรแล้ว - สํารองอื�น 25 1,691,230,767      1,691,230,767 1,691,230,767      1,691,230,767      

   ยังไม่ได้จัดสรร 4,883,932,137      4,147,556,393      2,631,136,535      2,169,941,899      

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (520,795,516)       (543,983,701)       -                           -                           

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 13,081,136,989    12,321,573,060    11,349,136,903    10,887,942,267    

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 43,678,423           43,280,512           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,124,815,412    12,364,853,572    11,349,136,903    10,887,942,267    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,158,113,656    23,330,374,231    21,175,135,269    21,664,448,704    

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกำาไรขาดทุำนเบ็ดเสร็จำ		 	 	 	 	 	 	
บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายนํ�าประปากับภาครัฐ:

   รายได้ตามปริมาณรับซื�อนํ�าขั�นตํ�า 5,085,877,040      5,049,710,504      3,421,141,241      3,408,495,304      

   รายได้ส่วนที�เกินกว่าปริมาณรับซื�อนํ�าขั�นตํ�า 687,426,954         546,250,873         454,726,038         354,594,781         

รายได้จากการขายนํ�าประปากับภาคเอกชน 220,114,991         211,444,728         220,114,991         211,444,728         

รวมรายได้จากการขายนํ�าประปา 28 5,993,418,985      5,807,406,105      4,095,982,270      3,974,534,813      

รายได้จากการบริการ 119,466,124         118,303,585         43,716,616           42,131,496           

ดอกเบี�ยรับ 14,176,972           11,257,842           22,015,680           37,057,042           

เงินปันผลรับ 11, 12 -                            -                            984,631,994         929,013,660         

รายได้อื�น 38,528,951           11,568,722           46,362,760           21,605,098           

รวมรายได้ 6,165,591,032      5,948,536,254      5,192,709,320      5,004,342,109      

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายนํ�าประปาและต้นทุนการบริการ 1,794,674,181      1,722,234,676      1,025,454,878      1,011,001,001      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 251,618,218         280,326,180         207,837,206         229,721,740         

ค่าตัดจําหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                            -                            221,494,148         221,494,148         

ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ�าประปา

   และการให้บริการบําบัดนํ�าเสียจากภาคเอกชนตัดจําหน่าย 17 55,752,740           53,494,667           55,752,740           53,494,667           

ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่าย

   นํ�าประปาจากการซื�อธุรกิจตัดจําหน่าย 18 194,946,391         195,432,749         -                            -                            

รวมค่าใช้จ่าย 2,296,991,530      2,251,488,272      1,510,538,972      1,515,711,556      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,868,599,502      3,697,047,982      3,682,170,348      3,488,630,553      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 280,254,547         151,624,962         -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,148,854,049      3,848,672,944      3,682,170,348      3,488,630,553      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (304,542,661)        (371,677,534)        (304,542,661)        (371,677,534)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,844,311,388      3,476,995,410      3,377,627,687      3,116,953,019      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (696,977,417)        (616,091,619)        (522,724,742)        (450,321,097)        

กําไรสําหรับปี 3,147,333,971      2,860,903,791      2,854,902,945      2,666,631,922      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
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บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562

งบกำาไรขาดทุำนเบ็ดเสร็จำ	(ต่ำอ)
บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (160,000)               (220,000)               -                            -                            

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากบริษัทร่วม 23,348,185           38,367,269           -                            -                            

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,467,757             -                            290,884                -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 25,655,942           38,147,269           290,884                -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,172,989,913      2,899,051,060      2,855,193,829      2,666,631,922      

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,127,907,180      2,841,927,314      2,854,902,945      2,666,631,922      

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 19,426,791           18,976,477           

3,147,333,971      2,860,903,791      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,153,563,122      2,880,074,583      2,855,193,829      2,666,631,922      

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 19,426,791           18,976,477           

3,172,989,913      2,899,051,060      

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 29

กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.78                       0.71                       0.72                       0.67                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
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งบกระแสเงินสด
บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรก่อนภาษี 3,844,311,388    3,476,995,410    3,377,627,687    3,116,953,019    

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 870,199,246       812,925,018       493,956,355       471,995,460       

   ค่าตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                          -                          221,494,148       221,494,148       

   ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ�าประปา

      จากการซื�อธุรกิจตัดจําหน่าย 194,946,391       195,432,749       -                          -                          

   ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ�าประปา

      และการให้บริการบําบัดนํ�าเสียจากภาคเอกชนตัดจําหน่าย 55,752,740         53,494,667         55,752,740         53,494,667         

   กําไรจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ (644,727)             (788,010)             (262,823)             (795,577)             

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (280,254,547)      (151,624,962)      -                          -                          

   เงินปันผลรับ -                          -                          (984,631,994)      (929,013,660)      

   ตัดจําหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที�จ่าย 1,279,405           2,093,608           -                          -                          

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (230,840)             10,063,547         -                          5,610,428           

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,416,317           14,463,821         4,338,882           7,397,230           

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 304,542,661       371,677,534       304,542,661       371,677,534       

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 4,998,318,034    4,784,733,382    3,472,817,656    3,318,813,249    

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (18,548,139)        (12,452,481)        (9,537,530)          (10,837,880)        

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 803,852              (4,952,519)          1,255,874           (4,064,842)          

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 799,378              2,864,719           697,789              2,381,599           

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 5,212,431           31,436,687         5,212,428           31,436,689         

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 17,427,693         7,318,071           9,321,283           9,300,881           

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 1,027,796           688,711              600,331              598,439              

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,000,200)          (356,330)             (673,600)             -                          

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,004,040,845    4,809,280,240    3,479,694,231    3,347,628,135    

   จ่ายดอกเบี�ย (322,319,705)      (372,477,781)      (322,319,705)      (372,477,781)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (704,700,037)      (592,663,313)      (528,296,875)      (436,852,609)      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,977,021,103    3,844,139,146    2,629,077,651    2,538,297,745    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
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บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562

งบกระแสเงินสด	(ต่ำอ)
บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชั�วคราว (เพิ�มขึ�น) ลดลง 483,126,043       (1,157,791,935)   593,152,479       (1,099,432,543)   

เงินลงทุนระยะยาวอื�นลดลง 10,000,000         -                          -                          -                          

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันลดลง -                          -                          289,640,000       367,140,000       

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ�น (990,693,000)      -                          (990,693,000)      -                          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น (23,316,992)        (21,319,576)        (20,383,723)        (18,493,919)        

สินทรัพย์ในการผลิตนํ�าประปากับภาครัฐ

   - สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของบริษัทฯเพิ�มขึ�น (125,617,480)      (19,431,879)        (125,617,480)      (19,431,879)        

สินทรัพย์ในการผลิตนํ�าประปาที�ต้องโอนเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาฯ

   ของบริษัทย่อยเพิ�มขึ�น -                          (1,370,000)          -                          -                          

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ�าประปา

   และการให้บริการบําบัดนํ�าเสียจากภาคเอกชนเพิ�มขึ�น -                          (3,601,400)          -                          (3,601,400)          

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 647,850              816,603              264,280              811,324              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มขึ�น (6,000,000)          -                          -                          -                          

รับเงินปันผล 52,238,044         41,977,000         984,631,994       929,013,660       

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (46,693,920)        (7,605,850)          (46,693,920)        (7,605,850)          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (646,309,455)      (1,168,327,037)   684,300,630       148,399,393       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากตั�วแลกเงิน 995,705,370       -                          995,705,370       -                          

ชําระคืนตั�วแลกเงิน (1,000,000,000)   -                          (1,000,000,000)   -                          

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (435,000,000)      (480,000,000)      (435,000,000)      (480,000,000)      

เงินสดรับจากหุ้นกู้ 998,850,000       998,897,153       998,850,000       998,897,153       

ชําระคืนหุ้นกู้ (1,500,000,000)   (1,000,000,000)   (1,500,000,000)   (1,000,000,000)   

เงินปันผลจ่าย (2,394,009,469)   (2,394,072,370)   (2,394,009,469)   (2,394,072,370)   

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (19,028,880)        (18,103,200)        -                          -                          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,353,482,979)   (2,893,278,417)   (3,334,454,099)   (2,875,175,217)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (22,771,331)        (217,466,308)      (21,075,818)        (188,478,079)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 99,342,067         316,808,375       92,437,221         280,915,300       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 76,570,736         99,342,067         71,361,403         92,437,221         

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
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งบกระแสเงินสด	(ต่ำอ)
บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม 

รายการที�มิใช่เงินสด  

   เงินปันผลค้างจ่ายลดลง (10,276)               (72,462)               (10,276)               (72,462)               

   ลูกหนี�จากการขายหลักทรัพย์ (เพิ�มขึ�น) ลดลง 18,391,378         (8,844,605)          18,391,378         (8,844,605)          

   เจ้าหนี�จากการซื�อหลักทรัพย์ค้างจ่ายลดลง -                          (8,536,086)          -                          (8,536,086)          

   เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที�หักกับค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ�าประปากับภาครัฐ 1,325,300           6,280,550           1,325,300           6,280,550           

   โอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ�าประปากับภาครัฐ -                          (4,396,025)          -                          (4,396,025)          

   เจ้าหนี�จากการซื�ออุปกรณ์เพิ�มขึ�น 1,260,000           1,570,093           -                          -                          

   เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างสินทรัพย์ในการผลิตนํ�าประปาเพิ�มขึ�น -                          5,690,320           -                          5,690,320           

   เจ้าหนี�จากการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มขึ�น 6,000,000           -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
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บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562
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หมายเหตุำประกอบงบการเงินรวม
บริษัทำ	ท่ำท่ำดับบลิว	จำำากัด	(มหาชีน)	และบริษัทำย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2562

 บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ทีทีดับบลิว จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลําเนาใน                                                             

ประเทศไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาใหก้บั

การประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สามพราน อ.พทุธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม                            

อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั กปภ. 

ซ่ึงได้ลงนามเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็น

ระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทาน

ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (“ผู ้ให้สัมปทาน”)                                        

เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้

ในสญัญาซ้ือขายนํ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการประปา 

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้าํ

การไปได้ก่ึงอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงค์จะซ้ือ

กิจการประปาของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้หส้ัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกนัในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้

บริษทัฯทราบล่วงหนา้หกเดือน  

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้สัตยาบนัแก่บริษทั ไทยวอเตอร์                              

โอเปอเรชัน่ จาํกดั (“TWO”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จดัตั้ง Myanmar Tap Water Company Limited 

(“MTW”) ร่วมกบั Z Corporation Company Limited (“Z Corp”) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 

TWO ถือหุน้ร้อยละ 70 และ Z Corp ถือหุน้ร้อยละ 30 MTW เขา้ลงทุนในธุรกิจโครงการระบบนํ้าประปาท่ี

เมืองเมาะลาํไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มูลค่าการลงทุนในโครงการประมาณ 15 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ (ประมาณ 486 ลา้นบาท) โดยหน่วยงานรัฐท่ีดูแลโครงการไดแ้จง้ให้ MTW ยติุโครงการ ดงันั้น 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯจึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย

ทาํการปิด MTW ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน  

2.1  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                            

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จาํกัด (มหาชน)                        

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาให ้

กบัการประปาส่วนภูมิภาคใน

จงัหวดัปทุมธานี 

ไทย 98.0 98.0 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 

(ถือหุน้โดยบริษทั ประปาปทุมธานี 

จาํกดั ในอตัราร้อยละ 31.5)  

บริการจดัการและบาํรุงรักษา

โครงการนํ้าประปา 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลักการสําคญั

สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงิน                            

ท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได ้                             

ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์                                  

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                    

ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี                        

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ                               

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                                     

ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี                     

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้ งส้ิน

ประมาณ 40.8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 38.9 ลา้นบาท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทั                        

มีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 40.8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 38.9 ลา้นบาท) 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายนํา้ประปา 

 รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดจ้ดัส่งนํ้ าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคแลว้ 

รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปาแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับ

ปริมาณนํ้าประปาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการบริการ 

 รายไดจ้ากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจง้หน้ีซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการท่ีใหแ้ลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภาระท่ีจะตอ้งจ่าย 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 

 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตนํ้าประปาเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

 ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี

ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

 ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

หน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 ตน้ทุนการลงทุนในบริษทัยอ่ยไดแ้ก่มูลค่าท่ีบริษทัฯจ่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย

ท่ีประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปากับการประปา                                         

ส่วนภูมิภาคและสมัปทานท่ีไดรั้บจากกิจการหรือหน่วยงานของภาครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลาใน

การประกอบกิจการท่ีไดรั้บสิทธิและสัมปทานอนัจาํกดัตามท่ีกาํหนดในสัญญาให้สิทธิและสมัปทาน 

อีกทั้งทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการของบริษทัย่อยยงัมีภาระผูกพนัท่ีผูไ้ดรั้บสิทธิ

จะตอ้งส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ดงันั้น ตน้ทุนการลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบกิจการ

ภายใตส้ัญญาให้สิทธิและสัมปทานดงักล่าวส่วนหน่ึงถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าในสิทธิ

ในการประกอบกิจการภายใตส้ัญญาให้สิทธิและสัมปทานท่ีบริษทัย่อยไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯตดัจาํหน่าย

ส่วนดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาให้สิทธินบัจากวนัท่ีลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น

และแสดงเป็นค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน                                            

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สําหรับบริษทัย่อยท่ีโอนการดาํเนินงานโดยส่วนใหญ่มาท่ีบริษทัฯหลงัจากท่ีบริษทัฯเขา้ลงทุนใน

บริษทัย่อยดงักล่าวเพื่อเป็นการลดตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทัฯในอนาคต ตน้ทุนการลงทุนใน

บริษัทย่อยนั้นส่วนหน่ึงถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซ่ึงการดาํเนินงานส่วนดังกล่าว                               

ซ่ึงบริษทัฯตดัจาํหน่ายส่วนดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปา

ระหว่างบริษัทฯกับการประปาส่วนภูมิภาคนับจากวนัท่ีลงทุนในบริษัทย่อยนั้ นและแสดงเป็น                       

ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยค์าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์

โดยประมาณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาของบริษทัฯคาํนวณโดยการใช้

วิธีผนัแปรตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีคาํนวณดงัน้ี 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด  x  
  อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด + ประมาณการ  
  จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญา

ซ้ือขายนํ้าประปาหรือวนัส้ินสุดอายกุารใชง้านของสินทรัพย์
ในการผลิตนํ้าประปา) 

   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาสุทธิ                 
ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาทั้งหมด - ค่าเส่ือมราคา
สะสมถึง ณ วนัตน้งวด 
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 สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าก่อสร้างโรงผลิตนํ้ าประปา และ

ระบบในการจ่ายนํ้าประปา รวมทั้งดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง  

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออก

จากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ และค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด ซ่ึงตอ้งโอนให้แก่การประปา                                    

ส่วนภูมิภาคเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา ไดแ้ก่ ท่ีดิน โรงผลิต

นํ้ าประปา และระบบในการจ่ายนํ้ าประปา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ                                           

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาคาํนวณโดยการใช้วิธี                                           

ผนัแปรตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีคาํนวณดงัน้ี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
อายสุัญญาฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัราส่วนการผลิต 

  นํ้าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด + ประมาณการ  
  จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญา

ใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอน              
เม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญาฯทั้งหมด - ค่าตดัจาํหน่ายสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

4.9 สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียและค่าตัดจําหน่าย 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดั                                     

นํ้ าเสีย (“สิทธิการดาํเนินงาน”) ในราคาทุนท่ีซ้ือมา โดยปันส่วนค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและ

จาํหน่ายนํ้ าประปา และค่าสิทธิในการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียตามสัดส่วนรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บท่ี

คาํนวณได ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ก) สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา 

 สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินงานดงักล่าวคาํนวณ

โดยใชว้ิธีผนัแปรตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีคาํนวณดงัน้ี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด  
  x อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปา  
  สาํหรับงวด + ประมาณการจาํนวนผลผลิตในอนาคตของการผลิต

นํ้าประปาจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินงาน) 
   

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
นํ้าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา - ค่าตดัจาํหน่าย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

ข) สิทธิในการให้บริการบําบัดนํา้เสีย 

สิทธิในการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่

การดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินงานดงักล่าวคาํนวณโดยใชว้ธีิผนัแปร

ตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีคาํนวณดงัน้ี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด   

  x อตัราส่วนการบาํบดันํ้าเสียสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการบาํบดันํ้าเสียสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตจริงของการบาํบดันํ้าเสียสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตจริงของการบาํบดันํ้าเสียสาํหรับงวด 

  + ประมาณการจาํนวนผลผลิตในอนาคตของการบาํบดันํ้าเสียจนถึง

วนัส้ินสุดสัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินงาน) 
   

สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดั       

นํ้าเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย - ค่าตดัจาํหน่าย

สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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4.10 สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาจากการซ้ือธุรกจิและค่าตัดจําหน่าย 

 ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

ประปาปทุมธานี จาํกดั ในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษทัย่อยดงักล่าวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนท่ีมีอายุใชง้านจาํกดั ซ่ึงเเสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมเเละค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

(ถา้มี) 

 บริษัทฯคิดค่าตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํ้ าประปาท่ีเหลืออยู่ของบริษัทย่อยดังกล่าว นับจากวันท่ีบริษัทฯซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 

(ประมาณ 16 ปี) เเละจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิด                                      

การด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิทธิใน                                              

การดาํเนินการผลิตเเละจาํหน่ายนํ้ าประปาทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นสินทรัพยส์ําหรับงานบริหารจัดการ บาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้ าเสียและ                               

การจดัการตะกอนของบริษทัย่อย แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ                          

ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุ                                              

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้ นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลา                                        

การตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                                  

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งติดตั้ง 

4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่

มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของ               

สญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํ

การประเมินการดอ้ยค่าของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาเป็นรายปี กลุ่มบริษทั

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ  
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้ น เม่ือกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้ นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น                         

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ                                       

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.18 การบัญชีสําหรับการป้องกนัความเส่ียง - การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 บริษทัร่วมจะนําการบญัชีสําหรับการป้องกันความเส่ียงมาใช้เม่ือการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว

สามารถระบุความเส่ียงได้อย่างชัดเจน และสามารถวดัผลของการป้องกันความเส่ียงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงจาก

ความผนัผวนของกระแสเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินหรือรายการพยากรณ์ท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดใน

อ น า ค ต  (Highly probable forecast transactions) แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป้ อ ง กัน ค ว า ม เ ส่ี ย ง ไ ด้อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเม่ือรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจาก

กระแสเงินสดไดเ้กิดข้ึน จะโอนกาํไรหรือขาดทุนท่ีไดเ้คยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เป็นกาํไร

หรือขาดทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม ถา้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไม่มี

ประสิทธิภาพ กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั

ความเส่ียงจะถูกรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                                                 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้ง

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้กลุ่มบริษัทจะ

ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน            

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                                   

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ                                  

การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปา และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและ                                    

การให้บริการบําบัดนํา้เสีย 

 ในการรับรู้ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปา สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอน

เม่ือส้ินสุดสัญญาฯของบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผนัแปรตามจาํนวนหน่วยท่ีผลิต ซ่ึงตอ้งใชก้าร

ประมาณการจาํนวนผลผลิตนํ้ าประปาในอนาคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปา หรือ                             

วนัส้ินสุดสัญญาการให้สิทธิดาํเนินงาน หรือวนัส้ินสุดอายุการใช้งานของสินทรัพยใ์นการผลิต

นํ้ าประปาของบริษทัฯ หรือวนัส้ินสุดสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปาของบริษทัย่อย ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการจาํนวนหน่วยผลิตในอนาคต โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตในปัจจุบนั                      

กาํลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร ปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ าของผูบ้ริโภคสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกร

รม ซ่ึงมีผลต่อการแสดงมูลค่าของค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพย ์

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 13,664 29,562 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื

ขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ี

กาํหนดต่อปี 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 15,600 15,600 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 932,394 887,037 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ตน้ทุนขายและบริการ - - 36,897 36,444 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

เงินปันผลรับ - - 52,238 41,977 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 51,779 46,904 51,779 46,904 ราคาตามสัญญา 

รายไดจ้ากการบริการ 3,680 3,232 3,680 3,232 ราคาตามสัญญา 

ค่างานปรับปรุงระบบสูบส่งนํ้าประปา 6,627 31,403 6,627 31,403 ราคาตามสัญญา 

ค่าปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ระบบผลิต

และส่งจ่ายนํ้าประปา 117,466 - 117,466 - ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนขายและบริการ 5,368 3,713 5,346 3,713 ราคาตามสัญญา 

ค่าไฟฟ้า 7,161 - 7,161 - ราคาตามสัญญา 

ซ้ือวตัถุดิบ 8,344 1,769 8,344 1,769 ตามราคาขายท่ีระบุไว ้

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 9)                               

บริษทัยอ่ย - - 1,391 1,391 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 4,177 4,515 4,177 4,515 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั

เดียวกนักบัผูถื้อหุน้ใหญ่) - 3,954 - 3,954 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 4,177 8,469 5,568 9,860 

     

เงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 46,694 1,325 46,694 1,325 

รวมเงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 46,694 1,325 46,694 1,325 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 20) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,279 3,262 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 20,366 9,039 20,366 9,039 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั

เดียวกนักบัผูถื้อหุน้ใหญ่) 1,954 583 1,954 583 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 22,320 9,622 25,599 12,884 

     

เจ้าหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ลกัษณะ           

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งปี 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

 

บริษทั 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั  บริษทัยอ่ย     

เงินตน้  461,080 - (289,640) 171,440 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  217 13,664 (13,843) 38 

รวม  461,297   171,478 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ   

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั    

เงินตน้ 171,440 461,080 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 38 217 

รวม 171,478 461,297 

หกั:  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (57,178) (289,857) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 114,300 171,440 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด 

(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระ                               

คืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนธนัวาคม 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี

ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 62,406 64,415 47,748 49,101 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,371 2,299 1,245 2,002 

รวม 64,777 66,714 48,993 51,103 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 493 455 136 97 

เงินฝากธนาคาร 76,078 98,887 71,225 92,340 

รวม 76,571 99,342 71,361 92,437 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ มีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง

ร้อยละ 0.125 ถึง 0.750 ต่อปี 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12 

เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 0.650 ถึง 1.850 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.650 

ถึง 1.853 ต่อปี) บริษทัฯนาํเงินฝากประจาํไวก้บัธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาแกไ้ข

เพิ่มเติมต่อทา้ยสมัปทานประกอบกิจการประปา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน                                       

แต่ไม่เกิน 1 ปี 755,256 715,216 475,256 455,216 

 755,256 715,216 475,256 455,216 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     

 ซ่ึงแสดงตามมูลค่ายติุธรรม     

 พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 819,392 - 819,392 

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,279,891 1,879,619 1,776,747 1,466,502 

 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด - 85,654 - 85,654 

 2,279,891 2,784,665 1,776,747 2,371,548 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 3,035,147 3,499,881 2,252,003 2,826,764 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,171 4,491 4,171 4,491 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  6 24 6 24 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,177 4,515 4,177 4,515 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 550,820 533,617 371,634 362,678 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  7,770 2,225 7,770 2,225 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 558,590 535,842 379,404 364,903 

รวมลูกหน้ีการคา้ 562,767 540,357 383,581 369,418 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,954 1,391 5,345 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,896 20,138 11,221 11,221 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,168 1,835 790 1,282 

ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ - 18,391 - 18,391 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 22,064 44,318 13,402 36,239 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,896) (20,127) (11,221) (11,221) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,168 24,191 2,181 25,018 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 564,935 564,548 385,762 394,436 

10. วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

วตัถุดิบ 7,539 7,581 5,377 5,381 

อะไหล่ 19,664 20,426 10,128 11,380 

รวม 27,203 28,007 15,505 16,761 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 932,394 887,037 

บริษทั ไทยวอเตอร์ 

 โอเปอเรชัน่ส์  จาํกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

     4,698,310 4,698,310 932,394 887,037 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (2,762,623) (2,541,129) - - 

หกั: เงินปันผลรับจากกาํไรก่อนการซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,915,687 2,137,181 932,394 887,037 
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12.1 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้             

เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่น                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                            

ในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 

จาํกดั (มหาชน) 280,254 151,625 23,348 38,367 52,238 41,977 

รวม 280,254 151,625 23,348 38,367 52,238 41,977 

12.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 สําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทัร่วม มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 10,072,569(1) 9,253,596 

รวม 10,072,569 9,253,596 

 (1) ไม่รวมมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 104 ลา้นบาท (2561: 250 ลา้นบาท) 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 6,606,236 6,272,655 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 57,584,694 56,230,452 

หน้ีสินหมุนเวียน (3,393,751) (2,487,714) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (25,250,474) (28,493,389) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 35,546,705 31,522,004 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 

ของบริษทัร่วม (11,998,021) (13,188,572) 

สินทรัพย ์- สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 23,548,684 18,333,432 

สดัส่วนเงินลงทุน 24.98% 25.31% 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 5,882,461 4,640,191 

ค่าความนิยม 16,114 16,327 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 5,898,575 4,656,518 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

รายได ้ 8,842,504 9,116,463 

กาํไร  1,082,823 1,364,056 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (46,815) 243,706 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1,036,008 1,607,761 

12.4 ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัฯไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัร่วม

โดยไม่คิดมูลค่า จาํนวน 490.64 ลา้นหน่วย โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้                                

1 หุ้น และภายหลงับริษทัร่วมไดป้รับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ                                        

ซ้ือหุ้นสามญัได ้1.0007 หุ้น ในราคาใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บาทต่อหุ้นโดยใบสําคญั

แสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิ

ทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563   
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 ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯได้ใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ จาํนวน 165 ล้านหน่วย เพื่อซ้ือ                                     

หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 165.12 ลา้นหุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ

หุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่า 990.7 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม มีผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัร่วมดงักล่าว                      

ท่ีมีใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนดว้ยทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทั

ดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 25.31 เป็นร้อยละ 24.98 และบริษทัฯได้บนัทึกกาํไรจากการเปล่ียนแปลง

สัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าวจาํนวน 87 ลา้นบาท ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

13.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติอนุมติัการลงทุน

ในกองทุนรวมและ/หรือตราสารหน้ีภาครัฐบาล และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนโดยบริษทั

ย่อยไดล้งทุนในหุ้นกู ้ซ่ึงผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอนและลงทุนในทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์โดยผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะถือไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 2562 2561 

   (ร้อยละต่อปี)   

1 3 ปี 28 ตุลาคม 2562 4.20 - 10,000 

2 5 ปี 2 ธนัวาคม 2564 4.50 5,000 5,000 

3 5 ปี 6 ตุลาคม 2565 4.10 9,000 9,000 

รวมเงินลงทุนในหุน้กู ้   14,000 24,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายซ่ึงแสดงตามมูลค่ายุติธรรม   

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์  5,000 5,000 

หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (475) (275) 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ  4,525 4,725 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  18,525 28,725 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

152 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 92 ลา้นบาท) (2561: 160 ลา้นบาท เฉพาะกิจการ: 92 ลา้นบาท) 

15. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โรงผลิต   

 นํ้าประปาและ   

 ระบบในการจ่าย งานระหวา่ง  

 นํ้าประปา ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 14,381,471 4,296 14,385,767 

ซ้ือเพิ่ม - 31,403 31,403 

โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ (100) (4,296) (4,396) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 14,381,371 31,403 14,412,774 

ซ้ือเพิ่ม 9,477 117,466 126,943 

โอนเขา้ (ออก) 31,403 (31,403) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 14,422,251 117,466 14,539,717 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,392,521 - 4,392,521 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 459,460 - 459,460 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 4,851,981 - 4,851,981 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 477,814 - 477,814 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,329,795 - 5,329,795 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 9,529,390 31,403 9,560,793 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,092,456 117,466 9,209,922 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี    

2561   459,460 

2562   477,814 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 
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16. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  โรงผลิต  

  นํ้าประปาและ  

  ระบบในการจ่าย  

 ท่ีดิน นํ้าประปา รวม 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 413,401 6,546,979 6,960,380 

ซ้ือเพิ่ม - 1,370 1,370 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 413,401 6,548,349 6,961,750 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 413,401 6,548,349 6,961,750 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 314,602 4,375,670 4,690,272 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,067 320,574 337,641 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 331,669 4,696,244 5,027,913 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,067 355,813 372,880 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 348,736 5,052,057 5,400,793 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 81,732 1,852,105 1,933,837 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 64,665 1,496,292 1,560,957 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี     

2561   337,641 

2562   372,880 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด จะถูกโอนให้กับการประปา            

ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 25 ปี                                  

โดยจะส้ินสุดอายสุญัญาในปี 2566 
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17.  สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียจากภาคเอกชน 

  มูลค่าตามบญัชีของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดันํ้ าเสีย

จากภาคเอกชน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิ 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:     

ราคาทุน 1,410,075 154,350 - 1,564,425 

หกั: ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเส่ือมราคาสะสม (414,789) (17,274) - (432,063) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 995,286 137,076 - 1,132,362 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:     

ราคาทุน 1,410,075 154,350 - 1,564,425 

หกั: ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเส่ือมราคาสะสม (365,914) (10,397) - (376,311) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,044,161 143,953 - 1,188,114 

  การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปาและ 

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน สาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิ 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,091,138 143,042 3,828 1,238,008 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน - 3,601 - 3,601 

โอนเขา้ (ออก) - 3,828 (3,828) - 

ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (46,977) (6,518) - (53,495) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,044,161 143,953 - 1,188,114 

ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (48,875) (6,877) - (55,752) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 995,286 137,076 - 1,132,362 

ในปี 2561 บริษัทฯมีการก่อสร้างสินทรัพย์ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปาและ                                          

การใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชนเพิ่มเติม โดยสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกโอนใหแ้ก่เจา้ของสิทธิ

ภายหลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดั     

นํ้าเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุญัญาในปี 2582 
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18. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาจากการซ้ือธุรกจิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 

หกั:  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ             

 ตดัจาํหน่ายสะสม (2,430,935) (2,235,989) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 738,174 933,120 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ระบบบาํบดั

นํ้าเสีย 

ระบบการ

จดัการตะกอน

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562    

ราคาทุน 14,104 12,000 26,104 

หกั: ค่าตดัจาํหน่าย (12,380) - (12,380) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,724 12,000 13,724 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561    

ราคาทุน 14,104 - 14,104 

หกั: ค่าตดัจาํหน่าย (11,220) - (11,220) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2,884 - 2,884 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระบบบาํบดั

นํ้าเสีย 

ระบบการ

จดัการตะกอน

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 4,045 - 4,045 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,161) - (1,161) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 2,884 - 2,884 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน - 12,000 12,000 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,160) - (1,160) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มกราคม 2562 1,724 12,000 13,724 
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20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,954 583 5,233 3,845 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,461 21,054 4,128 11,992 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 526 521 526 521 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,014 19,450 21,509 14,895 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,994 6,089 7,994 6,089 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,768 143 - 143 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,688 2,429 10,688 2,429 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,314 5,550 3,491 4,841 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,158 - 1,158 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 78,627 78,500 49,680 50,341 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 159,504 134,139 104,407 95,096 

21. เงินกู้ยืมระยะยาว 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) การชาํระคืน 2562 2561 

1. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน 

และ 12 เดือน บวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 

ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม 2552 ถึงเดือนกนัยายน 2562 - 135,000 

2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน 

บวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 

ชาํระคืนคร้ังเดียวทั้งจาํนวนภายในวนัท่ี          

9 พฤษภาคม 2563 2,760,000 2,760,000 

3. อตัราคงท่ีร้อยละ 2.95 ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2560 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 600,000 900,000 

รวม 3,360,000 3,795,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (3,060,000) (435,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 300,000 3,360,000 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,795,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (435,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,360,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน 

EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา  

22. หุ้นกู้ 
      (หน่วย: พนับาท) 

   วนัท่ีครบ  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้ กาํหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 2562 2561 

    (ร้อยละต่อปี)   

1 7 ปี  22 กมุภาพนัธ์ 2555 22 กมุภาพนัธ์ 2562 4.40 - 1,500,000 

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

3 5 ปี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 6 กมุภาพนัธ์ 2563 3.37 500,000 500,000 

4 10 ปี 21 พฤษภาคม 2558 21 พฤษภาคม 2568 3.98 1,400,000 1,400,000 

5 5 ปี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 1 กมุภาพนัธ์ 2566 2.33 1,000,000 1,000,000 

6 7 ปี 2 เดือน 20 ธนัวาคม 2562 20 กมุภาพนัธ์ 2570 2.41 1,000,000 - 

รวม   5,900,000 6,400,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    (500,000) (1,500,000) 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (4,160) (4,205) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  5,395,840 4,895,795 

 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภท                     

ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพิ่มอีกจาํนวน 1 ชุด เป็นจาํนวนเงิน 1,000 

ลา้นบาท เพื่อจาํหน่ายแก่นกัลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูด้งักล่าวในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 และจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี                                      

20 กมุภาพนัธ์ 2570 

 หุ้นกูข้องบริษทัฯทั้งหมดมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ               

ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินการดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA 

ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด  
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23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            

แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 54,360 40,253 28,716 21,319 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,554 5,953 3,865 3,441 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 863 1,267 474 549 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 

    จากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ - 7,243 - 3,407 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ 384 - 1,231 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 2,668 - 1,228 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (6,137) - (2,822) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,000) (356) (674) - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 58,692 54,360 32,018 28,716 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้าํหนด

อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไป                      

ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่ปี 2561 แลว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี

ขา้งหนา้เป็นจาํนวนประมาณ 7 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 3 ลา้นบาท) (2562: ไม่มี เฉพาะกิจการ: ไม่มี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานของกลุ่มบริษทัประมาณ 13.19 - 14.60 ปี (เฉพาะกิจการ: 13.19 ปี) (2561: 8.17 - 10.05 ปี 

เฉพาะกิจการ: 8.17 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

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

อตัราคิดลด 1.67 - 1.74 2.22 - 2.38 1.67 2.22 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0 - 13.0 0 - 14.0 0 - 12.0 0 - 13.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (4,443) 5,128 (2,327) 2,658 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  4,821 (4,276) 2,494 (2,234) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (4,681) 3,122 (2,441) 1,535 

     

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (3,980) 4,602 (1,864) 2,132 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  4,972 (4,382) 2,328 (2,072) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (268) 2,897 (1,977) 1,299 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี                        

หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน                     

จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯ                                 

ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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25. สํารองอ่ืน 

 ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 

กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

 อย่างไรก็ตาม ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา                  

ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ไดแ้กไ้ขขอ้กาํหนดเร่ืองการจดัสรรสาํรองขา้งตน้ เป็นการกาํหนดให้บริษทัฯ

จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิจะกระทาํไดต่้อเม่ือมีการกนัสํารองตามกฎหมายไวร้้อยละ 10 ของทุน                        

จดทะเบียนเตม็จาํนวน  

 กาํไรสะสมท่ีสํารองตามกฎหมายให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยนาํฝากประจาํไวท่ี้ธนาคาร หรือสถาบนั

การเงินท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 185,852 183,584 94,254 92,384 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 497,318 475,284 493,956 471,995 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ี

ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯ 372,880 337,641 - - 

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 221,494 221,494 

ค่าบริหารและจดัการ - - 36,897 36,444 

ค่าใชจ่้ายในการผลิตและซ่อมบาํรุง 760,116 750,061 433,260 441,784 

27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 694,043 629,529 517,861 457,926 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,934 (13,437) 4,864 (7,605) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 696,977 616,092 522,725 450,321 

34 



บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน)         ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2562 161

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร                               

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 617 - 73 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการ                             

วดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (40) (55) - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่ง                                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 4,696 9,591 - - 

 5,273 9,536 73 - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,844,311 3,476,995 3,377,628 3,116,953 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 768,862 695,399 675,526 623,391 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (61,507) (87,230) - (34,120) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 48,689 54,112 45,566 50,780 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (1,865) (1,801) (1,930) (1,611) 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (196,926) (185,803) 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (64,214) (38,459) - - 

อ่ืน ๆ 7,012 (5,929) 489 (2,316) 

รวม (71,885) (79,307) (152,801) (173,070) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 696,977 616,092 522,725 450,321 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,739 10,872 6,404 5,743 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 3,979 4,025 2,244 2,244 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

 ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 95 55 - - 

รวม 15,813 14,952 8,648 7,987 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา (80,804) (74,968) (80,804) (74,968) 

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ         

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่ายสะสม (14,931) (15,199) (14,931) (15,199) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา               

ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย (24,843) (25,210) - - 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (830) (801) (830) (801) 

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยใ์นการ 

ผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯจากการ

รวมธุรกิจ (3,248) (4,105) - - 

รวม (124,656) (120,283) (96,565) (90,968) 

สุทธิ (108,843) (105,331) (87,917) (82,981) 

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตนํ้ าประปา    

ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2437(2)/2553 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2553 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด

บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

- การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ของการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีเขา้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ                     

การส่งเสริม มีกาํหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น                                 

(วนัท่ี 30 กนัยายน 2553)  

 ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟ้ืนฟู

การลงทุนจากวิกฤตอุทกภยัตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 5177(2)/2556 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2556 

(แทนบัตรเดิมเลขท่ี 1382(2)/2545 ซ่ึงส้ินสุดการส่งเสริมการลงทุนในปี 2555) ภายใต้เง่ือนไขท่ี

กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
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- การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ของการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีเขา้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ                        

การส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียน เฉพาะค่าซ่อมแซม

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเสียหายเน่ืองจากนํ้ าท่วม มีกาํหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิม                            

มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556) 

 ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับ                               

การผลิตนํ้ าประปาตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 59-0683-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

- การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ของการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีเขา้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ                      

การส่งเสริม มีกาํหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้ น                              

(วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 65,386 345,495 4,030,596 3,629,040 4,095,982 3,974,535 

29. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายนํ้ าประปา และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผล                     

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไร

จากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายให้แก่ลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

5,773 ลา้นบาท (2561: 5,596 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 94 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็น

รายเดือนในอตัราร้อยละ 5.0 - 15.0 ของเงินเดือน (2561: ร้อยละ 5.0 - 15.0)  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี

บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น

ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทัในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบ

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท) (2561: 8 ลา้นบาท เฉพาะกิจการ: 

4 ลา้นบาท) 

32. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ  

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธนัวาคม 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                    

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

91,770 0.023 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือน

กรกฎาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                    

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

1,105,230 0.277 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน

ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ

เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 

107,730 0.027 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ

เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 

1,089,270 0.273 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561  2,394,000 0.600 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธนัวาคม 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                         

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

 59,850 0.015 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือน

กรกฎาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                              

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

1,137,150 0.285 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ

เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2562 

1,197,000 0.300 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2562  2,394,000 0.600 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 199 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปรับปรุง

เคร่ืองจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายนํ้ าประปา โรงผลิตนํ้ าประปาบางเลน (ระยะท่ี 1 )                                              

(2561: 19 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการปรับปรุงระบบสูบส่งนํ้าประปาโรงผลิตนํ้าประปาบางเลน) 

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 

จาํกดั (“บริษทัย่อยของบริษทัฯ”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงรักษา 

ระบบผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา

ดงักล่าว กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี คราวละ 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการอ่ืน ๆ เป็นจาํนวนเงินรวม                            

38 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 27 ลา้นบาท) (2561: 37 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 25 ลา้นบาท)) 
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33.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่ารถยนต์และท่ีดินท่ีใช้เป็นอาคาร

สาํนกังาน สถานีสูบนํ้ าดิบ และวางท่อนํ้าดิบ อายขุองสญัญาเช่าท่ีดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 

ถึง 30 กนัยายน 2591 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชาํระ 

    ภายใน 1 ปี  8,482 8,605 7,714 8,605 

    มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,355 17,202 12,160 17,202 

    มากกวา่ 5 ปี 30,037 31,955 30,037 31,955 

33.4 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 312 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 123 ลา้นบาท) (2561: 311 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 

122 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัซ่ึง

ประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

คํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั

การประปาส่วนภูมิภาค 230,500 230,400 63,000 62,900 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 68,521 67,733 46,836 46,048 

คํ้าประกนัอ่ืนๆ 13,101 13,101 13,101 13,101 

รวม 312,122 311,234 122,937 122,049 
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34.  ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 2,279,891 - 2,279,891 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 4,525 - - 4,525 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 14,193 - 14,193 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

หุน้กู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

ตราสารทุน 85,654 - - 85,654 

ตราสารหน้ี - 2,699,011 - 2,699,011 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 4,725 - - 4,725 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,253,596 - - 9,253,596 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 24,009 - 24,009 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

หุน้กู ้ - 6,547,931 - 6,547,931 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,776,747 - 1,776,747 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

หุน้กู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

ตราสารทุน 85,654 - - 85,654 

ตราสารหน้ี - 2,285,894 - 2,285,894 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,253,596 - - 9,253,596 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

หุน้กู ้ - 6,547,931 - 6,547,931 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107                                         

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินให้

กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้                            

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร                            

ความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และมีความเส่ียง

จากการกระจุกตวัของลูกหน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้หลกัรายเดียวคือการประปาส่วนภูมิภาค 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่า

จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจ

ตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุน

ชัว่คราว เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินลงทุนระยะยาว เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท่ี้

มีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน

ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมี                                   

การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 44,948 31,621 76,571 0.125 - 0.750 

เงินลงทุนชัว่คราว 3,035,147 - - - - 3,035,147 0.650 - 1.850 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 564,935 564,935 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 14,000 - - 4,525 18,525 4.10 - 4.50 

 3,035,149 14,000 - 44,948 601,081 3,695,178  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 159,504 159,504 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 3,360,000 - 3,360,000 2.75 - 3.10 

หุน้กู ้ 500,001 2,998,520 2,397,319 - - 5,895,840 2.33 - 4.60 

 500,001 2,998,520 2,397,319 3,360,000 159,504 9,415,344  
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  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 67,514 31,826 99,342 0.05 - 0.50 

เงินลงทุนชัว่คราว 3,414,227 - - - 85,654 3,499,881 0.650 - 1.853 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 564,548 564,548 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,000 14,000 - - 4,725 28,725 4.10 - 4.50 

 3,424,229 14,000 - 67,514 686,753 4,192,496  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 134,319 134,319 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 3,795,000 - 3,795,000 2.75 - 3.10 

หุน้กู ้ 1,500,026 3,497,550 1,398,219 - - 6,395,795 2.33 - 4.60 

 1,500,026 3,497,550 1,398,219 3,795,000 134,319 10,325,114  

   

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 40,194 31,165 71,361 0.125 - 0.750 

เงินลงทุนชัว่คราว 2,252,003 - - - - 2,252,003 0.650 - 1.850 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 385,762 385,762 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - 171,478 - 171,478 4.25 - 4.40 

 2,252,005 - - 211,672 416,927 2,880,604  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 104,407 104,407 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 3,360,000 - 3,360,000 2.75 - 3.10 

หุน้กู ้ 500,001 2,998,520 2,397,319 - - 5,895,840 2.33 - 4.60 

 500,001 2,998,520 2,397,319 3,360,000 104,407 9,360,247  
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  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 61,064 31,371 92,437 0.05 - 0.50 

เงินลงทุนชัว่คราว 2,741,110 - - - 85,654 2,826,764 0.650 - 1.625 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 394,436 394,436 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - 461,297 - 461,297 4.25 - 4.40 

 2,741,112 - - 522,361 511,461 3,774,934  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 95,096 95,096 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 3,795,000 - 3,795,000 2.75 - 3.10 

หุน้กู ้ 1,500,026 3,497,550 1,398,219 - - 6,395,795 2.33 - 4.60 

 1,500,026 3,497,550 1,398,219 3,795,000 95,096 10,285,891  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงิน     

   หุน้กู ้ 5,896 6,094 6,396 6,548 
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 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

-  หุน้กูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

จ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาํหรับเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไข

ใกลเ้คียงกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.76:1 (2561: 0.89:1) และบริษทัฯ

มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.87:1 (2561: 0.99:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท                

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
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