
รายงานประจำป

2563
พรอมสงมอบ คุณภาพน้ำ
คุณภาพชีวิต สูความยั่งยืน



ดานการบร�หารจัดการน้ำ
เรารวมกันดำเนินธุรกิจ

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สะอาด เพียงพอ และตอเนื่อง
รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย 

โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ

WATER



3บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

ENERGY

เพื่อนำมาเปนพลังงานทดแทน

เราศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหมๆ
เตร�ยมพรอมสำหรับการนำ

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม และพลังงานช�วมวล

อยางยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดลอม

ENVIRONMENT

โดยการวางแผนควบคุม

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เราดำเนินธุรกิจที่

มีจ�ตสำนึกและตระหนักถึงปญหา

การใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางมีประสิทธ�ภาพ



สารบัญ

ขอมูลสําคัญทางการเง�น

สารจากประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบร�หาร

ความเส่ียงและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะผูบร�หาร

การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปจจัยความเส่ียง

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ

ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น

006

008

010

011

012

013

021

028

034

049

050

052

056

062

089

127

132

132

138

144

150

151

การจัดการและการกํากับ
ดูแลกิจการ

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

โครงสรางการจัดการ

การกํากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบตอสังคม

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการ

ความเส่ียง

รายการระหวางกัน

ฐานะการเง�นและผลการดําเนินงาน

การว�เคราะหและคําอธ�บายของฝายจัดการ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตอรายงานทางการเง�น

งบการเง�นรวม

เปนบร�ษัทชั้นนำของประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ 

พลังงาน และสิ่งแวดลอม

ว�สัยทัศน 

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศนและพันธกิจ

บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน

สูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

  พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  ทำงานเช�งรุกดวยความคิดร�เร�่ม

  ทำงานเปนทีม

คุณคาองคกร 

เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืน 

เพื่อบรรลุซ�่งว�สัยทัศน บนพื้นฐานของ

ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน 

คูคา ผูถือหุน ชุมชนและสิ่งแวดลอม

พันธกิจ 
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สารบัญ

ขอมูลสําคัญทางการเง�น

สารจากประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบร�หาร

ความเส่ียงและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะผูบร�หาร

การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปจจัยความเส่ียง

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ

ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น
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การจัดการและการกํากับ
ดูแลกิจการ

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

โครงสรางการจัดการ

การกํากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบตอสังคม

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการ

ความเส่ียง

รายการระหวางกัน

ฐานะการเง�นและผลการดําเนินงาน

การว�เคราะหและคําอธ�บายของฝายจัดการ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตอรายงานทางการเง�น

งบการเง�นรวม

เปนบร�ษัทชั้นนำของประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ 

พลังงาน และสิ่งแวดลอม

ว�สัยทัศน 

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศนและพันธกิจ

บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน

สูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

  พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  ทำงานเช�งรุกดวยความคิดร�เร�่ม

  ทำงานเปนทีม

คุณคาองคกร 

เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืน 

เพื่อบรรลุซ�่งว�สัยทัศน บนพื้นฐานของ

ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน 

คูคา ผูถือหุน ชุมชนและสิ่งแวดลอม

พันธกิจ 
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(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

22,842

23,330

23,158

(หนวย : ลานบาท)

กำไรสุทธ�

3,147

2,861

2,972

22,842 23,158 23,330

9,143
10,033

10,965

13,699 13,125 12,365

สินทรัพยรวม
(หนวย : ลานบาท)

2563 2562 2561

หนี้สินรวม 
(หนวย : ลานบาท)

2563 2562 2561

สวนของผูถือหุน 
(หนวย : ลานบาท)

2563 2562 2561

กำไรสุทธ� 
(หนวย : ลานบาท)

มูลคาหุนตามบัญช� 
(บาท/หุน)

กำไรสุทธ�ตอหุน 
(บาท/หุน)

2,972 3,147
2,861       2,861 

2563

ป 2562

ป 2561

ป 2563

ป 2562

ป 2561

ป 2563

2562

2561

2563 2562 2561

3.29

3.10 

3.43

2563 2562

2561

0.78

0.71

0.74
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ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

งบก�รเงินรวม



7บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำำาหรับปีีสำิ�นสำุดวันที่่� 31 ธัันวาคม สำำาหรับปีีสำิ�นสำุดวันที่่� 31 ธัันวาคม

2563 2562 2561 2563 2562 2561

สิินทรััพย์์รัวม

หน้�สิินรัวม

สิ่วนของผู้้�ถืือห้�น

รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปา

รัาย์ได้�จากการับรัิการั

รัาย์ได้�รัวม

ต้�นท้นขาย์และบรัิการั

ค่่าใช้�จ่าย์บรัิหารั

ค่่าใช้�จ่าย์ทางการัเงิน

ภาษี้เงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ล

กำาไรัขั�นต้�น

กำาไรัสิ้ทธิิ

ม้ลค่่าห้�นต้ามบัญช้้ (บาท/ห้�น)

กำาไรัสิ้ทธิิต้่อห้�น (บาท/ห้�น)

 22,842 

 9,143 

 13,699 

 6,059 

 120 

 6,193 

 1,862 

 264 

 274 

 685 

 4,318 

 2,972 

 3.43 

 0.74 

 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 

 20,720 

 8,914 

 11,806 

 4,090 

 40 

 5,181 

 1,061 

 225 

 274 

 509 

 3,070 

 2,850 

 2.96 

 0.71 

 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 

 (หน่วย์ : ล�านบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำำาหรับปีีสำิ�นสำุดวันที่่� 31 ธัันวาคม สำำาหรับปีีสำิ�นสำุดวันที่่� 31 ธัันวาคม

2563 2562 2561 2563 2562 2561

อััตราสำ่วนแสำดงความสำามารถในการหากำาไร

อัต้รัากำาไรัขั�นต้�น (%)

อัต้รัากำาไรัสิ้ทธิิ (%)

อัต้รัาผู้ลต้อบแทนต้่อสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น (%)

อััตราส่ำวนแสำดงปีระสิำที่ธิัภาพในการดำาเนินงาน

อัต้รัาผู้ลต้อบแทนต้่อสิินทรััพย์์รัวม (%)

อัต้รัาผู้ลต้อบแทนจากสิินทรััพย์์ถืาวรั (%)

อััตราสำ่วนวิเคราะห์นโยบายที่างการเงิน

อัต้รัาสิ่วนหน้�สิินต้่อสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น (เท่า)

อัต้รัาการัจ่าย์เงินปันผู้ล (%)

 69.87 

 47.91 

 22.16 

12.92 

 22.63

0.67 

 80.54

 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

 74.32 

 54.89 

 24.62 

13.61 

 26.02 

0.76 

 83.97

 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



ดร.ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ

สําหรับป 2564 ท่ีกําลังเดินทางมาถึง
น้ัน ถือเปนอีกหน่ึงปท่ีจะทวีความทาทาย
สําหรับ “ทีทีดับบลิว” ท้ังจากผลกระทบ
ของการแพรระบาดของ COVID-19     
รวมถึงสถานการณทางการเมืองและ
สั ง ค ม ท่ี เ ป ร า ะ บ า ง  แ ล ะ มี ค ว า ม
เปล่ียนแปลงเกินจะคาดการณไดแตดวย
ศักยภาพและความพรอมในดานตางๆ 
รวมไปถึงความมุงม่ันต้ังใจในการดําเนิน
ธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีจะ 
“เติบโตอยางม่ันคง ตอเน่ือง และย่ังยืน 
เพ่ือบรรลุซ่ึงวิสัยทัศน บนพ้ืนฐานของ
ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน     
คูคา ผูถือหุน ชุมชน และส่ิงแวดลอม” 
ผมมีความเช่ือม่ันวาเราจะมีอีกหน่ึง      
ยางกาวท่ีม่ันคง และย่ังยืนอยางแนนอน
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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร



ดร.ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ

สําหรับป 2564 ท่ีกําลังเดินทางมาถึง
น้ัน ถือเปนอีกหน่ึงปท่ีจะทวีความทาทาย
สําหรับ “ทีทีดับบลิว” ท้ังจากผลกระทบ
ของการแพรระบาดของ COVID-19     
รวมถึงสถานการณทางการเมืองและ
สั ง ค ม ท่ี เ ป ร า ะ บ า ง  แ ล ะ มี ค ว า ม
เปล่ียนแปลงเกินจะคาดการณไดแตดวย
ศักยภาพและความพรอมในดานตางๆ 
รวมไปถึงความมุงม่ันต้ังใจในการดําเนิน
ธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีจะ 
“เติบโตอยางม่ันคง ตอเน่ือง และย่ังยืน 
เพ่ือบรรลุซ่ึงวิสัยทัศน บนพ้ืนฐานของ
ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน     
คูคา ผูถือหุน ชุมชน และส่ิงแวดลอม” 
ผมมีความเช่ือม่ันวาเราจะมีอีกหน่ึง      
ยางกาวท่ีม่ันคง และย่ังยืนอยางแนนอน

9บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

 ป ี2563 เปน็ 1 ปเีต้ม็ท้�เรัาต้�องเผู้ช้ญิกบัสิถืานการัณ์์การัแพรั่

รัะบาด้ของ COVID-19 และถืงึแม�ปรัะเทศไทย์ จะสิามารัถืค่วบค่ม้

สิถืานการัณ์์ได้�ด้้ในรัะด้ับหนึ�ง พรั�อมกับค่วามพย์าย์ามท้�จะจำากัด้

ค่วามเสิ้ย์หาย์ต่้อภาพรัวมของปรัะเทศด้�วย์มาต้รัการัเย้์ย์วย์า     

ต้่างๆ จากภาค่รััฐท้�ออกมาเป็นรัะย์ะ แต้่สิถืานการัณ์์ย์ังค่งท�าทาย์

อย์่างมากต้่อทั�งภาค่เศรัษีฐกิจ อ้ต้สิาหกรัรัมการัท่องเท้�ย์ว หรัือ

แม�แต้่ผู้้�ปรัะกอบการัรัาย์ย์่อย์ (SMEs) 

 สิำาหรัับ “ท้ท้ด้ับบลิว” ด้�วย์โค่รังสิรั�างและรัะบบการัด้ำาเนิน

ธ้ิรักิจท้�ม้ค่วามมั�นค่ง และการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นค่วามต่้อเนื�อง

ทางธิ้รักิจ (Business Continuity Planning: BCP) อย์่างเค่รั่งค่รััด้

พรั�อมกับการักำาหนด้มาต้รัการัป้องกันอย่์างรััด้ก้ม ทำาให�เรัายั์ง

สิามารัถืส่ิงจ่าย์นำ�าปรัะปาค่้ณ์ภาพให�กับผู้้�ใช้�นำ�าให�ท้กภาค่ส่ิวน      

ได้�อย่์างเพ้ย์งพอและต้่อเนื�อง โด้ย์เฉพาะการัลด้ค่วามเส้ิ�ย์งด้�วย์

การัเพิ�มปรัิมาณ์สิำารัองของวัต้ถ้ืด้ิบหลักและอะไหล่ท้�จำาเป็นใน

กรัะบวนการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาเพื�อให�มั�นใจว่าจะสิามารัถืด้ำาเนินการั

ผู้ลติ้ได้�อย์า่งต้อ่เนื�อง ซึ่ึ�งผู้ลปรัะกอบการัในปที้�ผู้า่นมาเปน็ไปอย์า่ง

น่าพึงพอใจ 

 ด้�านการัเงิน บรัิษีัทฯ ได้�กันสิำารัองเงินสิด้ไว�ส่ิวนหนึ�งเพื�อ       

ลด้ค่วามเสิ้�ย์งกรัณ้์เกิด้สิถืานการัณ์์ฉ้กเฉินหรัือขาด้สิภาพค่ล่อง 

พรั�อมทั�งลด้ต้�นทน้และค่า่ใช้�จ่าย์ท้�ไมจ่ำาเป็นลง ค่วบค่้ไ่ปกับการัลด้

ใช้�พลังงานในกรัะบวนการัผู้ลิต้และอาค่ารัสิำานักงานท้กแห่ง รัวมทั�ง

การัใช้�ไฟฟา้จากพลงังานทางเลอืก เช้น่ Solar Rooftop ในสัิด้ส่ิวน

ท้�เพิ�มมากขึ�น สิง่ผู้ลให�บรัษิีทัฯ มค้่วามพรั�อมท้�จะเปล้�ย์นผู้า่นเข�าสิ้่

ย์้ค่ของ “เศรัษีฐกิจค่ารั์บอนต้ำ�า” (Low-carbon Economy) อย์่าง

สิมบ้รัณ์์ในเร็ัววัน และจากค่วามม่้งมั�นและตั้�งใจของค่ณ์ะกรัรัมการั    

ผู้้�บรัิหารั และพนักงานในท้กๆ ด้�านทำาให� “ท้ท้ดั้บบลิว” ได้�รัับ     

ค่วามเชื้�อมั�นจากหน่วย์งานกำากับด้้แลและสิถืาบันต่้างๆ อย่์างต่้อเนื�อง

เช้่นท้กๆ ปีท้�ผู้่านมา

 สิำาหรัับปี 2564 ท้�กำาลังเด้ินทางมาถืึงนั�น ถืือเป็นอ้กหนึ�งปี    

ท้�จะทว้ค่วามท�าทาย์สิำาหรัับ “ท้ท้ดั้บบลิว” ทั�งจากผู้ลกรัะทบของ

การัแพรั่รัะบาด้ของ COVID-19 รัวมถืึงสิถืานการัณ์์ทางการัเมือง

และสัิงค่มท้�เปรัาะบาง และมค้่วามเปล้�ย์นแปลงเกินจะค่าด้การัณ์์

ได้� แต้่ด้�วย์ศักย์ภาพและค่วามพรั�อมในด้�านต้่างๆ รัวมไปถืึง     

ค่วามม้ง่มั�นต้ั�งใจในการัด้ำาเนนิธ้ิรักจิต้ามพันธิกิจของบริัษีทัฯ ท้�จะ

“เติ้บโต้อย์่างมั�นค่ง ต้่อเนื�อง และยั์�งย์ืน เพื�อบรัรัล้ซึ่ึ�งวิสิัย์ทัศน์        

บนพื�นฐานของค่วามสิมด้้ลรัะหว่างล้กค่�า พนักงาน ค่้่ค่�า ผู้้�ถืือห้�น 

ช้้มช้น และสิิ�งแวด้ล�อม” ผู้มม้ค่วามเช้ื�อมั�นว่าเรัาจะม้อ้กหนึ�ง       

ย์่างก�าวท้�มั�นค่ง และย์ั�งย์ืนอย์่างแน่นอน

 ในนามของค่ณ์ะกรัรัมการั ผู้้�บริัหารั และพนักงานของบริัษัีท 

ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) ผู้มขอขอบค่้ณ์ท่านผู้้�ถืือห้�น พันธิมิต้รั

ทางธ้ิรักิจ ค่้่ค่�า ช้้มช้น และผู้้�ให�การัสินับสิน้นท้กภาค่สิ่วน                   

ท้�ให�ค่วามไว�วางใจ และสินับสิน้นการัด้ำาเนินงานของบริัษัีทฯ       

มาโด้ย์ต้ลอด้ สิ้ด้ท�าย์น้�ขอให�ท้กท่านม้วินัย์ในการัป้องกันต้นเอง

จากการัแพร่ัรัะบาด้ของ COVID-19 เพื�อท้�ต้ัวเรัาเอง ค่รัอบค่รััว 

และปรัะเทศช้าต้จิะได้�รัว่มกันเด้นิหน�าขบัเค่ลื�อนปรัะเทศกันต้อ่ไป

  

ดร.ทนง พิทยะ

ประธ�นกรรมก�ร
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เร้ัย์น ผู้้�ถืือห้�น 

 ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบของบริัษัีท ท้ท้ดั้บบลิว จำากัด้ (มหาช้น)  ปรัะกอบด้�วย์ผู้้�ทรังค้่ณ์ว้ฒิิด้�านต่้างๆ ท้�เป็นกรัรัมการัอิสิรัะ 3 ท่าน 

โด้ย์ม้ นาย์ไพรััช้ เมฆอาภรัณ์์ เป็นปรัะธิานค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ และม้นาย์สิมนึก ชั้ย์เด้ช้ส้ิริัย์ะ และ ด้รั.ภัทร้ัต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ เป็นกรัรัมการั

ต้รัวจสิอบ โด้ย์ม้นางสิาวณิ์สิรัาลักษีม์ สิิช้าปกรัณ์์รััช้ ผู้้�จัด้การัส่ิวนต้รัวจสิอบภาย์ในของบริัษัีทเป็นเลขาน้การัค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

 ในปี 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ม้การัปรัะช้้มเพื�อปฏิิบัติ้หน�าท้�ต้ามขอบเขต้ค่วามรัับผิู้ด้ช้อบท้�รัะบ้ในกฏิบัต้รัของค่ณ์ะกรัรัมการั

ต้รัวจสิอบ ต้ามท้�ได้�รัับอน้มัติ้จากค่ณ์ะกรัรัมการับริัษัีท รัวม 4 ค่รัั�ง ซึึ่�งได้�รัาย์งานผู้ลการัปรัะช้้มต่้อค่ณ์ะกรัรัมการับริัษัีทท้กไต้รัมาสิ โด้ย์ม้       

การัพิจารัณ์าเรืั�องสิำาคั่ญสิร้ัปได้�ดั้งน้�

 1. พิจารัณ์าแผู้นการัต้รัวจสิอบปรัะจำาปี และผู้ลการัต้รัวจสิอบรัาย์ไต้รัมาสิ เพื�อปรัะเมินรัะบบงานและรัะบบการัค่วบค้่มภาย์ใน         

ของบริัษัีทฯ รัวมทั�งให�ค่ำาแนะนำา เสินอแนวทางปรัับปร้ังแก�ไขแก่ส่ิวนต้รัวจสิอบภาย์ในโด้ย์ให�ด้้แลการัปฏิิบัติ้งานให�ม้รัะบบการัต้รัวจสิอบ

และการัค่วบค้่มภาย์ในท้�ด้้ เพื�อเป็นมาต้รัฐานและสิอด้ค่ล�องต้ามกฎข�อบังคั่บของสิำานักงานค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ

ต้ลาด้หลักทรััพย์์ (ก.ล.ต้.)

 2. สิอบทานการัปฏิิบัติ้ต้ามกฎหมาย์ รัะเบ้ย์บกฎเกณ์ฑ์์และข�อกำาหนด้ต่้างๆ ของหน่วย์งานภาย์นอกท้�เก้�ย์วข�อง รัวมถึืงกฎเกณ์ฑ์์

ภาย์ในบริัษัีท

 3. สิอบทานรัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกันเพื�อให�มั�นใจว่าเป็นการัด้ำาเนินธ้ิรักิจปกติ้ ไม่ม้การัเอื�อปรัะโย์ช้น์แก่ผู้้�เก้�ย์วข�อง

 4. สิอบทานงบการัเงินรัาย์ไต้รัมาสิและปรัะจำาปี ก่อนเสินอให�ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษัีทพิจารัณ์า โด้ย์ให�ค่วามสิำาคั่ญในการัปฏิิบัติ้ต้าม

มาต้รัฐานการับัญช้้ รัาย์การัรัะหว่างกัน  รัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกัน รัวมทั�งให�ค่วามเห็นต่้อฝ่่าย์บริัหารัของบริัษัีท ในเรืั�องการับริัหารัสิินทรััพย์์           

ให�เกิด้ปรัะโย์ช้น์อย่์างเต็้มท้�

 5. พิจารัณ์าคั่ด้เลือก เสินอแต่้งตั้�ง และเลิกจ�างบ้ค่ค่ลซึึ่�งม้ค่วามเป็นอิสิรัะเพื�อทำาหน�าท้�เป็นผู้้�สิอบบัญช้้ของบริัษัีทฯ และเสินอ                  

ค่่าต้อบแทนของบ้ค่ค่ลดั้งกล่าว รัวมทั�งเข�าร่ัวมปรัะช้้มกับผู้้�สิอบบัญช้้โด้ย์ไม่ม้ฝ่่าย์จัด้การัเข�าร่ัวมปรัะช้้ม

 ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ปฏิิบัติ้หน�าท้�ด้�วย์ค่วามรัอบค่อบและแสิด้งค่วามคิ่ด้เห็นอย่์างเป็นอิสิรัะ เพื�อปรัะโย์ช้น์ส้ิงส้ิด้ขององค์่กรั  

โด้ย์ไม่ม้ข�อจำากัด้ในการัได้�รัับข�อม้ล ทรััพย์ากรัและค่วามร่ัวมมือของบริัษัีท ซึึ่�งค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�ม้การัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัติ้หน�าท้�

ของต้นเองเป็นปรัะจำาท้กๆ ปี เพื�อการัปรัับปร้ัง พัฒินาการัปฏิิบัติ้หน�าท้�ให�ม้ปรัะสิิทธิิภาพ และปรัะสิิทธิิผู้ล บรัรัล้วัต้ถ้ืปรัะสิงค์่ท้�ได้�รัับ                 

มอบหมาย์จากค่ณ์ะกรัรัมการับริัษัีท

 สิำาหรัับปี พ.ศ. 2564 ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ ได้�เสินอต่้อค่ณ์ะกรัรัมการับริัษัีทให�แต่้งตั้�งนางสิาวมณ้์ รััต้นบรัรัณ์กิจ ผู้้�สิอบบัญช้้รัับ

อน้ญาต้เลขท้� 5313 หรืัอ นางสิาวส้ิมาล้ ร้ัวรัาบัณ์ฑิ์ต้ ผู้้�สิอบบัญช้้รัับอน้ญาต้เลขท้� 3970 หรืัอ นางสิาวพ้นนารัถื เผู่้าเจริัญ ผู้้�สิอบบัญช้้รัับ

อน้ญาต้เลขท้� 5238 หรืัอ นางสิาวก้ลพ้ ปิย์ะวรัรัณ์ส้ิทธิิ� ผู้้�สิอบบัญช้้รัับอน้ญาต้เลขท้� 6137 แห่งสิำานักงาน อ้วาย์ เป็นผู้้�สิอบบัญช้้ของบริัษัีทฯ

ต่้ออ้กหนึ�งปี โด้ย์กำาหนด้เงินค่่าสิอบบัญช้้ปรัะจำาปี 2564 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท ซึึ่�งจะนำาเสินอขออน้มัติ้จากท้�ปรัะช้้มสิามัญ

ผู้้�ถืือห้�น ในปี พ.ศ. 2564

(นาย์ไพรััช้ เมฆอาภรัณ์์)

ปรัะธิานค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน

เรั้ย์น ผู้้�ถืือห้�น 

 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) ค่รัั�งท้� 4/2020 เมื�อวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563 ม้มต้ิแต้่งต้ั�งค่ณ์ะกรัรัมการั

สิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทนช้้ด้ปัจจ้บัน โด้ย์ม้ ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ เป็นปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน              

นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล นาย์สิมนึก ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ และ นาย์ค่าโอรั้ อ้เมฮารั่า เป็นกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน               

โด้ย์ม้ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งเป็นเลขาน้การัค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

 ในปี 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน ได้�ปฏิิบัติ้หน�าท้�ต้ามขอบเขต้ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบท้�รัะบ้ในกฎบัต้รัของ 

ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน ต้ามท้�ได้�รัับอน้มัต้ิจากค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัท ม้การัปรัะช้้มรัวม 3 ค่รัั�ง ซึึ่�งได้�รัาย์งานผู้ล         

การัปรัะช้้มต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท โด้ย์ม้การัพิจารัณ์าเรัื�องสิำาค่ัญ สิรั้ปได้� ด้ังน้�  

 1. พิจารัณ์าบ้ค่ค่ลเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั แทนกรัรัมการัซึ่ึ�งพ�นต้ำาแหน่งต้ามวารัะ โด้ย์ค่ำานึงถืึงค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื 

ปรัะสิบการัณ์์ ม้ปรัะวัต้ิการัทำางานท้�โปร่ังใสิ ม้ค่้ณ์ธิรัรัม ค่วามรัับผิู้ด้ช้อบ ม้ภาวะผู้้�นำาและค่วามเป็นมืออาช้้พ นอกจากน้�ย์ังค่ำานึงถืึง       

ค่วามหลากหลาย์ในโค่รังสิรั�างของค่ณ์ะกรัรัมการั (Board Diversity) และกำาหนด้ Board Skills Matrix เพื�อกำาหนด้ค่ณ้์สิมบตั้ขิองกรัรัมการั

ท้�ต้�องสิรัรัหา โด้ย์พิจารัณ์าจากทักษีะท้�จำาเป็น ม้ค่้ณ์สิมบัต้ิท้�เหมาะสิมและสิอด้ค่ล�องกับองค่์ปรัะกอบและโค่รังสิรั�างของกรัรัมการัต้าม

กลย์้ทธิ์ทางธิ้รักิจของบรัิษีัท นอกจากน้�ย์ังใช้�ฐานข�อม้ลกรัรัมการั (Director Pool) จากสิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษีัทไทย์ (IOD) 

เป็นสิ่วนปรัะกอบในการัสิรัรัหากรัรัมการัใหม่ และจัด้ให�ม้การัปฐมนิเทศกรัรัมการัใหม่ท้�เข�ามารัับต้ำาแหน่ง รัวมถึืงส่ิงเสิรัิมให�กรัรัมการั    

ม้การัพัฒินาค่วามรั้�อย์่างต้่อเนื�อง

 2. พิจารัณ์าการักำาหนด้ค่่าต้อบแทนของค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท รัวมถืึงกรัรัมการัผู้้�จัด้การั โด้ย์ค่ำานึงถืึงค่วามเหมาะสิมกับภารัะ

หน�าท้� ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบท้�ได้�รัับมอบหมาย์ เช้ื�อมโย์งกับผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษีัทและผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน โด้ย์เท้ย์บเค่้ย์งกับบรัิษีัทท้�อย์้่

ในกล้่มอ้ต้สิาหกรัรัมเด้้ย์วกันและม้ขนาด้ใกล�เค่้ย์งกัน 

 3. พิจารัณ์าทบทวนหลักเกณ์ฑ์์การัให�สิิทธิิผู้้�ถืือห้�นเสินอช้ื�อบ้ค่ค่ลเพื�อเป็นกรัรัมการับรัิษีัท และรัะเบ้ย์บวารัะการัปรัะช้้มสิามัญ   

ผู้้�ถืือห้�นล่วงหน�า

 4. พิจารัณ์าทบทวนกฎบัต้รัค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทนให�สิอด้ค่ล�องต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ (CG Code) 

 ทั�งน้� ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทนได้�ปฏิิบัติ้หน�าท้�อย่์างเป็นอิสิรัะต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ เพื�อให�

กรัะบวนการัสิรัรัหาบ้ค่ค่ลและการักำาหนด้ค่่าต้อบแทน ม้ค่วามโปร่ังใสิ สิรั�างค่วามมั�นใจให�แก่ผู้้�ถืือห้�นและผู้้�ม้ส่ิวนได้�ส่ิวนเส้ิย์ท้กภาค่ส่ิวน

(ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์)

ปรัะธิานค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
และบรรษัทภิบ�ล

เรั้ย์น ผู้้�ถืือห้�น 

 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) ค่รัั�งท้� 4/2020 เมื�อวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563 ม้มต้ิปรัับโค่รังสิรั�าง          

ค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย่์อย์เพื�อให�เกิด้ค่วามกรัะชั้บและค่ล่องตั้วในการับริัหารัจัด้การั โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์ง และ                

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษัีทภบิาล เป็น ค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษัีทภบิาล โด้ย์ม ้นาย์สิมนึก ช้ยั์เด้ช้สิริ้ัย์ะ เป็นปรัะธิานกรัรัมการั

บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษัีทภิบาล นางพเย์าว์ มริัต้ต้นะพรั นาย์ไพรััช้ เมฆอาภรัณ์์ นาย์ฮิเด้ะโอะ มัทซึึ่โมโต้ะ เป็นกรัรัมการับริัหารั       

ค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล และ นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ เป็นกรัรัมการัและเลขาน้การัค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและ      

บรัรัษีัทภิบาล

 ในปี 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล ได้�ปฏิิบัต้ิหน�าท้�ต้ามขอบเขต้ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบท้�รัะบ้ในกฎบัต้รัของ

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล ต้ามท้�ได้�รัับอน้มัต้ิจากค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ม้การัปรัะช้้มรัวม 2 ค่รัั�ง ซึ่ึ�งได้�รัาย์งาน 

ผู้ลการัปรัะช้้มต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท โด้ย์ม้การัพิจารัณ์าเรัื�องสิำาค่ัญ สิรั้ปได้� ด้ังน้�

 ด้านบริหารความเสำ่�ยง

 1. พิจารัณ์ากำาหนด้นโย์บาย์และแผู้นการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งปรัะจำาปีของบรัิษีัท ซึ่ึ�งค่รัอบค่ล้มถืึงค่วามเสิ้�ย์งปรัะเภทต้่างๆ ทั�งท้� 

มาจากปัจจัย์ภาย์ในและภาย์นอกท้�อาจสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อการัด้ำาเนินงานของบรัิษีัท 

 2. พิจารัณ์าวางแผู้นกลย้์ทธ์ิให�สิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์การับริัหารัค่วามเสิ้�ย์ง โด้ย์สิามารัถืปรัะเมิน ต้รัวจติ้ด้ต้ามและค่วบค่้ม       

ค่วามเสิ้�ย์งของบรัิษีัทโด้ย์รัวมให�อย์้่ในรัะด้ับท้�ย์อมรัับได้�

 3. ต้รัวจต้ิด้ต้าม และค่วบค่้มผู้ลการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งเป็นรัาย์ไต้รัมาสิ โด้ย์รัับการัรัาย์งานจากฝ่่าย์บรัิหารัของบรัิษีัท และม้การั

รัาย์ผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานด้�านการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทเป็นรัาย์ไต้รัมาสิ

 ด้านบรรษััที่ภิบาล

 1. กำากับด้้แลการัปฏิิบัต้ิงานของค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั และค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ ต้ลอด้จนฝ่่าย์บรัิหารั     

ให�เป็นไปต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการั จรัรัย์าบรัรัณ์และจรัิย์ธิรัรัมทางธ้ิรักิจ สิ่งเสิรัิมให�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัต้�องม้การัรัาย์งาน             

การัซึ่ื�อ-ขาย์ และเปล้�ย์นแปลงการัถืือค่รัองหลักทรััพย์์เป็นปรัะจำาท้กไต้รัมาสิ

 2. ทบทวนแนวปฏิิบัต้ิด้�านการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ของบริัษีัทโด้ย์เท้ย์บกับหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ต้ามมาต้รัฐานสิากล

และของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ และนำาเสินอค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทเพื�อพิจารัณ์าปรัับปรั้งให�เป็นปัจจ้บันเพื�อให�มั�นใจว่าบรัิษีัท

ได้�ปฏิิบัต้ิและเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลอย์่างถื้กต้�อง

 3. รัาย์งานผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานด้�านบรัรัษีัทภิบาลและการักำากับด้้แลกิจการัต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทท้กไต้รัมาสิ

 

(นาย์สิมนึก ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ)

ปรัะธิานค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล



1.  ดร.ทนง พิทยะ
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบร�ษัท

2.  นายปลิว ตร�ว�ศวเวทย
 กรรมการ
 รองประธานกรรมการบร�ษัท

3.  นายพงษสฤษดิ์ ตันติสุวณิชยกุล
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบร�หาร
 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

4.  นายไพรัช เมฆอาภรณ
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบร�หารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

5.  นายสมนึก ชัยเดชสุร�ยะ
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยงและ 
 บรรษัทภิบาล
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

6.  ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ
 กรรมการ 
 กรรมการบร�หาร

7. นายสุว�ช พึ่งเจร�ญ
 กรรมการ
 กรรมการบร�หาร

8. นางพเยาว มร�ตตนะพร
 กรรมการ 
  กรรมการบร�หารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

9. ดร.ภัทรุตม ทรรทรานนท
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนคาตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ

10. นายคาโอรุ อุเมฮารา
 กรรมการ
 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

11. นายฮิเดะโอะ มัตซ�โมโตะ
 กรรมการ  
 กรรมการบร�หาร  
 กรรมการบร�หารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

12. นางสาววลัยณัฐ ตร�ว�ศวเวทย
 กรรมการ
 กรรมการบร�หาร
 กรรมการบร�หารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
 กรรมการผูจัดการ12

13บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมก�รบริษัท
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ประวัติคณะกรรมก�รบริษัท

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการัอิสิรัะ
  ปรัะธิานกรัรัมการับรัิษีัท
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง  17 ธิันวาค่ม 2551
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาเอก สิาขาบรัิหารัธิ้รักิจ 
 มหาวิที่ยาลัยนอัร์ที่เวสำเที่ิร์น ปีระเที่ศสำหรัฐอัเมริกา
 ปรัิญญาโท สิาขาเศรัษีฐศาสิต้รั์ 
 มหาวิที่ยาลัยนอัร์ที่เวสำเที่ิร์น ปีระเที่ศสำหรัฐอัเมริกา
 ปรัิญญาต้รั้ สิาขาเศรัษีฐศาสิต้รั์ 
 มหาวิที่ยาลัยโยโกฮามา ปีระเที่ศญี่่�ปีุ�น
 หลักสิ้ต้รั Directors Accreditation Program (DAP) รั้่น 25/2547  
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  0.0085  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร 
- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
2561 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานกรัรัมการัและกรัรัมการัอิสิรัะ
                               บริษััที่ สำ.ขอันแก่นฟู้้�ดสำ์ จำากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจ้บัน        ปรัะธิานกรัรัมการั
     บริษััที่ พร็อัพเพอัร์ต่� เพอัร์เฟู้ค จำากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานกรัรัมการัและกรัรัมการัอิสิรัะ 
                               บริษััที่ ซี่เค พาวเวอัร์ จำากัด (มหาชน)
2555 - สิ.ค่. 2563 ปรัะธิานกรัรัมการัและกรัรัมการัอิสิรัะ
                          บริษััที่ สำแกน อัินเตอัร์ จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น 
2553 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานกรัรัมการั
                     บริษััที่ ไซียะบุร่ พาวเวอัร์ จำากัด
2548 - 2549  รััฐมนต้รั้ว่าการักรัะทรัวงการัค่ลัง
2548                      รััฐมนต้รั้ว่าการักรัะทรัวงพาณ์ิช้ย์์

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการั
  รัองปรัะธิานกรัรัมการับรัิษีัท
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง   26 กันย์าย์น 2549
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปริัญญาวิทย์าศาสิต้ร์ัด้้ษีฎ้บัณ์ฑิ์ต้กิต้ติ้มศักดิ้� สิาขาเทค่โนโลย้์การัจัด้การั
 อ้ต้สิาหกรัรัม
 วิที่ยาลัยเซีาธั์อั่สำบางกอัก
 ปรัิญญาวิศวกรัรัมศาสิต้รั์ด้้ษีฎ้บัณ์ฑ์ิต้กิต้ต้ิมศักด้ิ� สิาขาวิศวกรัรัมโย์ธิา 
     มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลอั่สำาน
 ปรัิญญาวิศวกรัรัมศาสิต้รั์ด้้ษีฎ้บัณ์ฑ์ิต้กิต้ต้ิมศักด้ิ� สิาขาวิศวกรัรัมโย์ธิา 
      มหาวิที่ยาลัยนครพนม
 ปรัิญญาด้้ษีฎ้บัณ์ฑ์ิต้กิต้ต้ิมศักด้ิ� สิาขาวิศวกรัรัมโย์ธิา 
 มหาวิที่ยาลัยเกษัตรศาสำตร์
 ปรัิญญาวิทย์าศาสิต้รั์ด้้ษีฎ้บัณ์ฑ์ิต้กิต้ต้ิมศักด้ิ� (ด้�านวิศวกรัรัม) 
 สำถาบันเที่คโนโลย่ไที่ย-ญี่่�ปีุ�น
 ปรัิญญาโท สิาขาวิศวกรัรัมศาสิต้รั์ (ไฟฟ้า)   
 มหาวิที่ยาลัยโอัซีาก้า ปีระเที่ศญี่่�ปีุ�น
 ปรัิญญาต้รั้ สิาขาวิศวกรัรัมศาสิต้รั์ (ไฟฟ้า)   
 มหาวิที่ยาลัยโอัซีาก้า ปีระเที่ศญี่่�ปีุ�น
 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง ด้�านวิทย์าการัพลังงาน รั้่น 10/2560 
 สำถาบันวิที่ยาการพลังงาน (วพน.)
 หลักสิ้ต้รั Director Accreditation Program (DAP) รั้่น 18/2547
 หลักสิ้ต้รั Director Certificate Program (DCP) รั้่น 50/2547
 หลักสิ้ต้รั Finance for Non-Finance Director (FND) รั้่น 13/2547
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง (วต้ท.) รั้่น 4/2550 
 สำถาบันวิที่ยาการตลาดทีุ่น
 หลักสิ้ต้รัป้องกันรัาช้อาณ์าจักรั (วปรัอ.) รั้่น 366 
 วิที่ยาลัยปี�อังกันราชอัาณาจักร
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  0.0050  ทางอ�อม  0.0025
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร 
อานางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
2559 - ปัจจ้บัน กรัรัมการัและปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั 
  บริษััที่ ที่างด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด  
  (มหาชน)

ดร.ทนง พิทยะ
อ�ยุ 73 ปี

น�ยปลิว ตรีวิศึวเวทย์
อ�ยุ 75 ปี
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น�ยพงษ์สฤษดิ� ตันติสุวณิชย์กุล  
อ�ยุ 48 ปี

2558 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานกรัรัมการั และกรัรัมการับรัิหารั
                      บริษััที่ ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)  
2554 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั และปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ ซี่เค พาวเวอัร์ จำากัด (มหาชน) 
2550 - ปัจจ้บัน กรัรัมการับรัรัษีัทภิบาลและบรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
  บริษััที่ ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจ้บัน กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน
  บริษััที่ ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)
2537 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)
2541 - 2558 กรัรัมการั และปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
                             บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
2541 - 2558 ปรัะธิานกรัรัมการั และปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ รถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
2537 - 2558 กรัรัมการัผู้้�จัด้การัใหญ่ 
                                บริษััที่ ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)  
บริษััที่อั่�น 
2553 - ปัจจ้บัน     ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
                             บริษััที่ ไซียะบุร่ พาวเวอัร์ จำากัด
2549 - ปัจจ้บัน      กรัรัมการั และปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
                             บริษััที่ ไฟู้ฟู้�านำ�างึม 2 จำากัด
2547 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ เซีาที่์อั่สำที่์ เอัเซี่ย เอันเนอัร์จ่ จำากัด
2542 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ คอันสำตรัคชั�น แมที่ท่ี่เร่ยล ซัีพพลาย จำากัด
2539 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานกรัรัมการัและปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พเหน่อั จำากัด
2537 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  บริษััที่ ช.การช่างโฮลดิ�ง จำากัด 
2535 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  บริษััที่ ซี่เค อัอัฟู้ฟู้ิศ ที่าวเวอัร์ จำากัด
2534 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  บริษััที่ ช.การช่างเร่ยลเอัสำเตที่ จำากัด
2526 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  บริษััที่ มหาศิริสำยาม จำากัด
2524 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั และปรัะธิานกรัรัมการั
  บริษััที่ ช.การช่าง-โตกิว คอันสำตรัคชั�น จำากัด

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการั 
  ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
  กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง   25 ก้มภาพันธิ์ 2559 
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท สิาขาวิศวกรัรัมศาสิต้รั์ 
 University of Michigan Ann Arbor, U.S.A.
 ปรัิญญาต้รั้ สิาขาวิศวกรัรัมศาสิต้รั์ 
 มหาวิที่ยาลัยเกษัตรศาสำตร์
 หลักสิ้ต้รั Director Certification Program (DCP) รั้่น 155/2555
 หลักสิ้ต้รั Finance for Non-Finance Director (FND) รั้่น 35/2550
 หลักสิ้ต้รั Understanding the Fundamental of Financial Statement 
 (UFS) รั้่น 9/2550
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร 
- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
2563 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  บริษััที่ ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจ้บัน กรัรัมการัและกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ ที่างด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจ้บัน รัองกรัรัมการัผู้้�จัด้การัใหญ่ กล้่มงานปฏิิบัต้ิการั
  บริษััที่ ช. การช่าง จำากัด (มหาชน)
2554 - 2558 ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัใหญ่ สิาย์งานพัฒินาธิ้รักิจ
  บริษััที่ ช. การช่าง จำากัด (มหาชน)
2557- 2558 กรัรัมการั
  บริษััที่ รถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น 
2563 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานกรัรัมการั
  บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด
2560 - ปัจจ้บัน ปรัะธิานค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท
  บริษััที่ แบงคอัก เมโที่ร เน็ที่เวิร์คสำ์ จำากัด
2559 - ปัจจ้บัน กรัรัมการัและกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พเหน่อั จำากัด
2559 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  บริษััที่ ช.การช่าง-โตกิว คอันสำตรัคชั�น จำากัด
2552 - 2560 กรัรัมการัและกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ แบงคอัก เมโที่ร เน็ที่เวิร์คสำ์ จำากัด
2555 - 2558 กรัรัมการั
  บริษััที่ ที่รานสำิที่ เอั็กซี์เพิร์ที่ จำากัด
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น�ยไพรัช เมฆอ�ภรณ์ 
อ�ยุ 75 ปี

น�ยสมนึก ชัยเดชสุริยะ
อ�ยุ 70 ปี

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการัอิสิรัะ
  ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ
  กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง  26 กันย์าย์น 2549
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท สิาขาวิศวกรัรัมเค่รัื�องกล  
 California State University, Long beach, U.S.A.
 ปรัิญญาต้รั้ สิาขาวิศวกรัรัมเค่รัื�องกล  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
 Advanced Management Program: The International Senior 
 Managers’ Program (2538)
 Harvard University, Graduated School of Business 
 Administration, U.S.A.
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย หลักสำ้ตรอับรม
 Advance Audit Committee Program (AACP) รั้่น 17/2550
 Directors Certification Program (DCP) รั้่น 81/2549
 Independent Directors Forum 1/2019 “Trips and Tricks for 
 Dealing with Question in AGM”
 Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee 
 and Independent Director : Experiences from Fraud Cases” 
 สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์ (ก.ล.ต.) 
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร

- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
2547 - ปัจจ้บัน กรัรัมการัอิสิรัะ / ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้
  ค่่าต้อบแทน / กรัรัมการัต้รัวจสิอบ
   บริษััที่ ไที่ยอัอัฟู้ติคอัล กรุ�ปี  จำากัด (มหาชน) 
2551 - ก.ค่. 2563 ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน
  กรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล
  บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น 
2550 - ก.ค่. 2563 ปรัะธิานกรัรัมการั  
                             บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด
2539 - 2546          กรัรัมการัผู้้�จัด้การั  
                               บริษััที่ สำยามคราฟู้ที่์ อัุตสำาหกรรม จำากัด
2532 - 2539       กรัรัมการัผู้้�จัด้การั  
              บริษััที่ ผลิตภัณฑ์์กระดาษัไที่ย  จำากัด
2528 - 2532 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั  
                           บริษััที่ กระเบ่�อังที่ิพย์ จำากัด

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการัอิสิรัะ 
  ปรัะธิานกรัรัมการับริัหารัค่วามเส้ิ�ย์งและบรัรัษัีทภิบาล
  กรัรัมการัต้รัวจสิอบ
  กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง   26 กันย์าย์น 2549
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท สิาขานิต้ิศาสิต้รั์มหาบัณ์ฑิ์ต้ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
 ปรัิญญาต้รั้ สิาขานิต้ิศาสิต้รั์บัณ์ฑ์ิต้ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
 เนต้ิบัณ์ฑ์ิต้   
 สำำานักอับรมศึกษัากฎหมายแห่งเนติบัณฑ์ิตยสำภา
 หลักสิ้ต้รั Directors Certification Program (DCP) รั้่น 46/2547
 หลักสิ้ต้รั Advanced Audit Committee Program (AACP) รั้่น 9/2548 
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 ปรัิญญาบัต้รั หลักสิ้ต้รัการัป้องกันรัาช้อาณ์าจักรัภาค่รััฐรั่วมเอกช้น 
 (ปรัอ.) รั้่นท้� 11 
 วิที่ยาลัยปี�อังกันราชอัาณาจักร
 Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee 
 and Independent Director : Experiences from Fraud Cases” 
 สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์ (ก.ล.ต.) 
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร

- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
2551 - ก.ค่. 2563  ปรัะธิานกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล
  บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น 
2547 - ปัจจ้บัน กรัรัมการัอิสิรัะ 
  ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง 
  กรัรัมการัต้รัวจสิอบ 
  กรัรัมการัสิรัรัหาและพิจารัณ์าค่่าต้อบแทน
  บริษััที่ ที่างยกระดับดอันเม่อัง จำากัด (มหาชน)
2559 - 2562 ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน
  บริษััที่ เงินทีุ่น แอั็ดวานซี์ จำากัด (มหาชน)
2558 - 2561 ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ
  บริษััที่ ล็อักซีเล่ย์ ไวร์เลสำ จำากัด (มหาชน)
2555 - 2559 รัองอธิิการับด้้
  มหาวิที่ยาลัยนวมินที่ราธัิราช 
2542 - 2543 กรัรัมการัและผู้้�อำานวย์การั
  อังค์การตลาดเพ่�อัเกษัตรกร
2540 - 2541 ผู้้�ว่าการัรัองผู้้�ว่าการัฝ่่าย์ปฎิบัต้ิการั
  รัองผู้้�ว่าการัฝ่่าย์กฎหมาย์และกรัรัมสิิทธิิ�ท้�ด้ิน
  การที่างพิเศษัแห่งปีระเที่ศไที่ย
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ดร.สมบัติ กิจจ�ลักษณ์
อ�ยุ 64 ปี

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการั 
  กรัรัมการับรัิหารั
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง  11 กันย์าย์น 2543
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาเอก สิาขาวิศวกรัรัมศาสิต้รั์ (ปฐพ้วิศวกรัรัม)  
 มหาวิที่ยาลัยอัินสำ์บรุค ปีระเที่ศอัอัสำเตร่ย
 ปรัิญญาต้รั้และโท สิาขาวิศวกรัรัมศาสิต้รั์ (โย์ธิา)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
 หลักสิ้ต้รั Directors Accreditation Program (DAP) รั้่น 36/2548
 หลักสิ้ต้รั Directors Certification Program (DCP) รั้่น 81/2549 
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  0.0250  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร 
- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
2558 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั  
  กรัรัมการัผู้้�จัด้การั   
                            กรัรัมการับรัิหารั      
                           บริษััที่ ที่างด่วนและรถไฟู้ฟู้�า กรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
2557 - 2558      กรัรัมการัผู้้�จัด้การั และกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ รถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
2548 - 2558 กรัรัมการั
  บริษััที่ ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)
2544 - 2553 ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัใหญ่ สิาย์งานพัฒินาธิ้รักิจ
  บริษััที่ ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)
2543 - 2554 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ รถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น 
2563 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด
2552 - ปัจจ้บัน       กรัรัมการั 
  บริษััที่ แบงคอัก เมโที่ร เน็ที่เวิร์ค จำากัด

น�ยสุวิช พ่ึงเจริญ 
อ�ยุ 74 ปี 

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการั
  กรัรัมการับรัิหารั
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง  26 กันย์าย์น 2549
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท สิาขารััฐศาสิต้รั์ 
 มหาวิที่ยาลัยสำุโขที่ัยธัรรมาธัิราช
 ปรัิญญาต้รั้ สิาขาวิศวกรัรัมไฟฟ้า 
 มหาวิที่ยาลัยโตฮอัคกุ ปีระเที่ศญี่่�ปีุ�น
 หลักส้ิต้รัปรัะกาศน้ย์บัต้รัชั้�นส้ิง การัเมืองการัปกค่รัองในรัะบบปรัะช้าธิิปไต้ย์ 
 รั้่นท้� 8/2547 
 สำถาบันพระปีกเกล้า
 หลักส้ิต้รัปรัะกาศน้ย์บัต้รัชั้�นส้ิง การับริัหารัเศรัษีฐกิจสิาธิารัณ์ะ ร่้ันท้� 1/2546 
 สำถาบันพระปีกเกล้า
 หลักสิ้ต้รั Directors Certification Program (DCP) รั้่น 37/2546 
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 หลักสิ้ต้รั Mini MBA  
 มหาวิที่ยาลัยเบิร์กล่ย์ ปีระเที่ศสำหรัฐอัเมริกา
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร 
- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
ปัจจ้บัน ท้�ปรัึกษีา
  บริษััที่ ที่างด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน) 
2546 - 2549 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
2532 - 2537 ผู้้�จัด้การัทั�วไป
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น 
2539 - 2546 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พเหน่อั จำากัด
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ดร.ภัทรุตม์ ทรรทร�นนท์ 
อ�ยุ 62 ปี

น�งพเย�ว์ มริตตนะพร 
อ�ยุ 64 ปี 

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการั 
   กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง  17 ก้มภาพันธิ์ 2558
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท สิาขาบรัิหารัธิ้รักิจ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
 ปรัะกาศน้ย์บัต้รัช้ั�นสิ้งทางการัสิอบบัญช้้ 
 มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสำตร์ 
 ปรัิญญาต้รั้ สิาขาบัญช้้ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
 หลักสิ้ต้รั Director Certification Program (DCP) รั้่น 48/2547  
 หลักสิ้ต้รั Role of the Compensation Committee (RCC) รั้่น 9/2552 
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง (วต้ท.) รั้่นท้� 11/2553 
 สำถาบันวิที่ยาการตลาดทีุ่น
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  0.000003 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร

- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
2558 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั / กรัรัมการับรัรัษีัทภิบาลและบรัิหารั
  ค่วามเสิ้�ย์ง / กรัรัมการับรัิหารั  
  บริษััที่ ที่างด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
2558 - 2563 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ ที่างด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
2562 - ก.ค่. 2563 ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
  บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
2558 - ก.ค่.2563 กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน
  บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
2550 - 2558 กรัรัมการั / กรัรัมการับรัิหารั / กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
2556 - 2557 กรัรัมการั / กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน / 
  กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
  บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น 
2547 - ปัจจ้บัน กรัรัมการัและกรัรัมการับรัิหารั
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พเหน่อั จำากัด
2550 - 2563 รัักษีาการักรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พเหน่อั จำากัด
2554 - 2557 กรัรัมการั
  บริษััที่ ไซียะบุร่ พาวเวอัร์ จำากัด

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการัอิสิรัะ
  ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนค่่าต้อบแทน
  กรัรัมการัต้รัวจสิอบ
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง  12 ธิันวาค่ม 2561
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาปรััช้ญาด้้ษีฎ้บัณ์ฑ์ิต้ (รััฐปรัะศาสินศาสิต้รั์) 
 มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง
 ปรัิญญาโท สิาขาวิศวกรัรัม (โย์ธิา) 
 Youngstown State University, Ohio, USA.
 ปรัิญญาต้รั้ สิาขาวิศวกรัรัม (โย์ธิา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
 หลักสิ้ต้รั Leadership Succession Program (LSP) รั้่นท้� 1 
 ม้ลนิธัิสำถาบันวิจัยและพัฒนาอังค์กรภาครัฐ
 หลักสิ้ต้รั Director Certification Program (DCP) รั้่น 271/2562
 หลักส้ิต้รั Advanced Audit Committee Program (AACP) ร่้ัน 34/2562
 หลักส้ิต้รั Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
 รั้่น 18/2562
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร

- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
2562 - ปัจจ้บัน กรัรัมการัอิสิรัะ / กรัรัมการัต้รัวจสิอบ / 
  กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน
  บริษััที่ ซี่เค พาวเวอัร์ จำากัด (มหาชน)
2561 - ก.ค่. 2563 กรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล / กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
  บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น
2561 - ก.ค่. 2563 กรัรัมการั
  บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด
2559 - ก.ย์. 2561 ปลัด้กรั้งเทพมหานค่รั
2558 - 2559 รัองปลัด้กรั้งเทพมหานค่รั
2557 - 2558 ผู้้�อำานวย์การัสิำานักการัโย์ธิา
2556-2559 กรัรัมการั 
  การัรัถืไฟฟ้าขนสิ่งมวลช้นแห่งปรัะเทศไทย์
2555-2557 รัองผู้้�อำานวย์การัสิำานักการัโย์ธิา
2549-2555 ผู้้�ต้รัวจรัาช้การั 9 สิำานักปลัด้ 
  กรั้งเทพมหานค่รั
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น�ยฮิิเดะโอะ มัตซึึโมโตะ
อ�ยุ 48 ปี

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการั  
  กรัรัมการับรัิหารั  
  กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง   21 ธิันวาค่ม 2560
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาต้รั้ สิาขาการัจัด้การันโย์บาย์  
    มหาวิที่ยาลัยเคโอั ปีระเที่ศญี่่�ปีุ�น
 หลักสิ้ต้รั Director Certification Program (DCP) รั้่น 256/2561 
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร 
- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
- ไม่ม้ -
บริษััที่อั่�น
2560 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั 
  บริษััที่ มิตซุีย วอัเตอัร์ โฮลดิ�งส์ำ (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด
2560 - ปัจจ้บัน รัองปรัะธิานอาว้โสิและผู้้�จัด้การัทั�วไป
  แผู้นกธิ้รักิจโค่รังสิรั�างพื�นฐาน
  บริษััที่ มิตซุีย แอันด์ คัมปีะน่ (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด
2560 - ก.ค่. 2563 กรัรัมการั 
  บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด
2559 - 2560 รัองผู้้�จัด้การัทั�วไป ภาค่ท้� 4 
  หน่วย์การัพัฒินาโค่รังการัท้� 1 
  บริษััที่ มิตซีุย แอันด์ คัมปีะน่ จำากัด (กรุงโตเก่ยว)
2554 - 2559 รัองผู้้�จัด้การัทั�วไป ภาค่ท้� 3 
  หน่วย์การัพัฒินาโค่รังการัท้� 1 
  บริษััที่ มิตซีุย แอันด์ คัมปีะน่ จำากัด (กรุงโตเก่ยว)
2548 - 2557 รัองผู้้�จัด้การัโค่รังการั 
  บริษััที่ มิตซีุย แอันด์ คัมปีะน่ จำากัด (ปีระเที่ศไที่ย)

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการั
  กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง   20 สิิงหาค่ม 2563
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาต้รั้นิต้ิศาสิต้รั์  
 มหาวิที่ยาลัยเคโอั ปีระเที่ศญี่่�ปีุ�น
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร

- ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน
- ไม่ม้ -
บริษััที่อั่�น
2563  ผู้้�อำานวย์การัใหญ่ กล้่มงานธิ้รักิจพลังงาน และ
   โค่รังการัโค่รังสิรั�างพื�นฐาน ธ้ิรักิจภาค่พื�นเอเซ้ึ่ย์แปซิึ่ฟิก   
2562 ผู้้�อำานวย์การัใหญ่ กล้่มงานธิ้รักิจ
                  พลังงาน กล้่มงานธิ้รักิจภาค่พื�นเอเซึ่้ย์แปซึ่ิฟิก
  บริษััที่ มิตซีุย แอันด์ คัมปีะน่ จำากัด (สำิงคโปีร์)
2561 ผู้้�จัด้การัใหญ่ แผู้นกนวัต้กรัรัมทางธิ้รักิจ 
  กล้่มงานธิ้รักิจพลังงาน 1
2559 ผู้้�จัด้การัใหญ่ แผู้นกนวัต้กรัรัมทาง
             ธิ้รักิจ ฝ่่าย์งานวางแผู้นและกลย์้ทธิ์
2557 ผู้้�จัด้การัใหญ่ ฝ่่าย์งานวางแผู้นและกลย์้ทธิ์ 
  กล้่มงานธิ้รักิจพลังงาน 1 & 2
2556 ผู้้�จัด้การัใหญ่ ฝ่่าย์งานการัต้ลาด้และการัขนสิ่งก๊าซึ่ 
  กล้่มงานธิ้รักิจธิรัรัมช้าต้ิ 1 กล้่มงานธิ้รักิจพลังงาน 2
2555 ผู้้�จัด้การัใหญ่ แผู้นกก๊าซึ่ธิรัรัมช้าต้ิ 
           กล้่มงานธิ้รักิจพลังงาน 2
2554 ผู้้�จัด้การัใหญ่ แผู้นกการัค่�าก๊าซึ่ 
                    โค่รังการัแอลเอ็นจ้ 2 กล้่มธิ้รักิจพลังงาน 2
2552 ผู้้�จัด้การัใหญ่ แผู้นกโลหะ 
  กล้่มงานธิ้รักิจทรััพย์ากรัและแรั่โลหะ
2548 ผู้้�จัด้การัใหญ่ แผู้นกพลังงาน 
2547 ผู้้�จัด้การั แผู้นกพลังงาน   
  บริษััที่ มิตซุีย แอันด์ คัมปีะน่ จำากัด (สำหราชอัาณาจักร)
2542 ผู้้�จัด้การัสิ่วนโค่รังการั 
  การัต้ลาด้และการัขนสิ่งนอรั์ทเวสิเช้ลฟ์ 
  แผู้นกก๊าซึ่ธิรัรัมช้าต้ิ 2
2541 ธินาค่ารัรัะหว่างปรัะเทศเพื�อการับ้รัณ์ะและพัฒินา 
  (รัองจากธินาค่ารัโลกวอช้ิงต้ัน ด้้ซึ่้ 
  ปรัะเทศสิหรััฐอเมรัิกา)
2539 ผู้้�จัด้การัสิ่วนนำ�ามันเช้ื�อเพลิง 
                      แผู้นกการัด้ำาเนินงานและการัเช้่าเหมาลำา 
  บริษััที่ แวนด้ ปีิโตรเล่ยม พ่ที่่วาย จำากัด 
2534 ผู้้�จัด้การัสิ่วน แผู้นกก๊าซึ่ธิรัรัมช้าต้ิ 1 
  กล้่มธิ้รักิจพลังงาน
  บริษััที่ มิตซุีย แอันด์ คัมปีะน่ จำากัด (สำำานักงานใหญ่ี่)

น�ยค�โอรุ อุเมฮิ�ร่�
อ�ยุ 53 ปี
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สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร

หลานนาย์ปลิว ต้รั้วิศวเวทย์์
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน 
2558 - 2561 ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานบรัิหารั
  บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
2557 - 2558 ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานการัเงิน 
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น
2562 - ปัจจ้บัน   กรัรัมการั
  ศ้นย์ความเปี็นเลิศด้านการจัดการสำาร
  และขอังเสำ่ยอัันตราย
2559 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั  
  กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด
2559 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  บริษััที่ ไที่ยวอัเตอัร์ โอัเปีอัเรชั�นสำ์ จำากัด
2557 - 2560 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ ฟู้�าอัมรเคร่�อังจักร จำากัด
2557 - 2560 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั 
                         บริษััที่ อัาร์ เอัสำ บ่ คอันสำตรัคชั�น จำากัด

น�งส�ววลัยณัฐ ตรีวิศึวเวทย์ 
อ�ยุ 50 ปี 

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการั
  กรัรัมการับรัิหารั
  กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล
  กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
วันท่ีได้รับแต่งตั�ง  1 ม้นาค่ม 2561
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ�/ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท Master of Science in Administrative Studies Sub 
 concentration : Financial Economics, 
 Boston University, USA
 ปรัิญญาต้รั้ บรัิหารัธิ้รักิจ 
 มหาวิที่ยาลัยอััสำสำัมชัญี่
 หลักสิ้ต้รั Director Certification Program (DCP) รั้่นท้� 201/2558
 หลักส้ิต้รั Advanced Audit Committee Program (AACP) ร่้ันท้� 20/2558
 หลักสิ้ต้รั Company Reporting Program (CRP) รั้่นท้� 13/2558
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น รั้่นท้� 24 (วต้ท.24) 
 สำถาบันวิที่ยาการตลาดทีุ่น
 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการัค่�าและการัพาณ์ิช้ย์์ (TEPCoT) 
 รั้่นท้� 11 ปี 2561 
 สำถาบันวิที่ยาการการค้า มหาวิที่ยาลัยหอัการค้าไที่ย
 หลักสิ้ต้รั Certificated in Investor Relations 2016 
 สำมาคมบริษััที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย
 หลักสิ้ต้รั Chief Financial Officer Certification Program (CFO) 
 รั้่นท้� 19 
 สำภาวิชาช่พบัญี่ช่ในพระบรมราช้ปีถัมภ์
 หลักสิ้ต้รัปรัะกาศน้ย์บัต้รัขั�นสิ้ง การับรัิหารัเศรัษีฐกิจสิาธิารัณ์ะสิำาหรัับ
 นักบรัิหารัรัะด้ับสิ้ง (ปศสิ.)
 สำถาบันพระปีกเกล้า
 สิัมมนาหัวข�อ “How to Transform Your Business to Become 
 an Exponential Company in a Digital Era” 
 ตลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
 สิัมนาหัวข�อ Credit Spotlight On Thailand 
 S&P Global Ratings & TRIS Rating  
 สิัมมนาหัวข�อ Global Business Dialogue 2019: Designing New 
 Growth Model towards Sustainability 
 สำมาคมการจัดการธัุรกิจแห่งปีระเที่ศไที่ย



1.  นางสาววลัยณัฐ ตร�ว�ศวเวทย
 กรรมการผูัจัดการ

2.  นายธนัช ศิร�เจร�ญ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ
 รักษาการผูอำนวยการฝายว�ศวกรรม

3.  นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบร�หาร
 รักษาการผูอำนวยการฝายบัญช�และการเง�น

4.  นางสาวสุดารัตน เจ�ยมจันทร
 ผูอำนวยการฝายกิจการองคกร 
 เลขานุการบร�ษัท

5.  นายหงษทอง อาทิตย
 ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

6.  นายพิพัฒน คติกุล 
 ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ

7.  นายชัชวาล เทียนประเสร�ฐกิจ
 รักษาการผูอำนวยการฝายลูกคาสัมพันธ
 ผูจัดการสวนลูกคาสัมพันธ

8.  นางบุศวรรณ ผลประเสร�ฐ
 รักษาการผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 ผูจัดการสวนพัฒนาบุคลากร

1 2 3

4 5 6

7 8

21บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

คณะผูู้้บริห�ร
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ประวัติคณะผูู้้บริห�ร

ตำ�แหน่งในบริษัท กรัรัมการั
  กรัรัมการับรัิหารั
  กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล
  กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ�/ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท Master of Science in Administrative Studies Sub 
 concentration : Financial Economics
 Boston University, USA
 ปรัิญญาต้รั้ บรัิหารัธิ้รักิจ 
 มหาวิที่ยาลัยอััสำสำัมชัญี่
 หลักสิ้ต้รั Director Certification Program (DCP) รั้่นท้� 201/2558
 หลักส้ิต้รั Advanced Audit Committee Program (AACP) ร่้ันท้� 20/2558
 หลักสิ้ต้รั Company Reporting Program (CRP) รั้่นท้� 13/2558
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง สิถืาบันวิทย์าการัต้ลาด้ท้น รั้่นท้� 24 (วต้ท.24) 
 สำถาบันวิที่ยาการตลาดทีุ่น
 หลักสิ้ต้รัผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งด้�านการัค่�าและการัพาณ์ิช้ย์์ (TEPCoT) 
 รั้่นท้� 11 ปี 2561 
 สำถาบันวิที่ยาการการค้า มหาวิที่ยาลัยหอัการค้าไที่ย
 หลักสิ้ต้รั Certificated in Investor Relations 2016 
 สำมาคมบริษััที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย
 หลักส้ิต้รั Chief Financial Officer Certification Program (CFO) ร่้ันท้� 19 
 สำภาวิชาช่พบัญี่ช่ในพระบรมราช้ปีถัมภ์
 หลักสิ้ต้รัปรัะกาศน้ย์บัต้รัขั�นสิ้ง การับรัิหารัเศรัษีฐกิจสิาธิารัณ์ะสิำาหรัับ
 นักบรัิหารัรัะด้ับสิ้ง (ปศสิ.)
 สำถาบันพระปีกเกล้า
 สิัมมนาหัวข�อ “How to Transform Your Business to Become 
 an Exponential Company in a Digital Era” 
 ตลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
 สิัมนาหัวข�อ Credit Spotlight On Thailand 
 S&P Global Ratings & TRIS Rating  
 สิัมมนาหัวข�อ Global Business Dialogue 2019: Designing New 
 Growth Model towards Sustainability 
 สำมาคมการจัดการธัุรกิจแห่งปีระเที่ศไที่ย
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
 

น�งส�ววลัยณัฐ ตรีวิศึวเวทย์
อ�ยุ 50 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร

หลานนาย์ปลิว ต้รั้วิศวเวทย์์
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

บริษััที่จดที่ะเบ่ยน 
2558 - 2561 ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานบรัิหารั
  บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
2557 - 2558 ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานการัเงิน 
  บริษััที่ ที่างด่วนกรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
บริษััที่อั่�น
2562 - ปัจจ้บัน      กรัรัมการั
  ศ้นย์ความเปี็นเลิศด้านการจัดการสำาร
  และขอังเสำ่ยอัันตราย
2559 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด
2559 - ปัจจ้บัน กรัรัมการั
  บริษััที่ ไที่ยวอัเตอัร์ โอัเปีอัเรชั�นสำ์ จำากัด
2557 - 2560 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
  บริษััที่ ฟู้�าอัมรเคร่�อังจักร จำากัด
2557 - 2560 กรัรัมการัผู้้�จัด้การั 
                         บริษััที่ อัาร์ เอัสำ บ่ คอันสำตรัคชั�น จำากัด



23บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 
อ�ยุ 48 ปี 

ตำ�แหน่งในบริษัท ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั สิาย์งานบรัิหารั
  รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์บัญช้้และการัเงิน
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท บัญช้้มหาบัณ์ฑ์ิต้ (สิาขาการับัญช้้) 
 มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสำตร์
 ปรัิญญาต้รั้ พาณ์ิช้ย์ศาสิต้รั์และการับัญช้้ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
 หลักสิ้ต้รั Directors Certification Program (DCP) รั้่น 121/2552 
 หลักสิ้ต้รั Directors Accreditation Program (DAP) รั้่น 79/2552
 หลักสิ้ต้รั Board Reporting Program (BRP) ปี 2558
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 หลักสิ้ต้รั TLCA Executive Development Program, ปี 2558 
 สำมาคมจดที่ะเบ่ยนไที่ย 
 หลักสิ้ต้รั นักบรัิหารัย์้ทธิศาสิต้รั์, ปี 2561
 ม้ลนิธัิสำถาบันวิจัยนโยบายการคลัง 
 หลักสิ้ต้รั TLCA CFO Professional Development Program, ปี 2562
 สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์ 
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

กรัรัมการั   
บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด 
กรัรัมการั 
บริษััที่ ไที่ยวอัเตอัร์ โอัเปีอัเรชั�นสำ์ จำากัด 
กรัรัมการั   
บริษััที่ ซี่เค พาวเวอัร์ จำากัด (มหาชน)
กรัรัมการั 
บริษััที่ บางเขนชัย จำากัด
ผู้้�ช้่วย์ผู้้�จัด้การัต้รัวจสิอบบัญช้้ 
บริษััที่ สำำานักงาน อั่วาย จำากัด 
(เด้ิมช้ื�อ บรัิษีัท สิำานักงาน เอินสิ์ท แอนด้์ ย์ัง จำากัด้)
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน   
กรัรัมการั   
บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด 

น�ยธนัช ศิึริเจริญ 
อ�ยุ 61 ปี 

ตำ�แหน่งในบริษัท ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั สิาย์งานปฏิิบัต้ิการั
  รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์วิศวกรัรัม
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาต้รั้ อ้ต้สิาหกรัรัมศาสิต้รั์บัณ์ฑ์ิต้ (เทค่โนโลย์้ไฟฟ้าอ้ต้สิาหกรัรัม) 
 มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอัมเกล้าพระนครเหน่อั
 หลักสิ้ต้รั Director Accreditation Program (DAP) รั้่น 99/2555
 หลักสิ้ต้รั How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
 รั้่น 1/2555
 หลักสิ้ต้รั Director Certification Program (DCP) รั้่น 170/2556
 หลักสิ้ต้รั Board Reporting Program (BRP) ปี 2558
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 การัต้ิด้ต้ามและค่วบค่้มผู้ลการัด้ำาเนินงานทางธิ้รักิจ, ปี 2558 
 สำมาคมการจัดการธัุรกิจแห่งปีระเที่ศไที่ย (TMA)
 หลักสิ้ต้รั กลย์้ทธิ์บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง Risk Management, ปี 2560
 บริษััที่ ศ้นย์พัฒนาอังค์รวม จำากัด 
 การับรัิหารัจัด้การันำ�าแบบบ้รัณ์าการั สิำาหรัับผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง รั้่นท้� 3 
 สำมาคมการปีระปีาแห่งปีระเที่ศไที่ย
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ปฎิบัต้ิการั
บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์ปฏิิบัต้ิการั
บริษััที่ ไที่ยวอัเตอัร์ โอัเปีอัเรชั�นสำ์ จำากัด 
ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ปฏิิบัต้ิการั
บริษััที่ บ่เจที่่ วอัเตอัร์ จำากัด
ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์บำารั้งรัักษีา
บริษััที่ บ่เจที่่ วอัเตอัร์ จำากัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน   
กรัรัมการั/ กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
บริษััที่ ไที่ยวอัเตอัร์ โอัเปีอัเรชั�นสำ์ จำากัด
กรัรัมการั
บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด



24 รายงานประจำาปี 2563

น�งส�วสุด�รัตน์ เจียมจันทร์
อ�ยุ 56 ปี

น�ยหงษ์ทอง อ�ทิตย์
อ�ยุ 53 ปี

ตำ�แหน่งในบริษัท ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์กิจการัองค่์กรั 
  เลขาน้การับรัิษีัท
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท  การัจัด้การัมหาบัณ์ฑ์ิต้ 
 มหาวิที่ยาลัยมหิดล
 ปรัิญญาต้รั้  บรัิหารัธิ้รักิจ (การับัญช้้) 
 มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง
 หลักสิ้ต้รั Company Reporting Program (CRP) รั้่น 2/2554
 หลักสิ้ต้รั Company Secretary Program (CSP) รั้่น 43/2554
 หลักสิ้ต้รั Effective Minutes Taking (EMT) รั้่น 24/2555
 หลักสิ้ต้รั Director Certification Program (DCP) รั้่น 186/2557 
 หลักสิ้ต้รั Advance Audit Committee Program (AACP) รั้่น 20/2558
 หลักสิ้ต้รั Business Reporting Program (BRP) ปี 2558
 หลักสิ้ต้รั Corporate Governance for Executives (CGE) รั้่น 6/2559 
 หลักสิ้ต้รั Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 
 รั้่น 1/2560
 สิัมมนา IOD Open House for Company Secretary 
 บทบาทเลขาน้การับรัิษีัทในการัสิ่งเสิรัิมด้�านการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้
 ให�กับองค่์กรั ปี 2563
 สิัมมนา Director Forum หัวข�อ Board’s Role in Strategy for 
 Business Sustainability ปี 2563
 สิัมมนา IOD Company Secretary Forum หัวข�อ Virtual Board 
 Meeting & the Evolving Role of Company Secretary ปี 2563 
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 หลักสิ้ต้รั Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCAIL 
 REPORTING รั้่นท้� 6 
 สำภาวิชาช่พบัญี่ช่ในพระบรมราช้ปีถัมภ์ ปีี 2561
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

ผู้้�จัด้การัสิ่วนบัญช้้และการัเงิน
บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด
ผู้้�จัด้การัสิ่วนบัญช้้และการัเงิน
บริษััที่ อัินเด็กซี์ อัินเตอัร์ เนชั�ลแนล กรุ�ปี จำากัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน   

ไม่ม้

ตำ�แหน่งในบริษัท ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์พัฒินาธิ้รักิจ
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท  วิศวกรัรัมศาสิต้รั์มหาบัณ์ฑ์ิต้ (โค่รังสิรั�างพื�นฐานและ
 การับรัิหารั) 
 มหาวิที่ยาลัยเกษัตรศาสำตร์
 ปรัิญญาต้รั้ ค่ณ์ะวิศวกรัรัมศาสิต้รั์ สิาขาวิศวกรัรัมเค่รัื�องกล 
 สำถาบันเที่คโนโลย่พระจอัมเกล้าพระนครเหน่อั
 หลักสิ้ต้รั TMA Thailand Management Day, 2561 
 สำมาคมการจัดการธัุรกิจแห่งปีระเที่ศไที่ย 
 หลักสิ้ต้รั Business Reporting Program (BRP) ปี 2558
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย 
 หลักสิ้ต้รั Myanmar insight, 2561 
 สำมาคมนักธัุรกิจไที่ยในเม่ยนมา 
 หลักสิ้ต้รั กฎหมาย์และแนวปฏิิบัต้ิเพื�อการัลงท้นในปรัะเทศเม้ย์นมารั์ 
 ปี 2560
 สำภาอัุตสำาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย 
 หลักสิ้ต้รั โอกาสิการัลงท้นและการัเป็นห้�นสิ่วนพัฒินารััฐวิสิาหกิจ
 ในเม้ย์นมา ปี 2560
 สำภาอัุตสำาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย 
 หลักสิ้ต้รั Executive Development Program รั้่นท้� 16 
 สำมาคมบริษััที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย 
 หลักสิ้ต้รั Energy Symposium, 2559 
 สำภาอัุตสำาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  0.00001  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์บรัิการัล้กค่�า
บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
ผู้้�จัด้การัสิ่วนปฏิิบัต้ิการั
บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด
หัวหน�าแผู้นกวิศวกรัรัมและก่อสิรั�าง
บริษััที่ นำ�าปีระปีาไที่ย จำากัด (มหาชน)
ผู้้�จัด้การัสินามงานท่อปรัะปา
กิจการร่วมค้า JWTWCK
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน 
ไม่ม้



25บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยชัชว�ล เทียนประเสริฐกิจ  
อ�ยุ 55 ปี 

ตำ�แหน่งในบริษัท รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ล้กค่�าสิัมพันธิ์
  ผู้้�จัด้การัสิ่วนล้กค่�าสิัมพันธิ์
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ�/ประวัติก�รอบรม

 ปรัิญญาโท บรัิหารัธิ้รักิจ สิาขาการัจัด้การั 
 มหาวิที่ยาลัยศร่ปีทีุ่ม
 ปริัญญาต้ร้ั พาณิ์ช้ย์ศาสิต้ร์ัและการับัญช้้ ภาค่วิช้าสิถิืติ้ สิาขาค่อมพิวเต้อร์ั 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
 หลักสิ้ต้รั Business Reporting Program (BRP) ปี 2558 
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
 หลักสิ้ต้รัการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและการักำากับกิจการัสิำาหรัับผู้้�บรัิหารั 
 (Governance Risk and Compliance)  
 สำถาบันวิที่ยาการจัดการ (TRIS Academy of Management)
 หลักสิ้ต้รั โค่รังการัอบรัมเพื�อรัับว้ฒิิบัต้รัด้�านการัต้รัวจสิอบภาย์ใน 
 (Internal Audit Certify Program) 
 สำภาวิชาช่พบัญี่ช่ ในพระบรมราช้ปีถัมภ์
 หลักสิ้ต้รั การัใช้�โปรัแกรัมค่อมพิวเต้อรั์เพื�อการัออกแบบ 
 และการัจัด้การันำ�าสิ้ญเสิ้ย์ ปี 2560
 มหาวิที่ยาลัยธัุรกิจบัณฑ์ิต 
 หลักสิ้ต้รั กลย์้ทธิ์บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง Risk Management ปี 2560
 บริษััที่ ศ้นย์พัฒนาอังค์รวม จำากัด 
 หลักสิ้ต้รั Leadership for QMS and EMS ปี 2561
 บริษััที่ เอัสำจ่เอัสำ (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด 
 หลักสิ้ต้รั ผู้้�นำาด้�านการับรัิหารัจัด้การันำ�า ปี 2562
 สำถาบันนำ�า สำภาอัุตสำาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย 
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

ผู้้�จัด้การัสิ่วนต้รัวจสิอบภาย์ใน  
ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์สิารัสินเทศ  
ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์การัต้ลาด้
บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
ผู้้�จัด้การัสิ่วนอาว้โสิ สิ่วนพัฒินาธิ้รักิจ  
บริษััที่ รถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
ผู้้�จัด้การัสิ่วนสินับสิน้นการัเด้ินรัถื ฝ่่าย์ปฎิบัต้ิการั 
บริษััที่ รถไฟู้ฟู้�ากรุงเที่พ จำากัด (มหาชน)
ผู้้�จัด้การัผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ซึ่อฟท์แวรั์ปรัะย์้กต้์ทางการับรัิหารัธิ้รักิจ  
บริษััที่ บิสำซีิเนที่สำ์ แอัพพริเคชั�น จำากัด
ผู้้�จัด้การัสิ่วนค่อมพิวเต้อรั์  
บริษััที่ สำยามคายาบา จำากัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่ม้ 

น�ยพิพัฒิน์ คติกุล 
อ�ยุ 53 ปี 

ตำ�แหน่งในบริษัท ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ปฏิิบัต้ิการั
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ�/ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท ค่ณ์ะบรัิหารัธิ้รักิจ 
 สำถาบันบัณฑ์ิตพัฒนบริหารศาสำตร์ 
 ปรัิญญาโท ค่ณ์ะการัจัด้การังานค่อมพิวเต้อรั์และวิศวกรัรัม 
 มหาวิที่ยาลัยอััสำสำัมชัญี่
- ปรัิญญาต้รั้ ค่ณ์ะวิทย์าศาสิต้รั์ สิาขาจ้ลช้้ววิทย์า 
 มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอัมเกล้าธันบุร่
 หลักสิ้ต้รั Executive Development Program (EDP), 2561  
 สำมาคมบริษััที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย
 หลักสิ้ต้รั กลย์้ทธิ์บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง Risk Management, 2560
 บริษััที่ ศ้นย์พัฒนาอังค์รวม จำากัด 
 หลักสิ้ต้รั การัต้ิด้ต้ามและค่วบค่้มผู้ลการัด้ำาเนินงานทางธิ้รักิจ ปี 2558 
 สำมาคมการจัดการธัุรกิจแห่งปีระเที่ศไที่ย 
 หลักสิ้ต้รั Business Reporting Program (BRP) ปี 2558
 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย 
 หลักส้ิต้รั Business Capability Enhancement Program (BCEP), 2557
 สำมาคมการจัดการธัุรกิจแห่งปีระเที่ศไที่ย 
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  
รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์วิศวกรัรัมและก่อสิรั�าง
บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
ผู้้�จัด้การัสิ่วนค่้ณ์ภาพ 
บริษััที่ ไที่ยวอัเตอัร์ โอัเปีอัเรชั�นสำ์ จำากัด
ผู้้�จัด้การัสิ่วนโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาปท้มธิาน้ ฝ่่าย์ปฏิิบัต้ิการั
บริษััที่ ไที่ยวอัเตอัร์ โอัเปีอัเรชั�นสำ์ จำากัด
ผู้้�จัด้การัสิ่วนพัฒินาธิ้รักิจ ฝ่่าย์พัฒินาธิ้รักิจ 
บริษััที่ นำ�าปีระปีาไที่ย จำากัด (มหาชน)
ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์ปฏิิบัต้ิการั
บริษััที่ บ่เจที่่ วอัเตอัร์ จำากัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่ม้



การประกอบธุรกิจ

26 รายงานประจำาปี 2563

น�งบุศึวรรณ ผู้ลประเสริฐ
อ�ยุ 48 ปี

ตำ�แหน่งในบริษัท รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลและธ้ิรัการั

  ผู้้�จัด้การัสิ่วนพัฒินาบ้ค่ลากรั
คุณวุฒิิท�งก�รศึึกษ� / ประวัติอบรม

 ปรัิญญาโท ศิลปศาสิต้รั์มหาบัณ์ฑ์ิต้

 มหาวิที่ยาลัยเกษัตรศาสำตร์

 ปรัิญญาต้รั้ รััฐศาสิต้รั์บัณ์ฑ์ิต้ 

 มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสำตร์

 หลักสิ้ต้รั Up to date กฏิหมาย์แรังงานใหม่ ปี 2562 

 HR Dee Solution

 หลักสิ้ต้รั Leadership for QMS and EMS, ปี 2561

 บริษััที่ เอัสำจ่เอัสำ (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด 

 หลักส้ิต้รั ผู้ลกรัะทบจากการัปรัับค่่าจ�างขั�นต้ำ�าและแนวทางในการับริัหารั

 ค่่าต้อบแทน ภาค่ปฏิิบัต้ิ ปี 2561

 สำมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งปีระเที่ศไที่ย 

 หลักสิ้ต้รั Engaging Thailand’s Workforce of the future, ปี 2561

 บริษััที่ เอัอัาร์ไอัพ่ จำากัด (มหาชน) 

 หลักสิ้ต้รั กลย์้ทธิ์บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง Risk Management, ปี 2560

 บริษััที่ ศ้นย์พัฒนาอังค์รวม จำากัด

 หลักสิ้ต้รั เต้รั้ย์มต้ัวอย์่างไรั เพื�อแข่งขันในย์้ค่ Industry 4.0 ปี 2560 

 สำภาอัุตสำาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย/สำถาบัน ไที่ย-เยอัรมัน 

 หลักสิ้ต้รั Building Employee Engagement during Change ปี 2560 

 Dale Carnegie 

 หลักส้ิต้รั ส่้ิค่วามท�าทาย์ใหม่ทางธ้ิรักิจในการับริัหารัท้นมน้ษีย์์ย้์ค่ดิ้จิต้อล 

 ปี 2560

 บริษััที่ อั่-บิซีิเนสำ พลัสำ จำากัด 

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 

ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์บ้ค่ค่ล

บริษััที่ โพรเกรสำ ซีอัฟู้ต์แวร์ จำากัด (Progress Software Co., Ltd.)

ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์บ้ค่ค่ล

บริษััที่ ที่่.เอั็น. อัินฟู้อัร์เมชั�น ซีิสำเที่็มสำ์ จำากัด 
สัดส่วนในก�รถืือหุ้น (%)

ทางต้รัง  - ไม่ม้ -  ทางอ�อม  - ไม่ม้ -

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน 

ไม่ม้
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นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

 บรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) (TTW) ปรัะกอบธิ้รักิจ
ผู้ลติ้และจำาหนา่ย์นำ�าปรัะปาให�กบัการัปรัะปาสิว่นภ้มภิาค่ (กปภ.) 
ในพื�นท้�ฝ่ั�งต้ะวันต้กของกรั้งเทพมหานค่รั (West Bangkok) 
ค่รัอบค่ล้มพื�นท้� 2 จังหวัด้ ได้�แก่ จังหวัด้นค่รัปฐม ใน 3 อำาเภอ ค่ือ
อำาเภอนค่รัชั้ย์ศรั ้อำาเภอสิามพรัาน อำาเภอพ้ทธิมณ์ฑ์ล และจงัหวัด้
สิม้ทรัสิาค่รัใน 2 อำาเภอ ค่ือ อำาเภอกรัะท้่มแบน และอำาเภอเมือง
สิม้ทรัสิาค่รั โด้ย์ม้สัิญญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปากับการัปรัะปา               
สิ่วนภ้มิภาค่ รัะย์ะเวลา 30 ปี  ลักษีณ์ะสิัญญาเป็นแบบ 
Build-Own-Operate (BOO) และได้�รับัสิมัปทานปรัะกอบกจิการั
ปรัะปาจากกรัะทรัวงทรัพัย์ากรัธิรัรัมช้าต้แิละสิิ�งแวด้ล�อมให�ใช้�นำ�า
จากแม่นำ�าท่าจ้นในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 
 นอกจากน้� TTW ย์ังลงท้นในบรัิษีัทย่์อย์ท้�ด้ำาเนินธ้ิรักิจ
เก้�ย์วข�องกับการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา รัวมถืึงการัเข�าซึ่ื�อสิิทธิิในการั
บริัหารัจัด้การัรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและรัะบบบำาบัด้นำ�าเส้ิย์ใน        
นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัม และบริัษีัทรั่วมท้�ลงท้นในห้�นสิามัญในธ้ิรักิจ 
Holding Company ท้�ม้ง่เน�นการัลงทน้ในธ้ิรักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์
ไฟฟ้าจากพลังงานปรัะเภทต้่างๆ

1. วิสัยทัศึน์ พันธกิจ และคุณค่�องค์กร

 TTW เป็นผู้้�ผู้ลิต้นำ�าปรัะปาภาค่เอกช้นรัาย์ใหญ่ท้�ส้ิด้ของ
ปรัะเทศ ม้ค่วามม้่งมั�นท้�จะแสิวงหาโอกาสิและค่วามเป็นไปได้�              
ท้�จะขย์าย์ธ้ิรักจินำ�าปรัะปาในปรัะเทศเพื�อนบ�าน ต้ลอด้จนการัขย์าย์
การัด้ำาเนินธ้ิรักิจด้�านพลังงานและสิิ�งแวด้ล�อม โด้ย์ม้วิสิัย์ทัศน์  
พันธิกิจ และค่้ณ์ค่่าองค่์กรัในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ ด้ังน้�
 วิสิัย์ทัศน ์  “เป็นบริัษีัทชั้�นนำาของปรัะเทศในการัด้ำาเนิน

ธิ้รักิจเก้�ย์วกับนำ�า พลังงาน และสิิ�งแวด้ล�อม”
 พันธิกิจ  เต้ิบโต้อย่์างมั�นค่ง ต้่อเนื�อง และยั์�งย์ืน เพื�อ

บรัรัลซ้ึ่ึ�งวสิิยั์ทัศน ์บนพื�นฐานของค่วามสิมด้ล้
รัะหว่างล้กค่�า พนักงาน ค่้่ค่�า ผู้้�ถืือห้�น ช้้มช้น
และสิิ�งแวด้ล�อม

 ค่้ณ์ค่่าองค่์กรั ด้ำาเนนิธ้ิรักจิให�บรัรัลว้สิิยั์ทศันแ์ละพนัธิกจิบน
พื�นฐานของค่วามพึงพอใจและผู้ลปรัะโย์ช้น์
สิ้งสิ้ด้ของผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์ด้�วย์การั
- พัฒินาและปรัับปรั้งอย์่างต้่อเนื�อง 

    - ทำางานเช้ิงรั้กด้�วย์ค่วามค่ิด้รัิเรัิ�ม
    - ทำางานเป็นท้ม

เป้�หม�ยและกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

 TTW ให�ค่วามสินใจในธ้ิรักิจนำ�าปรัะปาทั�งในปรัะเทศและ 
ต้า่งปรัะเทศ โด้ย์รัว่มมอืกบัการัปรัะปาสิว่นภม้ภิาค่ (กปภ.) ในการั
พัฒินาโค่รังการันำ�าปรัะปาอื�นๆ ซึ่ึ�งภาย์ในปรัะเทศนั�น ผู้้�ให�บรัิการั
นำ�าปรัะปาย์ังค่งด้ำาเนินการัและให�บรัิการัโด้ย์ภาค่รััฐ ได้�แก่               
การัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่ (กปภ.) การัปรัะปานค่รัหลวง (กปน.) 
องค่์การับริัหารัส่ิวนต้ำาบล (อบต้.) องค่์การับริัหารัส่ิวนท�องถิื�น               
(อบท.) ซึ่ึ�งกำาลังการัผู้ลติ้ของ กปภ. นั�น นบัเปน็สิดั้สิว่นท้�ใหญท่้�สิด้้
ของปรัะเทศ และย์ังค่งด้ำาเนินการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาเอง ม้เพ้ย์ง           
บางพื�นท้�เท่านั�นท้�เปิด้ให�เอกช้นรั่วมลงท้น สิ่วน อบต้. และ อบท. 
นั�น ด้ำาเนินการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและบริัหารังานเองภาย์ในท�องถิื�น
ด้�วย์อัต้รัากำาลังการัผู้ลิต้ท้�ไม่มากนัก อย์่างไรัก็ต้ามหากภาค่รััฐ   
เปิด้ให�เอกช้นรั่วมลงท้นในโค่รังการัใหม่ๆ เช้่น รัะเบ้ย์งเศรัษีฐกิจ
พิเศษีภาค่ต้ะวันออก (EEC) โด้ย์ม้เงื�อนไขท้�น่าสินใจ บรัิษีัทฯ ก็ม้
ค่วามพรั�อมท้�จะเข�ารั่วมปรัะม้ล ซึึ่�งธ้ิรักิจนำ�าปรัะปาถืือเป็นธ้ิรักิจท้�
ใช้�เงินลงท้นสิ้งในช้่วงเรัิ�มต้�น (Capital Intensive) ด้ังนั�น สิิ�งท้�
บรัิษีัทฯ ต้�องค่ำานึงถืึงคื่อปรัิมาณ์จำาหน่าย์นำ�าปรัะปาท้�จะต้�องให�       
ผู้ลต้อบแทนท้�เหมาะสิม หากปรัิมาณ์จำาหน่าย์เรัิ�มต้�น และในปี
ถืดั้ๆ ไปไม่เปน็ไปต้ามท้�ค่าด้การัณ์์ไว� กอ็าจจะทำาให�เกิด้ค่วามเสิ้�ย์ง
และไม่ค่้�มค่่าต่้อการัลงท้น จึงทำาให�ธ้ิรักิจนำ�าปรัะปาต้�องอาศัย์ 
Minimum Order Quantity (MOQ) จากภาค่รัฐั เพื�อลด้ค่วามเสิ้�ย์ง
ในการัด้ำาเนินการัด้ังกล่าว
 ด้�านธ้ิรักิจบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ บริัษีัทม้ค่วามสินใจท้�จะเข�าไป    
ด้ำาเนนิการักอ่สิรั�างโรังบำาบดั้นำ�าเสิย้์ และ/หรืัอ รับัจ�างเด้นิรัะบบให�
โรังบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ของภาค่รััฐท้�เปิด้ด้ำาเนินการัอย์้่แล�ว แต้่เนื�องด้�วย์
ปจัจบั้น อตั้รัาค่า่บรักิารับำาบดั้นำ�าเสิย้์ย์งัค่งอย่้์รัะหว่างการัพิจารัณ์า
จากภาค่รัฐัว่าค่วรัจะมก้ารัเรัย้์กเกบ็จากผู้้�ใช้�นำ�าในอตั้รัาเทา่ใด้ และ
ภาค่รััฐจะใช้�เงินท้นจากส่ิวนใด้ในการัจัด้จ�างให�เอกช้นเข�ามา
ด้ำาเนินการั
 ด้�านการัลงท้นในต้่างปรัะเทศ บรัิษีัทฯ ย์ังค่งศึกษีาโอกาสิ
ทางธ้ิรักิจในภ้มิภาค่อาเซึ่้ย์น และภ้มิภาค่อื�นๆ ท้�น่าสินใจ แต้่
อย์่างไรัก็ต้าม ด้�วย์ค่วามเสิ้�ย์งของแต้่ละปรัะเทศ บรัิษีัทฯ จึงต้�อง
ใช้�ค่วามรัะมดั้รัะวงัในการัลงท้น เพื�อลด้ค่วามเสิ้�ย์งท้�อาจจะเกดิ้ขึ�น
ในอนาค่ต้ เช้่น อัต้รัาแลกเปล้�ย์น ค่วามมั�นค่งและค่วามเสิ้�ย์งจาก
การัเก็บเงินจากล้กค่�า ภัย์ธิรัรัมช้าต้ิ แหล่งนำ�าด้ิบ เป็นต้�น เพื�อให�
ค่้�มกับการัท้�จะไปลงท้น
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2.  ก�รเปล่ียนแปลงและพัฒิน�ก�ร
 ท่ีสำ�คัญ

 บรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) ได้�จด้ทะเบ้ย์นจัด้ต้ั�งเป็น
บรัิษีัทจำากัด้เมื�อวันท้� 11 กันย์าย์น 2543  ภาย์ใต้�ช้ื�อ บริัษีัท นำ�า
ปรัะปาไทย์ จำากัด้ เพื�อด้ำาเนินงานต้ามโค่รังการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์
นำ�าปรัะปาในพื�นท้�ฝ่ั�งต้ะวันต้กของกรั้งเทพมหานค่รั ม้การั
เปล้�ย์นแปลงและพัฒินาการัท้�สิำาค่ัญ ด้ังน้�

21 กันย์าย์น 2543  บรัิษีัทได้�ลงนามสัิญญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปา
กับการัปรัะปาส่ิวนภ้ มิภาค่ (กปภ.)                  
ในลักษีณ์ะ BOO (Build Own Operate) 
รัะย์ะเวลา 30 ปี 

5 มกรัาค่ม 2547  ด้ำาเนินการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาเพื�อจำาหน่าย์           
ให�กับการัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่ก่อนวันเรัิ�ม
ปรัะกอบกิจการั

21 กรักฎาค่ม 2547  เรัิ�มขาย์นำ�าปรัะปาท้�เปน็จรังิต้ามเงื�อนไขใน
สิัญญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปากับการัปรัะปา
สิ่วนภ้มิภาค่ 

11 มน้าค่ม 2548  บรัษิีทัได้�รับัสิมัปทานในการัปรัะกอบกจิการั
ปรัะปาในพื�นท้� อำาเภอพ้ทธิมณ์ฑ์ล อำาเภอ
สิามพรัาน อำาเภอนค่รัช้ัย์ศรั้  จังหวัด้
นค่รัปฐม และ อำาเภอกรัะท้่มแบน อำาเภอ
เมืองสิม้ทรัสิาค่รั จังหวัด้สิม้ทรัสิาค่รั จาก
กรัะทรัวงทรััพย์ากรัธิรัรัมช้าติ้และสิิ�งแวด้ล�อม
อาย์้สิัมปทาน 25 ปี

6 กรักฎาค่ม 2549  ได้�จด้ทะเบย้์นแปรัสิภาพเป็นบริัษีทัมหาช้น
โด้ย์ใช้�ช้ื�อว่า บรัิษีัท นำ�าปรัะปาไทย์ จำากัด้  
(มหาช้น) 

29 มิถื้นาย์น 2550  เข�าทำาสิัญญาซึ่ื�อห้�นสิามัญของบรัิษีัท 
ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ (PTW) จำานวน 
10,698,283 ห้�น ค่ดิ้เปน็รั�อย์ละ 89.15 ของ
ห้�นท้�ช้ำารัะแล�วทั�งหมด้

18 ธิันวาค่ม 2550  เข�าทำาสิัญญาซึ่ื�อห้�นเพิ�มเต้ิมของบรัิษีัท 
ปรัะปาปท้มธิาน ้จำากัด้ จำานวน 1,061,452 
ห้�น ค่ดิ้เปน็รั�อย์ละ 8.85 ของห้�นท้�ช้ำารัะแล�ว
ทั�งหมด้ (ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2550 
บริัษีทัฯ มสั้ิด้สิว่นการัถืือห้�นใน PTW ทั�งสิิ�น
รั�อย์ละ 98 อ้กรั�อย์ละ 2 ถืือโด้ย์การัปรัะปา
สิ่วนภ้มิภาค่)

22 พฤษีภาค่ม 2551 จด้ทะเบ้ย์นห้�น TTW เป็นหลักทรััพย์์              
จด้ทะเบ้ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่ง
ปรัะเทศไทย์ (ต้ลท.) ม้ท้นจด้ทะเบ้ย์นและ
ช้ำารัะแล�วจำานวน 3,990,000,000 บาท 
แบ่งเป็นห้�นสิามัญ 3,990,000,000 ห้�น 

ม้ลค่่าท้�ต้รัาไว�ห้�นละ 1 บาท โด้ย์ได้�รัับการั
จดั้ให�เปน็ห้�นในกล้ม่ทรัพัย์ากรั หมวด้ธ้ิรักจิ
พลังงานและสิาธิารัณ์้ปโภค่

7 สิิงหาค่ม 2552  TTW ลงนามสิญัญาการัเข�าซึ่ื�อสิทิธิิในการั
ผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ใน
นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน จากบริัษัีท 
ท้�ดิ้นบางปะอิน จำากัด้ รัะย์ะเวลา 30 ปี             
(สิัญญาสิิ�นสิ้ด้วันท้� 6 สิิงหาค่ม 2582) 

8 มกรัาค่ม 2553  บรัิษีัท วอเต้อรั์โฟลว์ จำากัด้ ได้�ค่วบรัวม
กิจการักับ บริัษัีท บ้เจท้ วอเต้อร์ั จำากัด้ จัด้ตั้�ง
เปน็บรัษิีทั ไทย์วอเต้อรั ์โอเปอเรัช้ั�นสิ ์จำากดั้
โด้ย์ TTW ถืือห้�นในสิดั้สิว่นรั�อย์ละ 68 และ
บรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ ถืือห้�นใน
สิัด้สิ่วนรั�อย์ละ 32

13 กันย์าย์น 2554  TTW เข�าซึ่ื�อห้�นสิามัญของบรัิษีัท ซึ่้เค่            
พาวเวอรั์ จำากัด้ (CKP)

10 พฤษีภาค่ม 2555 TTW ช้ำารัะห้�นเพิ�มท้น CKP (จากเด้ิม 100 
ล�านห้�น เป็น 9,200 ล�านห้�น) ต้ามสิัด้สิ่วน
ผู้้�ถืือห้�นจำานวน 2,730 ล�านบาท รัวมเป็น 
276 ล�านห้�น หรัอืค่ดิ้เปน็สิดั้สิว่นรั�อย์ละ 30

14 ม้นาค่ม 2557  ท้�ปรัะช้้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น ปรัะจำาปี 2557 ม้
มต้ิอน้มัต้ิให�บริัษีัท เปล้�ย์นช้ื�อเป็น บริัษีัท  
ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น)

22 พฤษีภาค่ม 2558 TTW ซึ่ื�อห้�นเพิ�มท้นใน CKP ต้ามสิิทธิิ
จำานวน 467.50 ล�านห้�น และสิ่วนเกินสิิทธิิ
จำานวน 23,144,123 ห้�น ในม้ลค่่าห้�นละ 3 
บาท รัวมเป็นเงินทั�งสิิ�น 1,471.90 ล�านบาท
ม้ผู้ลให�บรัิษีัทม้สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นใน CKP 
รั�อย์ละ 25.31

19 มิถ้ืนาย์น 2560  TTW รับัมอบงานกอ่สิรั�างโรังผู้ลติ้นำ�าปรัะปา
กรัะท้่มแบน สิถืาน้สิ้บนำ�าด้ิบไรั่ขิง งานวาง
ท่อส่ิงนำ�าด้ิบ และงานปรัับปรั้งสิถืาน้เพิ�ม
แรังดั้นเป็นสิถืาน้จ่าย์นำ�า รัวมทั�งงานก่อสิรั�าง
ต้ามเงื�อนไขในใบอน้ญาต้ของหน่วย์งาน
รัาช้การัจากผู้้�แทน บมจ.ช้.การัช้่าง

22 ก้มภาพันธิ์ 2562  บรัิษีัทไถื่ถือนห้�นก้�บรัิษีัท นำ�าปรัะปาไทย์ 
จำากัด้ (มหาช้น) ค่รัั�งท้� 1/2555 ช้้ด้ท้� 1 
(TTW192A) ม้ลค่่า 1,500 ล�านบาท

28 มิถื้นาย์น 2562  บมจ. ช้.การัช้่าง ได้�ใช้�สิิทธิิใบสิำาค่ัญแสิด้ง
สิิทธิิซึ่ื�อห้�นสิามัญ (CKP-W1) และทำาให�                
บมจ. ช้.การัช้่าง ม้สัิด้สิ่วนการัถืือห้�นใน 
CKP เพิ�มขึ�นเป็น 32.56% สิ่งผู้ลให� TTW 
ม้สัิด้สิ่วนการัถืือห้�นใน CKP ลด้ลงเป็น 
23.43% (Dilute Effect)
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19 กันย์าย์น 2562  ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทม้มติ้อน้มัต้ิให� TTW 
ทย์อย์ใช้�สิิทธิิใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิซึ่ื�อห้�น
สิามัญ (CKP-W1) ในอัต้รัา 1.00 หน่วย์ 
CKP-W1 ต้่อ 1.0007 ห้�น รัาค่าใช้�สิิทธิิ 
6.00 บาทต้่อ 1 ห้�นสิามัญ จากผู้้�ถืือหน่วย์
จำานวน 490,644,424 หน่วย์ ซึ่ื�อห้�นสิามัญ
ของ CKP 490,987,875 ห้�น รัวมเป็นเงิน 
2,945,927,250 บาท

24 กันย์าย์น 2562  TTW ออกต้ั�วแลกเงิน (Bill of Exchange : 
B/E) ไมม่ป้รัะกัน ไมด่้�อย์สิทิธิิ มล้ค่่า 1,000 
ล�านบาท เพื�อเป็นเงินลงท้นสิำาหรัับแปลง
สิภาพ Warrant เป็นห้�นสิามัญของ CKP 
โด้ย์เสินอขาย์ในวงจำากัด้แก่ผู้้�ลงท้นไม่เกิน 
10 รัาย์ ม้ลักษีณ์ะของผู้ลต้อบแทนแบบ 
คิ่ด้ลด้ 1.73% โด้ย์ม้อาย้์ของต้รัาสิารั  91 วัน
ค่รับกำาหนด้ไถื่ถือน 24 ธิันวาค่ม 2562

4 ต้้ลาค่ม 2562   CKP รัับห้�นเพิ�มท้นจากการัใช้�สิิทธิิใบสิำาคั่ญ
แสิด้งสิิทธิิซืึ่�อห้�นสิามัญ (CKP-W1) จำานวน 
165,115,000 ห้�น โด้ย์ห้�นเพิ�มทน้ของ CKP 
ทำาการัซึ่ื�อขาย์วันท้� 4 ต้้ลาค่ม 2562 ทำาให�
สิัด้ส่ิวนการัถืือห้�นใน CKP ของ TTW 
เปล้�ย์นแปลงเป็น 24.98%

20 ธิันวาค่ม 2562  ออกและเสินอขาย์ห้�นก้� อาย์้ 7 ปี 2 เด้ือน 
จำานวนเงินรัวม 1,000 ล�านบาท อัต้รัา
ด้อกเบ้�ย์ค่งท้�รั�อย์ละ 2.41 ต้่อปี เพื�อจ่าย์
ช้ำารัะต้ั�วสิัญญาใช้�เงินท้�ค่รับกำาหนด้

ก�รเปล่ียนแปลงและพัฒิน�ก�รท่ีสำ�คัญของบริษัท
ในปี 2563

30 เมษีาย์น 2563  TTW ต้อบรัับการัปรัะปาส่ิวนภ้มิภาค่ (กปภ.) 
ในการัให�ค่วามรัว่มมอืขย์าย์เวลาการัช้ำารัะ
เงินค่่านำ�าปรัะปาออกไปเป็นรัะย์ะเวลา        
2 เด้ือน นับจากวันท้�รัะบ้ไว�ในใบแจ�งหน้�
ของรัอบการัซึ่ื�อนำ�าปรัะปาในเด้ือน เม.ย์. - 
มิ.ย์. 2563 (3 เด้ือน) โด้ย์ไม่ค่ิด้ด้อกเบ้�ย์ 
เพื�อสินับสิน้นการัด้ำาเนินงานของ กปภ. 
และช่้วย์เหลือปรัะช้าช้นในช่้วงสิถืานการัณ์์
แพรั่รัะบาด้ของ COVID-19

9 พฤษีภาค่ม 2563  TTW รั้ไฟแนนซ์ึ่หน้�เงินก้�รัะย์ะย์าวจำานวน 
2,760 ล�านบาท จากสิถืาบันการัเงินเด้ิม     
(ธินาค่ารัธินช้าต้) เป็นธินาค่ารักรั้งไทย์ 
รัะย์ะเวลาช้ำารัะค่นืไมเ่กนิ 6 ป ี7 เด้อืน โด้ย์
แบ่งช้ำารัะ 25 งวด้

28 พฤษีภาค่ม 2563 TTW ได้�รัับ Certificate of SDG Impact 
Company และการัปรัะเมินผู้ลกรัะทบท้�ม้
ต้อ่เปา้หมาย์การัพัฒินาท้�ยั์�งย์นืรัะดั้บ Gold 
Class จากสิถืาบันไทย์พัฒิน์ ในฐานะเป็น
บ รัิ ษีั ท ท้� ด้ำา เ นิ น ธ้ิ รั กิ จ ต้ อ บ สิ น อ ง ต้่ อ                 
เป้าหมาย์การัพัฒินาอย่์างยั์�งย์ืน (SDGs) 
ทั�งด้�านเศรัษีฐกิจ สิังค่ม สิิ�งแวด้ล�อมและ
ธิรัรัมาภิบาล รัวมถืึงได้�รัับการัคั่ด้เลือกให�
เปน็หนึ�งในบรัษิีทัท้�อย่้์ในบญัช้ร้ัาย์ช้ื�อ SDG 
Impact Company จากการัต้รัวจยื์นยั์น
ต้ามเกณ์ฑ์์ GCI (Guidance on Core  
Indicators) ของ ISAR (International 
Standard of Accounting and Reporting) 

15 มิถ้ืนาย์น 2563  ต้ลาด้หลกัทรัพัย์์แหง่ปรัะเทศไทย์ ปรัะกาศ
ให� TTW เปน็รัาย์ช้ื�อหลกัทรัพัย์์ท้�ใช้�ค่ำานวณ์
ด้ัช้น้ SET50 Index, SETHD Index, 
SETTHSI Index สิำาหรัับเป็นข�อม้ลท้�ใช้�        
ในการัค่ำานวณ์ช่้วงรัะหว่าง 1 ก.ค่. -  31 ธิ.ค่. 
2563

30 กรักฎาค่ม 2563  ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ม้มต้ิอน้มัติ้ให�ปรัับ
โค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย่์อย์ จากเด้ิม 
5 ค่ณ์ะ เป็น 4 ค่ณ์ะ เพื�อให�เกิด้ค่วาม
กรัะช้ับและค่ล่องต้ัวในการับรัิหารัจัด้การั 
โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์ง 
และค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษัีทภิบาล เป็น  
ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและ
บรัรัษีัทภิบาล

31 กรักฎาค่ม 2563  สิถืาบันไทย์พัฒิน์ปรัะกาศให� TTW เป็น 1 ใน 
100 บริัษีัทจด้ทะเบ้ย์นท้�ม้การัด้ำาเนินงาน
โด้ด้เด่้นด้�านสิิ�งแวด้ล�อม สิังค่ม และ              
ธิรัรัมาภิบาล (Environment, Social and 
Governance) หรัือ ESG100 ปรัะจำาปี 
2563

17 สิิงหาค่ม 2563  ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัม้มต้ิอน้มัติ้ขอบเขต้
อำานาจหน�าท้�ของค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท 
ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ ให�ม้อำานาจเข�าทำา
นิต้ิกรัรัมซึ่ึ�งม้ผู้ลผู้้กพันต้่อ PTW ในวงเงิน
ไม่เกิน 15 ล�านบาท ต้ลอด้จนการัด้ำาเนินการั
แก�ไขหรืัอเปล้�ย์นแปลงสัิญญาเดิ้ม หรืัอ
การัลงนามในสิญัญาใหมร่ัะหวา่ง PTW กับ
การัปรัะปาส่ิวนภ้มิภาค่ ให�ขอค่วามเห็นช้อบ
จากค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารั หรืัอค่ณ์ะกรัรัมการั
บรัิษีัท  TTW ต้ามกรัอบอำานาจของ         
แต้่ละค่ณ์ะ
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30 พฤศจิกาย์น 2562 บรัิษีัท ทรัิสิเรัต้ต้ิ�ง จำากัด้ (TRIS Rating) 
ปรัะกาศค่งอันด้ับเค่รัด้ิต้องค่์กรัและห้�นก้�
ไม่ด้�อย์สิิทธิิไม่ม้หลักปรัะกันช้้ด้ปัจจ้บัน
ของ TTW ท้�รัะด้ับ AA- ด้�วย์แนวโน�ม         
“Stable” หรัือ ค่งท้�

16 ธิันวาค่ม 2563  ต้ลาด้หลักทรััพย์์ฯ ปรัะกาศให� TTW เป็น
รัาย์ช้ื�อหลักทรััพย์์ท้�ใช้�ค่ำานวณ์ในดั้ช้น ้
SET50 Index, SET100 Index, SETHD 
Index และ SETTHSI Index สิำาหรัับเป็น
ข�อม้ลท้�ใช้�ในการัค่ำานวณ์รัะหว่าง 1 ม.ค่. 
- 30 มิ.ย์. 2564

3. โครงสร้�งก�รถืือหุ้นของกลุ่มบริษัท

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถืือหุ้้้นและสัดส่วนการถืือหุ้้้นของบริษััท ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2563

5 ต้ล้าค่ม 2563   ต้ลาด้หลักทรััพย์์ฯ ได้�จัด้ทำา SET Low 
Volatility Index ซึ่ึ�ง TTW เป็น 1 ใน 40 ห้�น
ท้�ม้นำ�าหนักมากท้�สิ้ด้ 10 อันด้ับแรักใน    
กล้่มทรััพย์ากรั (Resource)

11 พฤศจิกาย์น 2563 ต้ลาด้หลักทรััพย์์ฯ ปรัะกาศให� TTW เป็น  
1 ใน 124 บริัษีัทจด้ทะเบ้ย์นท้�ผู่้านการั         
คั่ด้เลือกเข�าส่้ิรัาย์ชื้�อห้�นยั์�งยื์น หรืัอ Thailand 
Sustainability Investment (SET THSI) 
ปรัะจำาปี 2563 

19 พฤศจิกาย์น 2563 สิถืาบันกรัรัมการับริัษีัทไทย์ (IOD) เผู้ย์         
ผู้ลสิำารัวจการักำากับด้้แลกิจการัของบรัิษีัท
จด้ทะเบ้ย์น ปรัะจำาปี 2562 โด้ย์ TTW ได้�
รับัค่ะแนนอย่้์ในรัะด้บั “ด้เ้ลศิ “ (Excellent)

หมาย์เหต้ ้ : *การัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่ถืือห้�นใน บรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ รั�อย์ละ 2

 บรัิษีัทม้นโย์บาย์การัลงท้นในบรัิษีัทย์่อย์และบรัิษีัทรั่วมท้�ด้ำาเนินธ้ิรักิจเก้�ย์วข�องกับการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา ต้ลอด้จนการัลงท้นในห้�น

สิามัญในธ้ิรักิจ Holding Company ท้�ม่้งเน�นการัลงท้นในธ้ิรักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์ไฟฟ้าจากพลังงานปรัะเภทต่้างๆ โด้ย์ม้สัิด้ส่ิวนการัถืือห้�น

ของบรัิษีัทท้�ไปลงท้น ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ด้ังน้�

บจก. ประปาปทุมธานี

98%*
บจก. ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส

68.5%

บมจ. ทีทีดับบลิว

บมจ. ซ�เค พาวเวอร

24.98%

31.5%
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การลงท้นในบริษััทย่่อย่และบริษััทอื�น

หน่วย์ : ล�านบาท

ราย่ละเอ่ย่ดของบริษััทท่�ไปลงท้น

1.  บริษััท ประปาปท้มธัาน่ จำำากัด (PTW)

  PTW เป็นบรัิษีัทย์่อย์ของ TTW ม้ท้นจด้ทะเบ้ย์นจำานวน 1,200 ล�านบาท เป็นห้�นสิามัญจำานวน 12 ล�านห้�น โด้ย์ม้

ม้ลค่่าห้�นท้�ต้รัาไว�ห้�นละ 100 บาท ม้ท้นช้ำารัะแล�วจำานวน 1,200 ล�านบาท ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทม้สิัด้สิ่วน

การัถืือห้�นใน PTW รั�อย์ละ 98 ของท้นจด้ทะเบ้ย์น (อ้กรั�อย์ละ 2 ถืือโด้ย์การัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่) PTW ปรัะกอบธิ้รักิจ

ผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาให�กับ กปภ. ในพื�นท้�ปท้มธิาน้-รัังสิิต้ โด้ย์ม้รั้ปแบบสัิญญาเป็นแบบ Build-Own-                   

Operate-Transfer (BOOT) อาย์้สิัญญา 25 ปี PTW เรัิ�มด้ำาเนินกิจการัในปี 2541 เป็นต้�นมา ปัจจ้บันม้กำาลังการัผู้ลิต้

จำานวน 488,000 ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวัน โด้ย์ม้ปรัิมาณ์รัับซึ่ื�อนำ�าขั�นต้ำ�าจาก กปภ. 358,000 ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวัน

2.  บริษััท ไทย่วอเตอร์ โอเปอเรชัั่�นส์ จำำากัด (TWO)

  TWO เปน็บรัษิีทัย์อ่ย์ของ TTW มท้น้จด้ทะเบย้์นจำานวน 60 ล�านบาท เปน็ห้�นสิามัญจำานวน 6 แสินห้�น โด้ย์มม้ล้ค่า่

ห้�นท้�ต้รัาไว�ห้�นละ 100 บาท ม้ท้นช้ำารัะแล�วจำานวน 60 ล�านบาท ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บริัษีัทม้สัิด้สิ่วน                       

การัถืือห้�นใน TWO รั�อย์ละ 68.5 ของท้นจด้ทะเบ้ย์น (อ้กรั�อย์ละ 31.5 ถืือโด้ย์ PTW) TWO ปรัะกอบธิ้รักิจให�บรัิการั

ด้�านการับริัหารัจัด้การัและบำาร้ังรัักษีารัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปา และรัะบบบำาบัด้นำ�าเส้ิย์ให�กับ TTW, PTW, นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัม

บางปะอิน นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซึ่ิต้้�ช้ลบ้รั้ และนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซึ่ิต้้�รัะย์อง 

3.  บริษััท ซีีเค พาวเวอร์ จำำากัด (มหุ้าชั่น) (CKP)

 CKP เป็นบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์ฯ ปรัะกอบธิ้รักิจหลักโด้ย์การัลงท้นในบรัิษีัทอื�น (Holding Company) ซึึ่�งปรัะกอบ

ธ้ิรักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์ไฟฟ้า CKP ม้ท้นจด้ทะเบ้ย์นรัวมจำานวน 9,240 ล�านบาท เป็นห้�นสิามัญจำานวน 9,240 ล�านห้�น โด้ย์ม้มล้ค่่าห้�นท้�

ต้รัาไว�ห้�นละ 1 บาท ม้ท้นช้ำารัะแล�วจำานวน 8,129 ล�านบาท ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทม้สิัด้สิ่วนการัถืือห้�นใน CKP รั�อย์ละ 24.98 

ของท้นจด้ทะเบ้ย์น CKP ม้การัลงท้นในบรัิษีัทท้�ปรัะกอบธิ้รักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์ไฟฟ้าในโรังไฟฟ้า 3 ปรัะเภท ได้�แก่ โรังไฟฟ้าพลังนำ�า   

โรังไฟฟ้ารัะบบโค่เจนเนอเรัชั้�นและโรังไฟฟ้าพลังงานแสิงอาทิต้ย์์ โด้ย์แบ่งเป็นการัลงท้นในบริัษัีทย่์อย์และบริัษัีทร่ัวม รัวม 6 บริัษัีท ดั้งน้�

ช่�อับริษััที่ ลักษัณะธัุรกิจ ทีุ่น
จดที่ะเบ่ยน

ทีุ่นเร่ยก
ชำาระแล้ว

สำัดสำ่วน
การถ่อัหุ้น (%)

ม้ลค่า
เงินลงทีุ่น

บริษััที่ย่อัย
บจก. ปรัะปาปท้มธิาน้

บจก. ไทย์วอเต้อรั์ 
โอเปอเรัช้ั�นสิ์

ผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาให�กับ กปภ.  
ในพื�นท้�ปท้มธิาน้-รัังสิิต้
ให�บรัิการัด้�านการับรัิหารัจัด้การัและบำารั้งรัักษีา
รัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปา และรัะบบบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ 
ให�กับ TTW, PTW, นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน 
และนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซึ่ิต้้�ช้ลบ้รั้ และ
รัะย์อง

1,200

60

1,200

60

98.0

68.5

1,313.3

380.3

บริษััที่อั่�น
บมจ. ซึ่้เค่ พาวเวอรั์

ลงท้นถืือห้�นในบรัิษีัทอื�น (Holding Company) 
ซึ่ึ�งปรัะกอบธิ้รักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์ไฟฟ้า

9,240 8,129 24.98
 

5,218.7
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 การัลงท้นในโรังไฟฟ้าท้�เป็นบรัิษีัทย์่อย์ 3 บรัิษีัท ปรัะกอบด้�วย์

  บริัษัีท ไฟฟ้านำ�างึม 2 จำากัด้ ซึึ่�งม้สิถืานะเป็นบริัษัีทแกนของบริัษัีท โด้ย์เป็นการัลงท้นผู่้านบริัษัีท เซึ่าท์อ้สิท์เอเซ้ึ่ย์ เอนเนอจ้ จำากัด้

  บรัิษีัท บางปะอิน โค่เจนเนอเรัช้ั�น จำากัด้ 

  บรัิษีัท บางเขนช้ัย์ จำากัด้

 การัลงท้นในโรังไฟฟ้าท้�เป็นบรัิษีัทรั่วม 3 บรัิษีัท ปรัะกอบด้�วย์

  บรัิษีัท ไซึ่ย์ะบ้รั้ พาวเวอรั์ จำากัด้

  บรัิษีัท เช้้ย์งรัาย์ โซึ่ล่ารั์ จำากัด้ 

  บรัิษีัท นค่รัรัาช้สิ้มา โซึ่ล่ารั์ จำากัด้

4.  นิคมอ้ตสาหุ้กรรมบางปะอิน

 TTW ได้� ซึ่ื� อสิิท ธิิ ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและบำาบัด้นำ�า เสิ้ ย์ ใน นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน  (B IE )                                     

จ.พรัะนค่รัศรั้อย์้ธิย์า จาก บรัิษีัท ท้�ด้ินบางปะอิน จำากัด้ เป็นรัะย์ะเวลา 30 ปี นับต้ั�งแต้่เด้ือนสิิงหาค่ม 2552 โด้ย์ม้

กำาลังการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 48,000 ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวัน และสิามารัถืทำาการับำาบัด้นำ�าเส้ิย์ได้� 18,000 ล้กบาศก์เมต้รั        

ต้่อวัน ปัจจ้บันบรัิษีัทฯ ได้�ทำาการัย์�าย์สิถืาน้สิ้บนำ�าดิ้บบางปะอิน จากเด้ิมท้�ค่ลองวัวมาอย่้์ริัมแม่นำ�าเจ�าพรัะย์า ท้�            

ต้.บางกรัะสิั�น อ.บางปะอิน จ.พรัะนค่รัศรั้อย้์ธิย์า ซึ่ึ�งม้ค้่ณ์ภาพนำ�าท้�ด้้กว่า ทำาให�เพิ�มค่วามเช้ื�อมั�นในค้่ณ์ภาพและ        

ค่วามต้่อเนื�องในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา การัด้ำาเนินงานของโค่รังการั BIE นั�น เป็นการัเพิ�มรัาย์ได้�ให�กับองค์่กรัและ                

ย์งัเปน็การัเพิ�มทกัษีะ ค่วามรั้� และปรัะสิบการัณ์ใ์ห�กบับค้่ลากรัของ TTW ในการัท้�จะเปน็ผู้้�ให�บรักิารัโด้ย์ต้รังกบัลก้ค่�า

 

4.  คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผูู้้ถืือหุ้นใหญ่

 บรัิษีัทม้โค่รังสิรั�างและสิัด้สิ่วนการัถืือห้�น ณ์ วันท้� 30 ธิันวาค่ม 2563 ซึ่ึ�งเป็นวันปิด้สิม้ด้ทะเบ้ย์นผู้้�ถืือห้�นล่าสิ้ด้ของบรัิษีัท ด้ังน้�

บจก. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย)

25.98%

บมจ. ทีทีดับบลิว

บมจ. ช.การชาง

19.40%
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

18.47%
อื่นๆ

36.15%

31.32%

 ผู้้�ถืือห้�นใหญ่ 3 รัาย์ของบรัิษีัท ได้�แก่ Mitsui (ถืือห้�นรั�อย์ละ 25.98) CK (ถืือห้�นรั�อย์ละ 19.40) และ BEM (ถืือห้�นรั�อย์ละ 18.47)     

ซึ่้�งทั�ง CK และ BEM รัวมทั�งบรัิษีัท ถืือว่าเป็นบรัิษีัทในกล้่ม ช้.การัช้่าง ทั�งหมด้
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

ระยะเวลาเริ�มต้น ระยะเวลาสำิ�นสำุด ปีริมาณตาม MOQ (ลบ.ม./วัน)

21 กรักฎาค่ม 2547 20 กรักฎาค่ม 2549 200,000

21 กรักฎาค่ม 2549 20 กรักฎาค่ม 2551 250,000

21 กรักฎาค่ม 2551 20 กรักฎาค่ม 2577 300,000

1.  บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) (TTW)

 TTW เปน็ผู้้�ปรัะกอบธ้ิรักจิผู้ลติ้และจำาหนา่ย์นำ�าปรัะปา เพื�อต้อบสินองต้อ่นโย์บาย์สิำาคั่ญของรัฐับาลท้�ต้�องการัให�ปรัะช้าช้นได้�ใช้�นำ�า

ปรัะปาท้�ม้ค่้ณ์ภาพ เพ้ย์งพอ และต้่อเนื�อง ม้ลักษีณ์ะการัปรัะกอบธิ้รักิจท้�สิำาค่ัญด้ังต้่อไปน้�

(1) สัญญ�และสัมปท�นในก�รประกอบธุรกิจ

(ก) สัญญาซ้ี�อขาย่นำ�าประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 TTW ได้�เข�าทำาสิัญญากับ กปภ. เมื�อวันท้� 21 กันย์าย์น 2543 โด้ย์ กปภ. ต้กลงซึ่ื�อนำ�าปรัะปาท้� TTW ผู้ลิต้ได้� เพื�อจำาหน่าย์ต้่อให�กับ

ผู้้�ใช้�นำ�าในพื�นท้� อ.สิามพรัาน อ.นค่รัชั้ย์ศรั้ และ อ.พ้ทธิมณ์ฑ์ล จ.นค่รัปฐม รัวมทั�งพื�นท้� อ.กรัะท้่มแบน และ อ.เมือง จ.สิม้ทรัสิาค่รั               

รัะย์ะเวลา 30 ป ีนบัจากวันท้�เรัิ�มขาย์นำ�าให�แก่ กปภ. ต้ามสัิญญาคื่อ วนัท้� 21 กรักฎาค่ม 2547 โด้ย์สัิญญาสิิ�นสิด้้วันท้� 20 กรักฎาค่ม 2577 

ลักษีณ์ะสิัญญาเป็นแบบ Build-Own-Operate (BOO) TTW เป็นผู้้�ก่อสิรั�างรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปา รัะบบจ่าย์นำ�าปรัะปา และเป็นเจ�าของ

กรัรัมสิิทธิิ�ในรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและรัะบบจ่าย์นำ�าปรัะปา โด้ย์ TTW ไม่ต้�องโอนรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและรัะบบจ่าย์นำ�าปรัะปาให�แก่ กปภ. 

ทั�งน้� TTW ต้�องจัด้ให�ม้กำาลังการัผู้ลิต้ขั�นต้ำ�า 320,000 ลบ.ม./วัน และสิัญญาได้�กำาหนด้ปรัิมาณ์นำ�าขั�นต้ำ�า (MOQ) ท้� กปภ. ต้�องซึ่ื�อจาก 

TTW ต้ลอด้อาย์้สิัญญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปา สิรั้ปได้�ด้ังน้�

 นอกจากข�อกำาหนด้เรัื�องปรัิมาณ์ MOQ ท้� กปภ. ต้�องซึ่ื�อจาก TTW ต้ามรัาย์ละเอ้ย์ด้ข�างต้�นแล�ว ต้ามสิัญญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปาได้�

กำาหนด้ให� TTW จะต้�องด้้แลและทำาให�รัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปาของ TTW ม้กำาลังการัผู้ลิต้เพ้ย์งพอท้�จะส่ิงนำ�าปรัะปาในปริัมาณ์นำ�าปรัะปา       

ขั�นต้ำ�าท้� กปภ. ต้�องซึ่ื�อในขณ์ะนั�นบวกด้�วย์รั�อย์ละ 7 ของปรัิมาณ์นำ�าปรัะปาขั�นต้ำ�าท้�ต้�องซึ่ื�อในขณ์ะนั�น หรัือบวกด้�วย์ปรัิมาณ์นำ�าปรัะปา

จำานวน 20,000 ลบ.ม./วัน แล�วแต้่อย์่างใด้จะน�อย์กว่าเสิมอ

(ข) สัญญาแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาซ้ี�อขาย่นำ�าประปากับ กปภ.

 TTW ได้�เข�าทำาสิัญญาแก�ไขเพิ�มเต้ิมฯ กับ กปภ. เมื�อวันท้� 29 ธิันวาค่ม 2551 โด้ย์เพิ�มปรัิมาณ์นำ�ารัับซึ่ื�อขั�นต้ำ�า(MOQ) จาก 300,000 

ลบ.ม./วัน จนถืึง 354,000 ลบ.ม./วัน (เพิ�มขึ�นปีละ 9,000 ลบ.ม./ปี) ซึ่ึ�งในปี 2563 ต้ั�งแต้่วันท้� 1 มกรัาค่ม ถืึง 31 ธิันวาค่ม อัต้รัาค่่า                

นำ�าปรัะปาต้ั�งแต้่ 1 - 300,000 ลบ.ม. รัาค่า 29.136657 บาท/ลบ.ม. และสิ่วนท้�เกินต้ั�งแต้่ 300,001 ลบ.ม. อัต้รัาค่่านำ�าปรัะปาจะเป็น         

รัาค่า 12.28 บาท/ลบ.ม.
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จังหวัด อัำาเภอั

นค่รัปฐม สิามพรัาน นค่รัช้ัย์ศรั้ และพ้ทธิมณ์ฑ์ล

สิม้ทรัสิาค่รั กรัะท้่มแบน และเมืองสิม้ทรัสิาค่รั

 ต้ามข�อกำาหนด้ในสิัมปทาน TTW สิามารัถืผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาให�แก่บ้ค่ค่ลใด้ๆ ในพื�นท้�ด้ังกล่าวได้� โด้ย์ไม่ม้ข�อจำากัด้ เช้่น

กปภ. การันิค่มอ้ต้สิาหกรัรัม เทศบาลต้่างๆ เป็นต้�น ทั�งน้� สิัมปทานกำาหนด้ให� TTW ค่ิด้ค่่านำ�าปรัะปาจากผู้้�ใช้�นำ�าได้�ต้ามอัต้รัาท้�กำาหนด้        

ในสิัญญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปารัะหว่าง กปภ. กับ TTW

(2) ก�รผู้ลิตและส่งจ่�ยนำ��ประป�
 

(ก) ระบบการผลิต

 TTW ผู้ลิต้นำ�าปรัะปาโด้ย์การัสิ้บนำ�าด้ิบจากแม่นำ�าท่าจ้นเข�าสิ้่กรัะบวนการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา โด้ย์ม้โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาบางเลน ซึ่ึ�งต้ั�งอย์้่

ท้� ต้.บางรัะกำา อ.บางเลน จ.นค่รัปฐม ฝ่ั�งต้ะวันออกของแม่นำ�าท่าจ้น ม้พื�นท้�รัวมปรัะมาณ์ 92 ไรั่ แบ่งเป็นโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 38 ไรั่ และ

สิ่วนพื�นท้�จัด้เก็บ(ฝ่ัง)ต้ะกอน 54 ไรั่ โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาของ TTW ม้กำาลังการัผู้ลิต้ต้ิด้ต้ั�งและกำาลังการัผู้ลิต้สิ้งสิ้ด้ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 

2552 ท้� 320,000 ลบ.ม.ต่้อวัน และต้ั�งแต่้เด้ือนสิิงหาค่ม 2553 เป็นต้�นมาได้�ขย์าย์กำาลังการัผู้ลิต้เป็น 440,000 ลบ.ม.ต่้อวัน และม ้              

โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาแห่งท้�สิอง ค่ือ โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปากรัะท้่มแบน ต้ั�งอย์้่บนถืนนเศรัษีฐกิจ 1 ต้.ค่ลองมะเด้ื�อ อ.กรัะท้่มแบน จ.สิม้ทรัสิาค่รั 

กำาลังการัผู้ลิต้เรัิ�มต้�น 100,000 ลบ.ม.ต้่อวัน สิามารัถืขย์าย์กำาลังการัผู้ลิต้ได้�ถืึง 400,000 ลบ.ม.ต้่อวัน ใช้�สิำาหรัับเป็นโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

สิำารัอง ทำาให�ม้กำาลังการัผู้ลิต้รัวม 540,000 ลบ.ม.ต้่อวัน

 กรัะบวนการัผู้ลิต้ ณ์ โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา การัสิ่งนำ�าปรัะปาไปยั์งสิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�ง 2 แห่ง และกรัะบวนการัจ่าย์นำ�าปรัะปาให�กับ

สิำานักงานปรัะปาของ กปภ. ใช้�การัค่วบค่้มแบบอัต้โนมัต้ิทั�งหมด้ ด้�วย์รัะบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

เพื�อค่วบค่้มการัผู้ลิต้ และการักรัะจาย์นำ�าสิ้่สิถืาน้จ่าย์นำ�าได้�อย์่างม้ปรัะสิิทธิิภาพ ซึ่ึ�งรัะบบด้ังกล่าวต้ั�งอย่้์ในอาค่ารัค่วบค่้ม ซึ่ึ�งเป็น              

อาค่ารัอิสิรัะท้�แย์กออกมาจากโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

 นำ�าปรัะปาท้� TTW ผู้ลิต้และจำาหน่าย์ม้ค่้ณ์ภาพต้ามเกณ์ฑ์์มาต้รัฐานท้�กำาหนด้ในสิัญญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปา เป็นไปต้ามเกณ์ฑ์์

มาต้รัฐานผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์อ้ต้สิาหกรัรัม (มอก.) ของสิำานักงานมาต้รัฐานผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์อ้ต้สิาหกรัรัมกรัะทรัวงอ้ต้สิาหกรัรัม เพื�อให�มั�นใจได้�ว่า           

นำ�าปรัะปามค้่ณ้์ภาพต้ามท้�กำาหนด้ด้งักล่าว TTW จงึทำาการัทด้สิอบค้่ณ์ภาพนำ�าในทก้ขั�นต้อนของการัผู้ลติ้ ต้ั�งแต้ก่ารัเต้มิสิารัเค่มไ้ปจนถืงึ

การัรัด้้ต้ะกอน และการัสิง่จา่ย์นำ�าออกจากโรังผู้ลติ้นำ�าด้�วย์การัผู้ลิต้ท้�มป้รัะสิทิธิิภาพ และค่วามช้ำานาญ ทำาให�นำ�าปรัะปาท้�ผู้ลติ้ได้�ของ TTW 

เปน็ไปต้ามเกณ์ฑ์์ท้�กำาหนด้ของ กปภ. มาโด้ย์ต้ลอด้ต้ั�งแต้เ่รัิ�มด้ำาเนนิการัผู้ลิต้เมื�อวนัท้� 5 มกรัาค่ม 2547 จนกรัะทั�งปจัจบ้นั ต้ามมาต้รัฐาน

มอก. 257 เล่ม 1-2521

(ข) ระบบส่งจ่ำาย่นำ�าประปาไปยั่งสถืาน่จ่ำาย่นำ�า

 นำ�าปรัะปาท้�ผู้ลิต้ได้�จะถื้กสิ่งไปย์ังสิถืาน้จ่าย์นำ�าของ TTW ทั�ง 2 แห่ง ค่ือ

 (1) สำถาน่จ่ายนำ�าพุที่ธัมณฑ์ล ต้ั�งอย์้่บนถืนนพ้ทธิมณ์ฑ์ลสิาย์ 5 ต้.ไรั่ขิง อ.สิามพรัาน จ.นค่รัปฐม ม้ถืังเก็บนำ�าใสิจำานวน 2 ถืัง 

ค่วามจร้ัวม 50,000 ลบ.ม. จา่ย์นำ�าไปย์งัสิถืานส้ิบ้จา่ย์นำ�าปรัะปาสิามพรัาน สิถืาน้ส้ิบจา่ย์นำ�าปรัะปาอ�อมน�อย์ สิถืาน้เพิ�มแรังด้นักรัะท้ม่แบน

และสิถืาน้จ่าย์นำ�ามหาช้ัย์

(ค) สัมปทานประกอบกิจำการประปา

 TTW ได้�รัับสัิมปทานปรัะกอบกิจการัปรัะปาจากกรัะทรัวงทรััพย์ากรัธิรัรัมช้าติ้และสิิ�งแวด้ล�อมเป็นรัะย์ะเวลา 25 ปี นับจากวันท้�  

11 ม้นาค่ม 2548 ถืึงวันท้� 10 ม้นาค่ม 2573 โด้ย์สิัมปทานอน้ญาต้ให� TTW ผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาในพื�นท้� 5 อำาเภอ ของ 2 จังหวัด้

 ได้�แก่
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 (2) สำถาน่จ่ายนำ�ามหาชัย ต้ั�งอย่้์ท้� อ.เมืองสิม้ทรัสิาค่รั 

จ.สิม้ทรัสิาค่รั ม้ถัืงเก็บนำ�าใสิจำานวน 2 ถัืง ค่วามจ้รัวม 30,000 ลบ.ม. 

รับันำ�าปรัะปาจากสิถืาน้จา่ย์นำ�าพ้ทธิมณ์ฑ์ล แล�วจา่ย์นำ�าไปย์งัสิถืาน้

สิ้บจ่าย์นำ�าปรัะปาสิม้ทรัสิาค่รั 

 สิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�ง 2 แห่งม้รัะบบค่วบค่้มการัรัับและจ่าย์นำ�า

ผู่้านมาต้รัวัด้นำ�าต่้ออน้กรัมกันเพื�อบันทึกปริัมาณ์การัจ่าย์นำ�าให�กับ 

กปภ. นอกจากน้�ย์งัมถ้ืงัค่วบค่ม้แรังด้นั เพื�อปอ้งกนัรัะบบทอ่สิง่นำ�า

เป็นสิ้ญญากาศ และเกิด้การัเสิ้ย์รั้ปทรังเมื�อเกิด้ค่ลื�นกำาทอน        

(Resonance Frequency) ในกรัณ์้ท้�เกิด้ไฟฟ้าด้ับ 

(ค) ระบบท่อส่งนำ�าดิบและนำ�าประปา

 (1) ระบบที่่อัสำ่งนำ�าปีระธัาน (BTM) เป็นรัะบบท่อสิ่ง              

นำ�าปรัะปาจากโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาไปยั์งสิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�ง 2 แห่งของ 

TTW รัวมรัะย์ะทางปรัะมาณ์ 51 กิโลเมต้รั (กม.) ปรัะกอบด้�วย์

   รัะบบท่อสิ่งนำ�าจากโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาบางเลนไปยั์ง

สิถืาน้เพิ�มแรังด้ันค่ลองโย์ง 

    รัะบบท่อส่ิงนำ�าจากสิถืานเ้พิ�มแรังดั้นค่ลองโย์ง ไปยั์ง

สิถืาน้จ่าย์นำ�าพ้ทธิมณ์ฑ์ล

    รัะบบท่อสิ่งนำ�าจากสิถืาน้จ่าย์นำ�าพ้ทธิมณ์ฑ์ลไปย์ัง

สิถืาน้เพิ�มแรังด้ันกรัะท้่มแบน

    รัะบบทอ่สิง่นำ�าจากสิถืานเ้พิ�มแรังด้นักรัะท้ม่แบนไป

ย์ังสิถืาน้จ่าย์นำ�ามหาช้ัย์ 

 (2)  ระบบที่่อัจ่ายนำ�า (LDN) เป็นรัะบบท่อจ่าย์นำ�าปรัะปา

จากสิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�ง 2 แห่งให�แก่ กปภ. เพื�อจ่าย์นำ�าให�แก่ผู้้�ใช้�นำ�า 

ม้รัะย์ะทางทั�งสิิ�นปรัะมาณ์ 113 กม. การัเช้ื�อมต้่อของท่อจ่าย์นำ�า 

LDN แต้ล่ะจด้้ จะถ้ืกเช้ื�อมต้อ่โด้ย์บ่อวาลว์ซึ่ึ�งปรัะกอบด้�วย์อป้กรัณ์์

ค่วบค่้มแรังด้ันท้�เช้ื�อมต้่อรัะหว่างท่อจ่าย์นำ�า LDN และท่อบรัิการั

ของ กปภ. ซึึ่�งทำาหน�าท้�ปรัับลด้แรังด้ันนำ�าเพื�อให�เป็นแรังด้ันนำ�าท้�

เหมาะสิมในการัส่ิงนำ�าไปย์ังผู้้�ใช้�นำ�า อ้กทั�งยั์งอำานวย์ค่วามสิะด้วก

ในการัซึ่่อมแซึ่ม และบำาร้ังด้้แลรัักษีาท่อในแต่้ละจ้ด้ด้�วย์ โด้ย์          

บ่อวาล์ว และอ้ปกรัณ์์ค่วบค้่มแรังดั้นทั�งหมด้ถืือเป็นทรััพย์์สิินของ 

TTW ม้ทั�งสิิ�น 43 จ้ด้

 ทั�งน้� TTW ม้การัช้ำารัะค่่าเช่้าพื�นท้�สิำาหรัับการัวางท่อ BTM 

และ LDN แก่กรัมทางหลวงเป็นปรัะจำาท้กปีต้ามสิัญญาค่่าเช้่า

พื�นท้� โด้ย์ค่่าเช่้าพื�นท้�วางท่อดั้งกล่าวจะปรัับขึ�นรั�อย์ละ 15 ในท้กๆ       

5 ปี ต้ามเงื�อนไขท้�กรัมทางหลวงเป็นผู้้�กำาหนด้ ในปี 2563 TTW ม้

ค่่าเช้่าพื�นท้�วางท่อเป็นจำานวนเงิน 34.62 ล�านบาท โด้ย์เป็นค่่าเช้่า

ในสิว่นของโรังผู้ลติ้นำ�าปรัะปาบางเลนจำานวน 27.94 ล�านบาท และ

สิ่วนโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาแห่งท้� 2 กรัะท่้มแบนซึ่ึ�งเป็นค่่าเช้่าท่อสิ่ง

นำ�าด้ิบอ้กจำานวน 6.68 ล�านบาท

 (3) ระบบที่่อัสำ่งนำ�าดิบ เป็นรัะบบท่อสิ่งนำ�าด้ิบจากแม่นำ�า

ท่าจ้นท้�สิถืาน้สิ้บนำ�าด้ิบไรั่ขิง ซึ่ึ�งต้ั�งอย์้่เลขท้� 39/1 หม้่ท้� 10 ต้.ไรั่ขิง 

อ.สิามพรัาน จ.นค่รัปฐม ผู้่านท่อสิ่งนำ�าขนาด้ 1,500 มิลลิเมต้รั ม้

รัะย์ะทางรัวม 16 กิโลเมต้รั ไปย์ังโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปากรัะท่้มแบน

เพื�อนำานำ�าด้ิบเข�าสิ้่กรัะบวนการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

(ง) ค้ณภาพนำ�าประปา

 TTW ผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาซึ่ึ�งม้ค้่ณ์ภาพต้ามเกณ์ฑ์์

มาต้รัฐานท้�กำาหนด้ในสิญัญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปากบั กปภ. และเปน็

ไปต้ามเกณ์ฑ์์มาต้รัฐานผู้ลิต้ภณั์ฑ์อ์ต้้สิาหกรัรัม (มอก.) ซึึ่�งกำาหนด้

โด้ย์สิำานักงานมาต้รัฐานผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์อ้ต้สิาหกรัรัม กรัะทรัวง

อ้ต้สิาหกรัรัม 

 เพื�อให�มั�นใจในค้่ณ์ภาพต้ามมาต้รัฐานข�างต้�น TTW                  

ได้�ทำาการัทด้สิอบเพื�อค่วบค้่มค้่ณ์ภาพในท้กขั�นต้อนการัผู้ลิต้ 

ต้ลอด้เวลา ตั้�งแต้ก่ารัเต้มิสิารัเค่ม ้จนถืงึการัรัด้้ต้ะกอน และสิง่จา่ย์

นำ�าจากโรังผู้ลิต้นำ�า นอกจากน้�ย์ังได้�สิ่งต้ัวอย์่างนำ�าให�กรัมอนามัย์

กรัะทรัวงสิาธิารัณ์สิ้ข ทำาการัต้รัวจสิอบอย์่างน�อย์เด้ือนละ 1 ค่รัั�ง 

ต้ั�งแต้่เรัิ�มด้ำาเนินการัผู้ลิต้เมื�อ 5 มกรัาค่ม 2547 จนถืึงปัจจ้บัน

2. บริษัท ประป�ปทุมธ�นี จำ�กัด (PTW)

 PTW เป็นผู้้�ปรัะกอบกิจการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาให�

กับการัปรัะปาส่ิวนภ้มิภาค่ โด้ย์เป็นโค่รังการัเอกช้นร่ัวมลงท้น

โค่รังการัแรักท้�ด้ำาเนินการัผู้ลติ้นำ�าปรัะปาทด้แทนการัใช้�นำ�าบาด้าล

ต้ามนโย์บาย์ของรััฐบาล ม้ลักษีณ์ะการัปรัะกอบธ้ิรักิจท้�สิำาค่ัญ           

ด้ังต้่อไปน้�

(1) สัญญ�และสัมปท�นในก�รประกอบธุรกิจ

(ก) สัญญาใหุ้้สิทธิัดำาเนินการผลิตและจำำาหุ้น่าย่นำ�าประปา

 PTW ได้�เข�าทำาสัิญญากับ กปภ. เมื�อวนัท้� 31 สิิงหาค่ม 2538 

โด้ย์ กปภ. ให�สิิทธิิ PTW ด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปา

ในเขต้ปท้มธิาน้-รัังสิิต้ จ.ปท้มธิาน้ เป็นรัะย์ะเวลา 25 ปี นับแต้่วัน

เริั�มปรัะกอบกิจการั คื่อตั้�งแต่้วันท้� 15 ต้้ลาค่ม 2541 ถึืง 14 ต้้ลาค่ม 

2566 ลักษีณ์ะสิัญญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer 

(BOOT) โด้ย์ PTW เป็นผู้้�ก่อสิรั�างรัะบบผู้ลิต้และรัะบบจ่าย์นำ�า

ปรัะปา ทั�งน้� PTW ต้�องโอนรัะบบจ่าย์นำ�าปรัะปาให�แก่ กปภ.                

ณ์ วันเรัิ�มปรัะกอบกิจการั แต่้ในสิ่วนรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปาจะโอน

เป็นกรัรัมสิิทธิิ�ของ กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวันท้�ค่รับ 25 ปี  
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หลังจากวันเริั�มปรัะกอบกิจการัหรืัอของวันท้� 14 ต้้ลาค่ม 2566 ทั�งน้� 

PTW สิามารัถืขอเช่้ารัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปาจาก กปภ. เพื�อผู้ลติ้และ

จำาหน่าย์นำ�าปรัะปาต่้อจากวันท้�ค่รับ 25 ปี ได้� โด้ย์การัส่ิงหนังสืิอ

แจ�งค่วามจำานงต้่อ กปภ. หลังจากวันท้�ค่รับรัอบ 24 ปี ของวันเรัิ�ม

ปรัะกอบกิจการั และอย่์างน�อย์เป็นเวลา 6 เดื้อนก่อนวันท้�ม้การั

โอนรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปาด้ังกล่าวหรัือในรัะหว่างวันท้� 15 ต้้ลาค่ม 

2565 ถืึงวันท้� 14 เมษีาย์น 2566 ทั�งน้� PTW สิามารัถืขอเช้่ารัะบบ

ผู้ลิต้นำ�าปรัะปาจาก กปภ. ได้�อ้ก 2 ค่รัั�ง รัะย์ะเวลาเช่้าค่รัั�งละ 10 ปี

 ภาย์ใต้�สิญัญาฉบับน้� PTW ได้�รับัสิทิธิิจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาใน

ปรัิมาณ์ไม่เกิน 288,000 ลบ.ม./วัน โด้ย์ กปภ. จะหย์้ด้การัจ่าย์นำ�า

ปรัะปาจากแหล่งปรัะปาอื�นให�แก่ผู้้�บริัโภค่ในพื�นท้�เขต้ปท้มธิาน้

และรังัสิติ้หลังจากวันเรัิ�มปรัะกอบกิจการั ค่อืวนัท้� 15 ต้ล้าค่ม 2541 

เว�นแต่้ เมื�อ กปภ. ค่าด้ว่าค่วามต้�องการันำ�าปรัะปาในเขต้พื�นท้�

ปท้มธิาน้ - รัังสิิต้เกินกว่า 288,000 ลบ.ม./วัน กปภ. จึงจะม้สิิทธิิ

เรัิ�มด้ำาเนินโค่รังการัท้�จะจัด้หานำ�าปรัะปาในส่ิวนท้�เกินให�แก่               

ผู้้�บริัโภค่ได้� ไม่ว่าจะด้ำาเนินการัเองหรืัอให�เอกช้นรัาย์อื�นด้ำาเนินการั 

แม�ว่าสิัญญาน้�จะย์ังไม่สิิ�นสิ้ด้ลงก็ต้าม แต้่ กปภ. จะซึ่ื�อนำ�าปรัะปา

จากแหล่งอื�นหรืัอด้ำาเนินการัจ่าย์นำ�าปรัะปาให�แก่ผู้้�บริัโภค่ส่ิวนท้�

เกินดั้งกล่าวข�างต้�นได้�ต้่อเมื�อปริัมาณ์นำ�าขั�นต้ำ�า (MOQ) ท้�ต้�องซึ่ื�อ

ค่รับจำานวน 288,000 ลบ.ม./วนั แล�ว กอ่นค่รับกำาหนด้ 15 วนักอ่น

สิิ�นปีท้กปี กปภ. จะกำาหนด้และแจ�งปรัิมาณ์ MOQ ทั�งน้� MOQ ใน

แต้่ละปีจะต้�องไม่ต้ำ�ากว่าปรัิมาณ์นำ�าท้�กำาหนด้ไว�ในปีก่อนหน�านั�น 

โด้ย์ MOQ ของป ี2552 เทา่กบั 320,000 ลบ.ม./วนั  MOQ ป ี2553 

ถึืงปี 2558 เท่ากับ 330,000 ลบ.ม./วัน และ MOQ ปี 2559 เป็นต้�นไป

เท่ากับ 358,000 ลบ.ม./วัน (รัวม MOQ ต้ามเงื�อนไขในสิัญญา      

ซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปาเพิ�มเต้ิมแล�ว) 

 PTW สิ้บนำ�าดิ้บจากแม่นำ�าเจ�าพรัะย์ามาใช้�ในการัผู้ลิต้              

นำ�าปรัะปา โด้ย์นำ�าปรัะปาท้�ผู้ลิต้ได้�จากโรังผู้ลิต้นำ�าท้� อ.สิามโค่ก 

จ.ปทม้ธิาน ้จะถืก้ส่ิงผู้า่นท่อสิง่นำ�าปรัะธิาน (BTM) ไปยั์งสิถืานจ่้าย์

นำ�าทั�ง 4 แห่งคื่อ สิถืาน้จ่าย์นำ�ารัังสิิต้ สิถืาน้จ่าย์นำ�าธิรัรัมศาสิต้ร์ั 

สิถืาน้จ่าย์นำ�าปทม้ธิาน้ และสิถืาน้จ่าย์นำ�าหม้บ่�านเมืองเอก (เรัิ�มจา่ย์

นำ�าอย์่างเป็นทางการัเมื�อวันท้� 7 กันย์าย์น 2558) นำ�าปรัะปาจาก

สิถืาน้จ่าย์นำ�ารัังสิิต้ สิถืาน้จ่าย์นำ�าธิรัรัมศาสิต้รั์ และสิถืาน้จ่าย์นำ�า

หม้่บ�านเมืองเอกจะถ้ืกสิ่งต้่อไปย์ังสิำานักงานปรัะปารัังสิิต้ และ

สิำานักงานปรัะปาค่ลองหลวง สิ่วนนำ�าปรัะปาจากสิถืาน้จ่าย์นำ�า

ปท้มธิาน้จะถ้ืกส่ิงต่้อไปยั์งสิำานักงานปรัะปาปท้มธิาน้ ผู่้านท่อจ่าย์นำ�า 

(LDN) ซึึ่�งเป็นทรัพัย์์สินิของ กปภ. ทั�งน้� ปริัมาณ์นำ�าปรัะปาท้�ซึ่ื�อขาย์

ในแต้่ละเดื้อนจะถ้ืกวัด้ด้�วย์มาต้รัวัด้นำ�าท้�สิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�ง 4 แห่ง 

อัต้รัาค่่านำ�าปรัะปาจะปรัับในวันท้� 1 มกรัาค่ม ของท้กปี

(ข) สัญญาซ้ี�อขาย่นำ�าประปาเพิ�มเติม

 เมื�อวันท้� 15 กันย์าย์น 2549 PTW ได้�ลงนามในสิัญญาซึ่ื�อ

ขาย์นำ�าปรัะปาเพิ�มเต้ิมอ้ก 70,000 ลบ.ม./วัน เพื�อใช้�ในพื�นท้�

สิำานักงานปรัะปารัังสิิต้ กับ กปภ. โด้ย์ใช้�ทรััพย์์สิินบางสิ่วนจาก

โค่รังการัในสัิญญาให�สิิทธิิด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปา 

ทั�งน้� เพื�อเป็นการัรัองรัับปรัิมาณ์การัผู้ลิต้ต้่อวันท้�สิ้งขึ�น PTW เป็น

ผู้้�ลงท้นปรัับปรั้งรัะบบนำ�าด้ิบ ก่อสิรั�างรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปา สิถืาน้

เพิ�มแรังด้ันนำ�า ปรัับปรั้งรัะบบสิ่งนำ�า สิถืาน้จ่าย์นำ�า เพื�อเพิ�มกำาลัง

การัผู้ลิต้อ้ก 100,000 ลบ.ม./วัน และเมื�อวันท้� 1 สิิงหาค่ม 2551 

PTW ได้�ด้ำาเนินการัผู้ลิต้และสิ่งนำ�าปรัะปาจากโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

ดั้งกล่าวให�แก่ กปภ. แล�ว สัิญญาฉบับน้�จะสิิ�นส้ิด้ในวันท้� 14 ต้้ลาค่ม 

2566 เช้่นเด้้ย์วกับสัิญญาให�สิิทธิิด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์        

นำ�าปรัะปา ลักษีณ์ะของสัิญญาเป็นแบบ Bu i ld -Own-                     

Operate-Transfer (BOOT) 

(ค) สัมปทานประกอบกิจำการประปา

 PTW ได้�รัับสิัมปทานปรัะกอบกิจการัปรัะปาจากกรัะทรัวง

มหาด้ไทย์ (ปัจจ้บันอย่้์ภาย์ใต้�การักำากับด้้แลของกรัะทรัวง

ทรััพย์ากรัธิรัรัมช้าต้ิและสิิ�งแวด้ล�อม) เป็นรัะย์ะเวลา 25 ปี นับแต้่

วันท้� 13 มกรัาค่ม 2543 ถืึง 12 มกรัาค่ม 2568 โด้ย์ PTW ได้�รัับ

สิิทธิิทำาการัปรัะปาและทำาการัจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาในเขต้พื�นท้�

บรัิการัเขต้ปท้มธิาน้ - รัังสิิต้ จ.ปท้มธิาน้ ทั�งน้� PTW จะค่ิด้ค่่า              

นำ�าปรัะปาจาก กปภ. ได้�ต้ามอตั้รัาในสิญัญาให�สิิทธิิด้ำาเนนิการัผู้ลติ้

และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปา 

(2) ก�รผู้ลิตและส่งจ่�ยนำ��ประป�

(ก) ระบบการผลิต

 โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาของ PTW ตั้�งอย่้์ท้� ต้.บ�านปท้ม อ.สิามโค่ก 

จ.ปท้มธิาน้ ม้พื�นท้�รัวม 46 ไรั่ ทั�งน้� จากเด้ิมท้� PTW ม้กำาลังการั

ผู้ลิต้ต้ิด้ตั้�งท้� 288,000 ลบ.ม./วัน PTW ได้�ปรัับปรั้งโรังผู้ลิต้               

นำ�าปรัะปาเพิ�มค่รัั�งแรัก 100,000 ลบ.ม./วัน ในปี 2551 และในปี 

2558 ม้การัขย์าย์กำาลังการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาเรัิ�มต้�นท้� 57,000              

ลบ.ม./วัน และสิ้งส้ิด้ไม่เกิน 100,000 ลบ.ม./วัน เป็นผู้ลทำาให�

ปจัจบ้นัมก้ำาลงัการัผู้ลติ้รัวมสิง้สิด้้เปน็จำานวน 488,000 ลบ.ม./วนั
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(ข) ระบบส่งจ่ำาย่นำ�าประปาไปยั่งสถืาน่จ่ำาย่นำ�า

 นำ�าปรัะปาจะถ้ืกส้ิบส่ิงไปยั์งสิถืาน้จ่าย์นำ�าปรัะปา 4 แห่ง        

กอ่นท้�จะสิบ้จา่ย์เข�าสิ้ร่ัะบบทอ่จา่ย์นำ�าปรัะปาของ กปภ. สิถืาน้จา่ย์

นำ�าปรัะปาของ PTW ปรัะกอบด้�วย์

 (1)  สำถาน่จา่ยนำ�าธัรรมศาสำตร ์จา่ย์นำ�าปรัะปาไปยั์งรัะบบ

จ่าย์นำ�าปรัะปาของ กปภ.สิาขาค่ลองหลวง และบางสิ่วนของ

สิำานักงานปรัะปาอย้์ธิย์า เพื�อจ่าย์นำ�าปรัะปาให�กับปรัะช้าช้น ในพื�นท้� 

อ.ค่ลองหลวง และพื�นท้�บางสิ่วนในเขต้ จ.พรัะนค่รัศรั้อย์้ธิย์า

 (2)  สำถาน่จ่ายนำ�ารังสำิต จ่าย์นำ�าปรัะปาไปย์ังรัะบบจ่าย์นำ�า

ปรัะปาของ กปภ.สิาขารัังสิิต้ เพื�อจ่าย์นำ�าปรัะปาให�กับปรัะช้าช้น 

ในพื�นท้� อ.ธิัญบ้รั้ และ อ.ลำาล้กกา

 (3)  สำถาน่จ่ายนำ�าปีทุี่มธัาน่ จา่ย์นำ�าปรัะปาไปย์งัรัะบบจา่ย์

นำ�าปรัะปาของ กปภ.สิาขาปท้มธิาน้ เพื�อจ่าย์นำ�าปรัะปาให�กับ

ปรัะช้าช้น ในพื�นท้� อ.เมือง อ.สิามโค่ก และ อ.ลาด้หล้มแก�ว

 (4) สำถาน่จ่ายนำ�าหม่้บ้านเม่อังเอัก จ่าย์นำ�าปรัะปาไปย์ัง

รัะบบจา่ย์นำ�าปรัะปาในบางสิว่นของ กปภ.สิาขารังัสิติ้ เพื�อแบง่เบา

ภารัะการัจ่าย์นำ�าของสิถืานจ่้าย์นำ�ารังัสิติ้ เพื�อให�สิถืานจ้า่ย์นำ�ารังัสิติ้

สิามารัถืจ่าย์นำ�าเข�าไปในพื�นท้� อ.ค่ลองหลวง บรัิเวณ์ค่ลอง 4-5 ได้�

มากขึ�น โด้ย์สิถืาน้จ่าย์นำ�าหม้่บ�านเมืองเอกจ่าย์นำ�าปรัะปาให�กับ

ปรัะช้าช้น ในพื�นท้� ต้.หลักหก ต้.บ�านใหม่ ต้.บางพ้น อ.เมือง 

จ.ปท้มธิาน้

 ทั�งน้� สิถืาน้จ่าย์นำ�าปรัะปาทั�ง 4 แห่งของ PTW ม้ช้้ด้อ้ปกรัณ์์

ปรัับค่วามเร็ัวรัอบค่วบค่้มแรังดั้นการัจ่าย์นำ�าให�เหมาะสิมกับ

ปรัิมาณ์นำ�าท้�ต้�องการัในพื�นท้�จ่าย์นำ�า โด้ย์ม้การัจ่าย์นำ�าผู้่าน           

มาต้รัวัด้นำ�าท้�ต่้ออน้กรัมกันเพื�อบันทึกปริัมาณ์การัจ่าย์นำ�าให� กปภ. 

เช้่นเด้้ย์วกับ TTW อย์่างไรัก็ต้าม ขอบเขต้ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบของ 

PTW ค่รัอบค่ลม้ถึืงมาต้รัวัด้นำ�าท้�สิถืานจ่้าย์นำ�าเท่านั�น ทั�งน้� PTW ม้

อ้ปกรัณ์์ป้องกันค่วามเสิ้ย์หาย์ท้�อาจเกิด้ขึ�นในรัะบบท่อสิ่งนำ�าจาก

โรังผู้ลิต้นำ�าไปย์ังสิถืาน้จ่าย์นำ�า สิ่วนรัะบบจ่าย์นำ�าปรัะปาต้ั�งแต้่       

ส่ิวนท้�ออกจากสิถืาน้จ่าย์นำ�าปรัะปาเป็นต้�นไป อย่้์ในค่วามรัับผิู้ด้ช้อบ

ด้้แลของ กปภ.

(ค) ระบบท่อส่งนำ�าประปา

 1) รัะบบท่อส่ิงนำ�าปรัะธิาน (BTM) เป็นรัะบบท่อส่ิงนำ�าปรัะปา

จากโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา ไปยั์งสิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�ง 4 แห่งของบริัษีัทฯ 

รัวมรัะย์ะทางปรัะมาณ์ 33.78 กม. ปรัะกอบด้�วย์

    รัะบบท่อส่ิงนำ�าจากโรังผู้ลิต้นำ�าไปยั์งสิถืาน้จ่าย์นำ�า

รัังสิิต้ 

    รัะบบท่อส่ิงนำ�าจากโรังผู้ลิต้นำ�าไปยั์งสิถืาน้จ่าย์นำ�า

ธิรัรัมศาสิต้รั์ 

    รัะบบท่อส่ิงนำ�าจากโรังผู้ลิต้นำ�าไปยั์งสิถืาน้จ่าย์นำ�า

ปท้มธิาน้

    รัะบบท่อส่ิงนำ�าจากสิถืาน้จ่าย์นำ�าหม้่บ�านเมืองเอก        

ท้�อย่้์ในโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาปท้มธิาน้ จ่าย์นำ�าไปย์ัง

หม้่บ�านเมืองเอก 

 2) รัะบบทอ่จา่ย์นำ�า (LDN) เปน็รัะบบทอ่จา่ย์นำ�าปรัะปาจาก

สิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�ง 4 แห่ง ให�แก่ กปภ. ต้ามข�อกำาหนด้ในสิัญญาให�

สิิทธิิด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปารัะหว่าง PTW กับ        

กปภ. รัะบบจ่าย์นำ�าปรัะปาท้� PTW ก่อสิรั�างทั�งหมด้จะถ้ืกโอนให� 

กปภ. ต้ั�งแต้่วันเรัิ�มปรัะกอบกิจการั หรัือ วันท้� 15 ต้้ลาค่ม 2541 

ด้�วย์เหต้้น้� รัะบบจ่าย์นำ�าปรัะปาท้� PTW สิรั�าง ซึ่ึ�งปรัะกอบไปด้�วย์

ท่อจ่าย์นำ�าบางส่ิวนรัวมถืึงบ่อวาล์วจึงถ้ืกโอนเป็นทรััพย์์สิินของ 

กปภ. 

(ง) ค้ณภาพนำ�าประปา

 นำ�าปรัะปาท้� PTW ผู้ลิต้ และจำาหน่าย์ ม้ค่้ณ์ภาพต้ามเกณ์ฑ์์

มาต้รัฐานท้�กำาหนด้ในสัิญญาให�สิทิธิิด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์

นำ�าปรัะปาและสัิญญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปาเพิ�มเติ้ม อันเป็นไปต้าม

เกณ์ฑ์์มาต้รัฐานผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์อ้ต้สิาหกรัรัม (มอก.) โด้ย์สิำานักงาน

มาต้รัฐานผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์อ้ต้สิาหกรัรัมกรัะทรัวงอ้ต้สิาหกรัรัม ซึึ่�งท้�        

ผู้่านมา นำ�าปรัะปาท้� PTW ผู้ลิต้ได้�ม้ค้่ณ์ภาพต้ามมาต้รัฐาน               

ท้�กำาหนด้เสิมอ 

3. นิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน (BIE)

 TTW ได้�ซึ่ื�อสิิทธิิในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ใน

นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน (BIE) จาก บริัษัีท ท้�ดิ้นบางปะอิน จำากัด้

เปน็รัะย์ะเวลา 30 ป ีนบัต้ั�งแต้เ่ด้อืนสิงิหาค่ม 2552 โด้ย์มก้ำาลงัการั

ผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 48,000 ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวัน และสิามารัถืทำาการั

บำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ได้� 18,000 ล้กบาศก์เมต้รัต่้อวัน โด้ย์บริัษีัทได้�ทำา

สิัญญาจ�างบริัหารัจัด้การัรัะบบซ่ึ่อมบำารั้งกับบรัิษีัท ไทย์วอเต้อร์ั  

โอเปอเรัช้ั�นสิ์ จำากัด้ (TWO) เมื�อวันท้� 7 สิิงหาค่ม 2552 เพื�อบรัิหารั

จดั้การัรัะบบผู้ลติ้และจา่ย์นำ�าปรัะปา และรัะบบรัวบรัวมและบำาบดั้

นำ�าเสิ้ย์ภาย์ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน 
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 (1) ระบบก�รผู้ลิตนำ��ประป�

 ผู้ลิต้นำ�าปรัะปาโด้ย์การัสิ้บนำ�าด้ิบจากแม่นำ�าเจ�าพรัะย์าเข�าสิ้่

กรัะบวนการัผู้ลิต้และจ่าย์นำ�าปรัะปาให�กับโรังงานต่้างๆ ในนิค่ม

อ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน ใช้�การัค่วบค่้มแบบอัต้โนมัต้ิทั�งหมด้ ด้�วย์

รัะบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

เพื�อค่วบค่ม้การัผู้ลิต้และการัจ่าย์นำ�าปรัะปาได้�อย่์างมป้รัะสิทิธิิภาพ

รัะบบด้ังกล่าวต้ั�งอย่้์ในอาค่ารัค่วบค่้มท้�อย่้์ในโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา   

ซึ่ึ�งปรัะกอบด้�วย์ถืังเก็บนำ�าขนาด้ค่วามจ้ 7,000 ลบ.ม. โด้ย์ม้          

การัสิรั�างอาค่ารัเก็บสิารัเค่ม้แย์กต้่างหากจากโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 

เพื�อเก็บสิารัเค่ม้ก่อนท้�จะนำาเข�าสิ้่รัะบบผู้ลิต้นำ�าโด้ย์อัต้โนมัต้ิ 

 นำ�าปรัะปาท้�ผู้ลิต้และจ่าย์ม้ค่้ณ์ภาพต้ามเกณ์ฑ์์มาต้รัฐาน        

ท้�กำาหนด้ในสิัญญา อันเป็นไปต้ามเกณ์ฑ์์มาต้รัฐานค้่ณ์ภาพ          

นำ�าปรัะปาของการัปรัะปาสิว่นภ้มภิาค่ ต้ามข�อแนะนำาขององค์่การั

อนามยั์โลก (WHO) ป ี2011 เพื�อให�มั�นใจได้�วา่นำ�าปรัะปามค้้่ณ์ภาพ

ต้ามท้�กำาหนด้ด้ังกล่าว จึงทำาการัทด้สิอบค่้ณ์ภาพนำ�าในท้กๆ              

ขั�นต้อนการัผู้ลิต้ ตั้�งแต่้การัเติ้มสิารัเค่ม้ไปจนถึืงการัส่ิงจ่าย์นำ�าปรัะปา

ออกจากโรังผู้ลิต้ เพื�อให�การัผู้ลิต้ม้ปรัะสิิทธิิภาพ และนำ�าปรัะปา       

ท้�ผู้ลิต้ได้�เป็นไปต้ามเกณ์ฑ์์มาต้รัฐานท้�กำาหนด้

(2) ระบบบำ�บัดนำ��เสีย

 บรัิหารัจัด้การัรัะบบบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ส่ิวนกลางของนิค่ม

อ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน ซึ่ึ�งเป็นรัะบบบำาบัด้แบบต้ะกอนเรั่ง             

(Activated Sludge) ม้กำาลังการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์สิ้งส้ิด้ 18,000 

ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวัน ปัจจ้บันนำ�าเสิ้ย์เกิด้ขึ�นรัวม 14,000               

ล้กบาศก์เมต้รัต่้อวัน โด้ย์นำ�าทิ�งท้�ผู้่านการับำาบัด้แล�วจะถ้ืกเก็บกัก

ไว�ในบ่อพักนำ�าทิ�งขนาด้ 18,000 ล้กบาศก์เมต้รั (รัะย์ะเวลากักเก็บ       

1 วัน) ก่อนรัะบาย์ลงส่้ิค้่รัะบาย์นำ�าของนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน 

เพื�อรัองรัับการันำากลับมาใช้�ใหม่ ก่อนรัะบาย์ส่ิวนท้�เหลือลงสิ้ ่     

แหล่งนำ�าบรัิเวณ์ใกล�เค่้ย์งต้่อไป

(3) คุณภ�พนำ��ท่ีผู่้�นก�รบำ�บัด (Effluent)

 ด้ำาเนินการับรัิหารัจัด้การัรัะบบบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ส่ิวนกลางของ

นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน โด้ย์ค่วบค่้มค่้ณ์ภาพนำ�าท้�ผู้่าน              

การับำาบัด้ (Effluent) ให�เป็นต้ามมาต้รัฐานของปรัะกาศกรัะทรัวง

ทรััพย์ากรัธิรัรัมช้าติ้และสิิ�งแวด้ล�อม เรัื�อง กำาหนด้มาต้รัฐาน

ค่วบค้่มการัรัะบาย์นำ�าทิ�งจากโรังงานอ้ต้สิาหกรัรัม นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัม

และเขต้ปรัะกอบการัอ้ต้สิาหกรัรัม ปี 2559 

4. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ จำ�กัด
  (TWO)

 TWO เป็นผู้้�รับัจ�างบริัหารัจัด้การั และซ่ึ่อมบำารัง้ให�กับ TTW, 

PTW, บรัิหารัจัด้การัรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ให�กับ 

TTW ภาย์ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน และ บริัษัีท อมต้ะวอเต้อร์ั

จำากัด้ ภาย์ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซึ่ิต้้�ช้ลบ้รั้และรัะย์อง โด้ย์ม้

ลักษีณ์ะการัปรัะกอบธิ้รักิจท้�สิำาค่ัญด้ังต้่อไปน้�

1. สัญญาบริหุ้ารจัำดการซ่ีอมบำาร้ง และบริหุ้ารจัำดการระบบ 

 ผลิตนำ�าประปาและบำาบัดนำ�าเส่ย่กับบริษััท ท่ท่ดับบลิว 

 จำำากัด (มหุ้าชั่น)

 TWO ได้�ทำาสิญัญาบริัหารัจัด้การัรัะบบบำารัง้รักัษีาเค่รัื�องจักรั

และอ้ปกรัณ์์กับ TTW เมื�อวันท้� 12 มิถ้ืนาย์น 2544 รัะย์ะเวลา

สิัญญา 30 ปีเท่ากับอาย์้สิัญญาซึ่ื�อขาย์นำ�าปรัะปา นับต้ั�งแต้่วันท้�

เรัิ�มปรัะกอบกิจการัค่ือวันท้� 21 กรักฎาค่ม 2547 จนถืึงวันสิิ�นสิ้ด้

อาย้์สิัญญาค่ือวันท้� 20 กรักฎาค่ม 2577 โด้ย์ทำาหน�าท้�บรัิหารั

จัด้การังานบำาร้ังรัักษีาเค่รืั�องจักรัอ้ปกรัณ์์และท่อส่ิง - จ่าย์นำ�าปรัะปา          

ท้�อย่้์ในค่วามรัับผู้ิด้ช้อบด้้แลของ TTW ทั�งหมด้ และในวันท้�                  

7 สิิงหาค่ม  2552 ได้�รัับการัว่าจ�างจาก TTW เพื�อบรัิหารัจัด้การั

รัะบบผู้ลติ้และจา่ย์นำ�าปรัะปา และรัะบบรัวบรัวมและบำาบัด้นำ�าเสิย้์

ภาย์ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน จังหวัด้พรัะนค่รัศรั้อย์้ธิย์า 

2. สัญญาบริหุ้ารจัำดการซ่ีอมบำาร้ง กับบริษััท ประปาปท้มธัาน่ 

 จำำากัด

 TWO ได้�ทำาสัิญญาบรัิหารัจัด้การัและรัะบบบำาร้ังรัักษีากับ 

บรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ ซึึ่�งตั้�งอย่้์ท้� เลขท้� 43 หม้่ท้� 3            

ถื.เช้้ย์งรัากน�อย์ - บางไทรั ต้.บ�านปท้ม อ.สิามโค่ก จ.ปท้มธิาน้         

ทำาหน�าท้�ด้้แลงานงานบำารั้งรัักษีาเค่รัื�องจักรัอ้ปกรัณ์์และท่อสิ่ง        

นำ�าปรัะปาของรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปา กำาหนด้สิิ�นส้ิด้สิัญญาวันท้�          

14 ต้้ลาค่ม 2566

3. สัญญาบริหุ้ารจัำดการและบำาร้งรักษัาระบบผลิตนำ�าประปา 

 และระบบบำาบัดนำ�าเส่ย่ กับบริษััท อมตะวอเตอร์ จำำากัด

 TWO ได้�ทำาสิญัญาบริัหารัจัด้การั และบำารัง้รักัษีารัะบบผู้ลิต้

นำ�าปรัะปา และรัะบบบำาบัด้นำ�าเส้ิย์ กับบริัษัีท อมต้ะวอเต้อร์ั จำากัด้ 

ภาย์ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะซิึ่ต้้�ช้ลบ้รั้ ซึึ่�งตั้�งอย่้์ท้� เลขท้� 700/2 

หม้ท้่� 1 ต้.ค่ลองต้ำาหรั ้อ.เมอืง จ.ช้ลบร้ั ้และนคิ่มอต้้สิาหกรัรัมอมต้ะ

ซึ่ิต้้� รัะย์อง ซึึ่�งตั้�งอย่้์ท้� เลขท้� 7/301 หม้่ท้� 1 ต้.มาบย์างพรั 

อ.ปลวกแด้ง จ.รัะย์อง โด้ย์ม้สิัญญา จำานวนทั�งสิิ�น 6 ฉบับ 
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ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

1. ลักษณะลูกค้�และช่องท�งก�รจำ�หน่�ย
 ผู้ลิตภัณฑ์์

TTW

 TTW ปรัะกอบธ้ิรักิจผู้ลติ้และจำาหนา่ย์นำ�าปรัะปาให�แกล่ก้ค่�า

ค่ือ กปภ. เพ้ย์งรัาย์เด้้ย์ว โด้ย์ กปภ. รัับซึ่ื�อนำ�าปรัะปาจาก ปัจจ้บัน 

TTW ณ์ สิถืานจ้า่ย์นำ�าทั�ง 2 แห่ง ค่อื สิถืานจ้า่ย์นำ�าพ้ทธิมณ์ฑ์ล และ

สิถืานจ้า่ย์นำ�ามหาช้ยั์ โด้ย์ กปภ.จะทำาการัจำาหนา่ย์นำ�าปรัะปาให�แก่

ผู้้�ใช้�นำ�า ด้�วย์การัจา่ย์นำ�าผู้า่นทอ่จา่ย์นำ�าและทอ่บรักิารั โด้ย์ปรัมิาณ์

นำ�าปรัะปาท้� TTW จำาหน่าย์ให�แก่ กปภ. จะถื้กค่ิด้จากมาต้รัวัด้นำ�า

หลัก ณ์ จ้ด้จ่าย์นำ�าซึ่ึ�งต้ั�งอย์้่ ณ์ สิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�ง 2 แห่งของ TTW 

ค่ือ สิถืาน้จ่าย์นำ�าพ้ทธิมณ์ฑ์ล และสิถืาน้จ่าย์นำ�ามหาช้ัย์ สิ่วน

ปรัมิาณ์นำ�าปรัะปาท้� กปภ. จำาหนา่ย์ให�แกผู่้้�ใช้�นำ�าจะถ้ืกวดั้ปรัมิาณ์

โด้ย์มาต้รัวัด้นำ�า ณ์ แหล่งท้�ต้ั�งของผู้้�ใช้�นำ�า

 TTW จะทำาการัคิ่ด้ม้ลค่่านำ�าปรัะปาต้ามปริัมาณ์ท้�จำาหน่าย์

ให�แก่ กปภ.ในแต่้ละเดื้อน และจัด้ส่ิงใบแจ�งหน้�ให�แก่สิำานักงาน

ปรัะปาทั�ง 3 แห่งท้�ทำาหน�าท้�ด้้แลการัให�บรัิการัจ่าย์นำ�าในพื�นท้�

บรัิการั โด้ย์ม้เงื�อนไขช้ำารัะเงินท้�รัะบ้ให� กปภ. ต้�องช้ำารัะค่่านำ�าใน

รัะย์ะเวลา 15 วัน นับจากวันท้� TTW สิ่งใบแจ�งหน้�

 TTW จะทำาการัเฉล้�ย์ปรัิมาณ์นำ�าปรัะปาท้กรัอบ 6 เด้ือนต้าม

สิญัญา หากมล้ค่า่เฉล้�ย์ของปริัมาณ์นำ�ารับัซืึ่�อของ กปภ. จาก TTW 

ต้ำ�าท้�กำาหนด้ไว�ต้ามสิญัญา กปภ.จะช้ำารัะค่า่นำ�าปรัะปาเพิ�มให�  TTW 

โด้ย์คิ่ด้ต้ามอตั้รัาค่า่นำ�าปรัะปาค่ณ้์ด้�วย์ส่ิวนต้า่งปรัมิาณ์นำ�าปรัะปา

ท้� TTW จัด้สิ่งให�กับปรัิมาณ์นำ�ารัับซึ่ื�อขั�นต้ำ�าต้ามสิัญญา (MOQ)   

PTW

 PTW ปรัะกอบธ้ิรักจิผู้ลติ้และจำาหนา่ย์นำ�าปรัะปาให�แกล่ก้ค่�า

ค่ือ กปภ. เพ้ย์งรัาย์เด้้ย์ว โด้ย์ กปภ. รัับซึ่ื�อนำ�าปรัะปาจาก PTW        

ณ์ สิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�ง 4 แห่ง ค่ือ สิถืาน้จ่าย์นำ�าปท้มธิาน้ สิถืาน้จ่าย์

นำ�ารัังสิิต้ สิถืาน้จ่าย์นำ�าธิรัรัมศาสิต้ร์ั และสิถืาน้จ่าย์นำ�าหม่้บ�านเมืองเอก 

ทั�งน้� กปภ. จะจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาท้�รัับซึ่ื�อด้ังกล่าวให�แก่ปรัะช้าช้น

ในพื�นท้�ให�บริัการั ปท้มธิาน้ - รัังสิิต้ ด้�วย์การัจ่าย์นำ�าผู่้านท่อจ่าย์นำ�า 

LDN ของ กปภ. และท่อบรัิการั

 PTW จะทำาการัค่ิด้ม้ลค่่านำ�าปรัะปาท้�จำาหน่าย์ให�แก่ กปภ. 

ได้�ต้ามจริังในแต่้ละเด้ือน เด้ือน และจัด้ส่ิงใบแจ�งหน้�ให�แก่

สิำานักงานปรัะปาทั�ง 3 แห่งท้�ทำาหน�าท้�ด้้แลการัให�บริัการัจ่าย์นำ�า   

ในพื�นท้�บรัิการั โด้ย์ม้เงื�อนไขช้ำารัะเงินท้�รัะบ้ ให� กปภ. ต้�องช้ำารัะ

ค่่านำ�าในรัะย์ะเวลา 7 วัน นับจากวันท้� PTW สิ่งใบแจ�งหน้�

 PTW จะทำาการัเฉล้�ย์ปรัมิาณ์นำ�าปรัะปาทก้รัอบ 12 เด้อืนต้าม

สิญัญา (ต้ั�งแต้ว่นัท้� 15 ต้ล้าค่ม ถืงึวนัท้� 14 ต้ล้าค่ม ของท้กปี) หาก

มล้ค่า่เฉล้�ย์ของปรัมิาณ์นำ�ารับัซึ่ื�อของ กปภ.จาก PTW ต้ำ�าท้�กำาหนด้

ไว�ต้ามสิญัญา กปภ.จะช้ำารัะค่า่นำ�าปรัะปาเพิ�มให� PTW โด้ย์ค่ดิ้ต้าม

อัต้รัาค่่านำ�าปรัะปาค่้ณ์ด้�วย์สิ่วนต้่างปรัิมาณ์นำ�าปรัะปาท้� PTW จัด้

สิ่งให�กับปรัิมาณ์นำ�ารัับซึ่ื�อขั�นต้ำ�าต้ามสิัญญา (MOQ)  

2. คว�มต้องก�รใช้นำ��ประป�ในพื�นท่ี

สถืานการณ์ความต้องการใชั่้นำ�าประปาในพื�นท่� นครปฐม -

สม้ทรสาคร

 ด้�วย์การัเปน็พื�นท้�รัอบนอกกรัง้เทพมหานค่รัท้�มก้ารัขย์าย์ต้วั

และการัเติ้บโต้ของปรัะช้ากรัและเขต้ท้�อย่้์อาศัย์ รัวมทั�งการัเป็น

พื�นท้�อต้้สิาหกรัรัมท้�มโ้รังงานอต้้สิาหกรัรัมตั้�งอย่้์อย่์างหนาแน่นด้�วย์

จำานวนโรังงานอ้ต้สิาหกรัรัมจำานวนมาก ด้ังนั�นกรัมทรััพย์ากรันำ�า

และการัปรัะปาสิว่นภมิ้ภาค่ จงึได้�ให�ค่วามสิำาคั่ญเปน็พเิศษีในการั

จัด้หานำ�าปรัะปารัองรัับค่วามต้�องการั เพื�อสินองค่วามต้�องการั          

นำ�าปรัะปาท้�เพิ�มส้ิงขึ�นอย่์างต่้อเนื�องในพื�นท้�ดั้งกล่าว จากการั

สิำารัวจและศึกษีาฯ ของ บ.ท้ม ค่อนซึ่ัลต้ิ�งฯ เมื�อเด้ือนพฤษีภาค่ม 

2560 ในพื�นท้�บรัิการั โด้ย์ บ.ท้ม ค่อนซึ่ัลต้ิ�งฯ ค่าด้การัณ์์ปรัิมาณ์

การัใช้�นำ�าปรัะปาของผู้้�ใช้�นำ�าในพื�นท้�ให�บริัการัจนถึืงปี 2577 อย่้์ท้�

ปรัะมาณ์ 800,000 ลบ.ม./วัน

 ผู้้�ใช้�นำ�าภาค่อ้ต้สิาหกรัรัมเป็นผู้้�ใช้�นำ�าหลักในเขต้พื�นท้�บรัิการั

ของ TTW จากข�อม้ลในปี 2563 พบว่าผู้้�ใช้�นำ�าภาค่อ้ต้สิาหกรัรัม        

ม้สิัด้สิ่วนปรัิมาณ์การัใช้�นำ�าปรัะปาค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 40 ของปรัิมาณ์

นำ�าปรัะปาทั�งสิิ�นท้� กปภ. จำาหน่าย์ ต้ามด้�วย์ผู้้�ใช้�นำ�าภาค่พาณิ์ช้ย์กรัรัม

และภาค่ค่รััวเรัือนซึ่ึ�งม้สิัด้สิ่วนปรัิมาณ์การัใช้�นำ�าปรัะปาท้�รั�อย์ละ 

15 และรั�อย์ละ 45 ต้ามลำาด้ับ 

สถืานการณ์ความต้องการใชั่้นำ�าประปาในพื�นท่� ปท้มธัาน่ -

รังสิต

 จากผู้ลการัศึกษีาค่วามต้�องการันำ�าในพื�นท้�ปท้มธิาน ้- รังัสิติ้

 โด้ย์ บ.ทม้ ค่อนซึ่ลัต้ิ�งฯ พบว่าในพื�นท้�มอั้ต้รัาการัเติ้บโต้ของค่วาม

ต้�องการัใช้�นำ�ามากจะอย่้์ในบรัเิวณ์อำาเภอลำาลก้กา เหต้ผู้้ลเนื�องจาก

เป็นพื�นท้�รัอย์ต้่อรัะหว่างปท้มธิาน้และเขต้สิาย์ไหม ของ

กรั้งเทพมหานค่รั ซึ่ึ�งค่วามเจรัิญจะเข�ามาในพื�นท้�รัอย์ต้่อรัะหว่าง

กรั้งเทพมหานค่รั และปท้มธิาน้มากขึ�น โด้ย์ปัจจ้บันม้โค่รังการั

ก่อสิรั�างรัถืไฟฟ้าสิาย์ส้ิเข้ย์ว หมอชิ้ต้-สิะพานใหม่-ค้่ค่ต้ อำาเภอ

ลำาล้กกา โด้ย์ก่อสิรั�างแล�วเสิรั็จและเปิด้ให�บรัิการัในปี 2563               

ท้�ผู้่านมา ทำาให�เกิด้การัพัฒินาโค่รังการัอสัิงหารัิมทรััพย์์รัาย์รัอบ

เสิ�นทางรัถืไฟฟ้า ทำาให�ม้ค่วามเป็นไปได้�ท้�ปรัะช้ากรัจะย์�าย์มาใน
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พื�นท้�อำาเภอลำาล้กกามากขึ�น สิ่งผู้ลต่้อปริัมาณ์ค่วามต้�องการัใช้�        

นำ�าปรัะปาในอนาค่ต้ท้�เพิ�มสิ้งขึ�นอย่์างแน่นอน นอกจากน้�บริัเวณ์

แนวรัถืไฟฟ้าสิาย์สิ้แด้ง ช้่วงบางซึ่ื�อ - รัังสิิต้ ในพื�นท้�อำาเภอ

ค่ลองหลวง เปน็อก้พื�นท้�หนึ�งท้�มอ้ตั้รัาการัเต้บิโต้ของค่วามต้�องการั

ใช้�นำ�าสิ้ง ซึ่ึ�งปัจจ้บันจะพบว่าม้โค่รังการัหม้่บ�านจัด้สิรัรั และ

ค่อนโด้มิเน้ย์มต้่างๆ เกิด้ขึ�นต้ามแนวรัถืไฟฟ้าสิาย์สิ้แด้งมากขึ�น

 ทั�งน้�  เมื�อพิจารัณ์าปรัะกอบกับข�อม้ลปริัมาณ์การัใช้�                  

นำ�าปรัะปาในพื�นท้�ให�บรัิการัปท้มธิาน้-รัังสิิต้ของ PTW พบว่า           

ภาค่ค่รัวัเรัอืนหรัอืท้�อย่้์อาศยั์ มสั้ิด้สิว่นปรัมิาณ์การัใช้�นำ�ามากท้�สิด้้

 ค่ืออย์้่ท้�รั�อย์ละ 62 รัองลงมาค่ือ ภาค่อ้ต้สิาหกรัรัมอย์้่ท้�รั�อย์ละ 22 

และภาค่พาณ์ิช้ย์กรัรัมอย่้์ท้�รั�อย์ละ 16 ซึ่ึ�งทำาให�ผู้้�ใช้�นำ�าปรัะเภท         

ท้�อย่้์อาศัย์หรัือภาค่ค่รััวเรัือนม้บทบาทสิ้งมากต้่อการัด้ำาเนินธ้ิรักิจ

ของ PTW

3. กลยุทธ์และก�รแข่งขัน 
 

 นำ�าปรัะปาจัด้เป็นสิินค่�าเพื�อการัอ้ปโภค่บริัโภค่ขั�นพื�นฐานท้�

จำาเป็นอย่์างยิ์�งต่้อการัด้ำารังช้้วิต้ ในปี 2563 ผู้้�ผู้ลิต้นำ�าปรัะปารัาย์ใหญ่

ของปรัะเทศ คื่อ การัปรัะปานค่รัหลวง (กปน.) ม้ย์อด้การัผู้ลิต้รัวม 

2,121 ล�านล้กบาศก์เมต้รั ในขณ์ะท้�การัปรัะปาส่ิวนภ้มิภาค่ (กปภ.) 

ม้ย์อด้การัผู้ลิต้เป็นจำานวน 1,991 ล�านล้กบาศก์เมต้รั ถืือว่า TTW 

และ PTW เป็นค่้่สัิญญาผู้้�ผู้ลิต้นำ�าปรัะปาภาค่เอกช้นรัาย์ใหญ่ท้�ส้ิด้ 

โด้ย์ได้�ผู้ลติ้และสิง่นำ�าปรัะปาให� กปภ. ในปี 2563 เป็นจำานวน 319 

ล�านล้กบาศก์เมต้รั ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 16 ของย์อด้การัผู้ลิต้รัวมของ 

กปภ. หรืัอรั�อย์ละ 73 ของย์อด้การัผู้ลิต้จากผู้้�ผู้ลิต้นำ�าปรัะปา           

ภาค่เอกช้นทั�งหมด้

(ก) กลย้่ทธ์ัด้านการผลิต

 เทค่โนโลย้์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาของ TTW เป็นเทค่โนโลย้์

จากต่้างปรัะเทศท้�ม้รัะบบการัผู้ลิต้ท้�ม้ปรัะสิิทธิิภาพและทันสิมัย์ 

ใช้�รัะบบถืังกรัองโด้ย์ใช้�แผู้่นกรัองแบบ Leopold ซึ่ึ�งม้รัะย์ะรัอบ 

การัใช้�งานได้�นานกว่าถัืงกรัองทรัาย์โด้ย์ทั�วไป ทำาให�ปรัะหยั์ด้นำ�า

ในการัล�างถืังกรัอง ทั�งน้� การัใช้� Leopold ทำาให�ไม่ต้�องใช้�ช้ั�นกรัวด้

และหัว nozzle ม้ผู้ลให�ในขณ์ะท้�กรัองผู้่านจากบนลงล่างและ         

การัล�างย์�อนจากล่างขึ�นบน ม้การักรัะจาย์ตั้วของนำ�าและอากาศ

ค่่อนข�างสิมำ�าเสิมอต้ลอด้พื�นท้� และเนื�องจากไม่ต้�องใช้�ช้ั�นกรัวด้ 

หากใช้� Leopold จึงไม่ม้การัค่ละกันรัะหว่างกรัวด้และช้ั�นทรัาย์  

เมื�อม้การัล�างย์�อน ทำาให�ไม่ต้�องม้การัเปล้�ย์นช้ั�นทรัาย์และกรัวด้ 

ต้ลอด้จนการัใช้� Leopold ย์ังสิามารัถืลด้พลังงานการัใช้�นำ�าและ

อากาศรัะหว่างการัล�างย์�อนได้�มากกว่าการัใช้�ช้ั�นทรัาย์และ             

ช้ั�นกรัวด้รั่วมกัน นอกจากน้�รัะบบการัผู้ลิต้และการัสิ่งจ่าย์ทั�งหมด้

ย์ังค่วบค่้มด้�วย์รัะบบ SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) อันเป็นรัะบบบริัหารัจัด้การัด้�วย์รัะบบค่อมพิวเต้อรั์ 

ท้�ทนัสิมยั์ และมป้รัะสิทิธิิภาพสิง้ในการัค่วบค้่มการัผู้ลิต้และรัะบบ

สิง่จ่าย์นำ�าทั�งหมด้ของ TTW อก้ทั�ง TTW ย์งัจัด้ให�มพ้นกังานค่วบค้่ม

การัผู้ลิต้ต้ลอด้ 24 ช้ั�วโมง และได้�จัด้ให�ม้หอพักพนักงานตั้�งอย่้์

ภาย์ในบรัิเวณ์โรังผู้ลิต้นำ�าของ TTW เพื�อให�มั�นใจได้�ว่าการัผู้ลิต้จะ

ด้ำาเนินไปได้�อย์่างต้่อเนื�องและม้ปรัะสิิทธิิภาพสิ้งสิ้ด้ และหากเกิด้

ปัญหาในการัผู้ลิต้ พนักงานท้�ค่วบค้่มการัผู้ลิต้สิามารัถืแก�ไข

ปัญหาได้�อย์่างทันท่วงท้ และด้�วย์กำาลังการัผู้ลิต้ท้� 440,000         

ลบ.ม./วัน รัวมถืึงรัะบบท่อส่ิงนำ�าปรัะธิาน BTM ท้�ม้ค่วามย์าวถึืง  

51 กิโลเมต้รั และท่อจ่าย์นำ�า LDN อันเป็นรัะบบท่อสิ่งนำ�าซึึ่�งเป็น 

ท่อเหล็ก และท่อโพล้เอธิ้ล้นช้นิด้ค่วามหนาแน่นสิ้ง ทั�งหมด้ทำาให�

ม้ค่วามทนทานสิามารัถืรัับแรังด้ันนำ�าท้�รัะด้ับแรังด้ันนำ�าสิ้งได้�          

รัวมทั�งท้กจ้ด้ของรัะบบท้�เช้ื�อมต้่อกับ กปภ. ได้�ถ้ืกออกแบบและ

กอ่สิรั�างให�เป็นรัะบบบ่อวาล์ว ทำาให�สิามารัถืต้รัวจสิอบการัรัั�วไหล

ของนำ�าได้�อย์า่งมป้รัะสิทิธิิภาพและเอื�ออำานวย์ต่้อการัซึ่อ่มบำารัง้ใน

ภาย์หลังอ้กด้�วย์

 นอกจากน้� TTW ย์ังได้�ก่อสิรั�างโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาแห่งท้� 2  

ค่ือ โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปากรัะท่้มแบน ตั้�งอย่้์ใน อ.กรัะท่้มแบน 

จ.สิม้ทรัสิาค่รั โด้ย์โรังผู้ลิต้นำ�าฯ ด้ังกล่าว ม้กำาลังการัผู้ลิต้อย์้่ท้� 

100,000 ลบ.ม./วัน รัวมเปน็ 540,000 ลบ.ม./วัน จงึสิามารัถืรัองรับั

ค่วามต้�องการัใช้�นำ�าของผู้้�ใช้�นำ�าในพื�นท้� สิม้ทรัสิาค่รั - นค่รัปฐม ได้�

อย่์างเพ้ย์งพอและต้่อเนื�อง อ้กทั�งย์ังม้การัใช้�เทค่โนโลย้์ท้�ทันสิมัย์

ในรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปา โด้ย์ได้�นำาเทค่โนโลย้์เมมเบรัน (Ultra-        

Filtration) มาใช้�ในรัะบบกรัอง การัสิรั�างโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

กรัะท้่มแบน ย์ังเป็นการัลด้ค่วามเสิ้�ย์งอันเนื�องมาจาก TTW ม้โรัง

ผู้ลิต้นำ�าปรัะปาบางเลนเพ้ย์งแห่งเด้้ย์ว หากโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

บางเลนเกดิ้ปัญหาไม่สิามารัถืผู้ลิต้นำ�าปรัะปาได้� โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

กรัะท้่มแบนแห่งน้�จะม้สิ่วนช้่วย์ในเรัื�องการัเป็นโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

สิำารัอง (Back up Plant) ในการัสิำารัองนำ�าให�กับ กปภ. เป็นการั

ป้องกันค่วามเสิ้�ย์งท้�อาจเกิด้ขึ�นได้�

 

(ข) กลย้่ทธ์ัด้านการกระจำาย่พื�นท่�ใหุ้้บริการ

 TTW ได้�เล็งเห็นถืึงโอกาสิในการัปรัะกอบธิ้รักิจ โด้ย์การัวาง

เสิ�นท่อจ่าย์นำ�าปรัะปาให�ค่รัอบค่ล้มพื�นท้�ในถืนนสิาย์หลักของเขต้

พื�นท้�จ่าย์นำ�าและแหล่งช้้มช้นท้�สิำาคั่ญท้�ม้ค่วามต้�องการัใช้�นำ�าปรัะปา

ในปรัิมาณ์มาก เช้่น ใน จ.นค่รัปฐม TTW ม้เสิ�นท่อจ่าย์นำ�า

ค่รัอบค่ล้มถืนนเพช้รัเกษีม ถืนนพ้ทธิมณ์ฑ์ลสิาย์ 4 ถืนนพ้ทธิมณ์ฑ์ล

สิาย์ 5 ถืนนพ้ทธิมณ์ฑ์ลสิาย์ 7 และถืนนบรัมรัาช้ช้นน้ เป็นต้�น          

สิ่วนใน จ.สิม้ทรัสิาค่รั TTW ได้�วางเสิ�นท่อจ่าย์นำ�าบนเสิ�นทางถืนน

เศรัษีฐกิจ ถืนนพรัะรัาม 2 และถืนนเอกช้ัย์  เป็นต้�น เมื�อรัวมกับ       
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ทอ่จา่ย์และทอ่บรักิารัของ กปภ. ทำาให� TTW มเ้ค่รืัอขา่ย์ค่รัอบค่ลม้

พื�นท้�เขต้เศรัษีฐกิจได้�ในวงกว�าง นอกจากน้� TTW ย์ังรั่วมกับ          

กปภ.สิำารัวจพื�นท้� เพื�อวางแผู้นปรับัปรัง้ปรัะสิทิธิิภาพรัะบบส่ิง-จ่าย์

นำ�าไปย์ังผู้้�ใช้�นำ�าให�ค่รัอบค่ล้มพื�นท้�แรังด้ันนำ�าไหลอ่อน และพื�นท้�        

ท้�ม้ค่วามต้�องการัใช้�นำ�าปรัะปาสิ้งอย่์างต่้อเนื�อง โด้ย์ในปี 2563          

ได้�ด้ำาเนินการัสินับสิน้น กปภ.ในการัวางท่อเสิริัมแรังด้ันเพื�อเพิ�ม

ข้ด้ค่วามสิามารัถืในการัจ่าย์นำ�าของ กปภ.สิาขาสิม้ทรัสิาค่รั จาก

ซึ่อย์เหลืองสิละ ถืนนพันธ้ิวงษี์ จนถืึงพื�นท้�บางสิ่วนของพื�นท้�            

เทศบาลเมืองกรัะท้่มแบน รัวมถึืงสินับสิน้นโค่รังการัรัับโอน                 

ผู้้�ใช้�นำ�าในรัะบบปรัะปาบาด้าล จาก อบต้.ด้อนไก่ด้้ ทั�งน้�ก็เพื�อ

รัองรัับค่วามต้�องการัใช้�นำ�าภาค่ค่รััวเรืัอนและอ้ต้สิาหกรัรัม   

นอกจากน้�ย์ังม้โค่รังการัค่วามร่ัวมมือกับ กปภ.ในการัขย์าย์พื�นท้�

การัจ่าย์นำ�าของ กปภ. ท้�อย่้์รัะหว่างการัด้ำาเนินงาน เพื�อรัองรัับ 

ค่วามต้�องการัใช้�นำ�าในพื�นท้�ให�บรัิการัอย์่างต้่อเนื�อง

 TTW ม้แผู้นท้�จะด้ำาเนินการัปรัับปรั้งสิถืาน้เพิ�มแรังดั้นอ้ก      

2 สิถืาน้ อันได้�แก่ สิถืาน้เพิ�มแรังดั้นค่ลองโย์ง และสิถืาน้เพิ�มแรังดั้น

กรัะท่้มแบน ให�เป็นสิถืาน้จ่าย์นำ�าในอนาค่ต้ เพื�อเพิ�มข้ด้ค่วามสิามารัถื

ในการัสิ่ง-จ่าย์นำ�าปรัะปาไปย์ังพื�นท้�ให�บรัิการัท้�ม้ศักย์ภาพและ        

ม้ค่วามต้�องการัใช้�นำ�าสิ้งต้่อไป

(ค) กลย้่ทธ์ัด้านการสื�อสารและประชั่าสัมพันธ์ั 

 TTW ได้�เห็นถืึงค่วามสิำาค่ัญของกรัะบวนการัทางธิ้รักิจและ

การับริัหารัสัิญญา ต้ลอด้จนค่วามร่ัวมมือในการัด้ำาเนินกิจกรัรัม

ต้่างๆ ท้�ทำารั่วมกัน TTW จึงได้�ม้่งเน�นให�ม้การัสิื�อสิารัข�อม้ลต้่างๆ  

ท้�จำาเป็นรัะหว่างบริัษีัทกับ กปภ. และผู้้�ใช้�นำ�า ต้ลอด้จนการั

ปรัะช้าสัิมพันธ์ิรั่วมกันในกิจกรัรัมต่้างๆ ไปยั์งภาค่ส่ิวนต่้างๆ ท้�

เก้�ย์วข�อง เช้่น ผู้้�ใช้�นำ�า หน่วย์งานรัาช้การัต้่างๆ ท้�เก้�ย์วข�อง เป็นต้�น

 

(ง) กลย้่ทธ์ัการสร้างค้ณภาพการใหุ้้บริการ

 TTW ได้�พิจารัณ์าว่า การัเป็นผู้้�ปรัะกอบกิจการัปรัะปานั�น 

มิใช้่เพ้ย์งการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาท้�ม้ค่้ณ์ภาพเท่านั�น แต้่จะต้�องเน�นถืึง

ค่้ณ์ภาพของการัให�บรัิการั ซึ่ึ�งหมาย์ถืึง การัจัด้ส่ิงนำ�าปรัะปาด้�วย์

ปริัมาณ์และแรังด้ันอย่์างเพ้ย์งพอ และ รัวมทั�งค่วามต้่อเนื�อง             

ในการัให�บริัการั ค่อืปจัจัย์สิำาค่ญัท้�สิด้้ในการัเป็นผู้้�ปรัะกอบกิจการั

ปรัะปา ด้ังนั�น TTW จึงสิามารัถืด้ำาเนินการัให�บรัิการัในปี 2563 ได้�

ด้ังน้�   

 (1) ค่้ณ์ภาพและค่วามสิะอาด้ เป็นไปต้ามมาต้รัฐาน           

มอก. 257 เล่ม 1-2521 รั�อย์ละ 100

 (2) ค่วามเพ้ย์งพอ ม้แรังดั้นนำ�าท้�ปลาย์ท่อจ่าย์นำ�าปรัะปา        

ให�แก่ผู้้�บรัิโภค่ ไม่น�อย์กว่า 27 เมต้รันำ�า รั�อย์ละ 100   

 (3) ค่วามต่้อเนื�องในการัจ่าย์นำ�าปรัะปา ไม่น�อย์กว่า              

รั�อย์ละ 99.85

 TTW ย์ังด้ำาเนินการัร่ัวมกับ กปภ.เข�าพบปะผู้้�ใช้�นำ�าปรัะปา 

ในภาค่อ้ต้สิาหกรัรัมและพาณิ์ช้ย์กรัรัมขนาด้ใหญ่อย่์างต่้อเนื�อง 

เพื�อพัฒินาปรัับปรั้งค้่ณ์ภาพสิินค่�าและบริัการั สิรั�างค่วามเช้ื�อมั�น

และกรัะต้้�นย์อด้จำาหน่าย์นำ�าปรัะปาในพื�นท้�ให�บรัิการั อ้กทั�ง

เปน็การัสิรั�างค่วามสัิมพนัธ์ิท้�ด้ร้ัว่มกันรัะหว่างบริัษีทักับ กปภ. และ

ผู้้�ใช้�นำ�า นอกจากน้�ย์ังได้�จัด้กิจกรัรัมต่้างๆ อันจะเป็นปรัะโย์ช้น์แก่ 

ผู้้�ใช้�นำ�า

 

(จำ) กลย้่ทธ์ัด้านการควบค้มและตรวจำสอบค้ณภาพนำ�าประปา

 TTW ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อค่้ณ์ภาพของนำ�าปรัะปาท้�ผู้ลิต้ และ

การัให�บรัิการัแก่ กปภ.รัวมทั�งผู้้�ใช้�นำ�าเป็นอย์่างมาก นอกจากการั

ค่วบค่้มค่้ณ์ภาพนำ�าท้กขั�นต้อนในกรัะบวนการัผู้ลิต้แล�ว TTW ย์ัง

ให�ค่วามรัว่มมอืกบั กปภ. ในการัต้รัวจต้วัอย์า่งนำ�าปรัะปาท้�สิ้ม่เกบ็

มาจากผู้้�ใช้�นำ�าในแต้่ละพื�นท้�โด้ย์ห�องปฏิิบัต้ิการัของ TTW เพื�อให�

มั�นใจวา่ นำ�าปรัะปาท้�จา่ย์ไปยั์งผู้้�ใช้�นำ�าท้�ปลาย์ทางยั์งค่งมค้้่ณ์ภาพ

เช้่นเด้้ย์วกับนำ�าปรัะปาท้� TTW ผู้ลิต้ได้� และในขณ์ะเด้้ย์วกัน TTW 

ย์ังให�บรัิการัแก่ผู้้�ใช้�นำ�าโด้ย์ทั�วไปในการัให�ค่ำาปรัึกษีา หรืัอรั�องขอ

ในการัต้รัวจสิอบค่้ณ์ภาพนำ�าปรัะปาท้�ปลาย์ทางผู้้�ใช้�นำ�าโด้ย์ไม่ค่ิด้

ม้ลค่่า ทั�งน้�ด้�วย์ค่วามเช้ื�อมั�นท้�ว่า “ค่้ณ์ภาพนำ�าปรัะปาท้�ด้้กว่า        

ย์่อมนำามาซึ่ึ�งค่้ณ์ภาพช้้วิต้ท้�ด้้ขึ�น”

(ฉ) กลย้่ทธ์ัด้านการบริหุ้ารต้นท้น

 ด้�วย์เทค่โนโลย้์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาอันทันสิมัย์ของ TTW 

ทำาให�การัผู้ลิต้ม้ปรัะสิิทธิิภาพ เทค่โนโลย้์การักรัองนำ�า และการั

ทำาให�นำ�าต้กต้ะกอนโด้ย์อาศัย์แรังโน�มถ่ืวงช่้วย์ให�นำ�าจากช้ั�นบนไหล

ลงสิ้่ช้ั�นล่างได้�โด้ย์มิต้�องใช้�พลังงานไฟฟ้า ในการัหม้นนำ�า ทำาให� 

TTW รัักษีาต้�นท้นการัผู้ลิต้ให�ม้ปรัะสิิทธิิภาพได้�เป็นอย์่างด้ ้

นอกจากน้� TTW ย์ังม้หน่วย์ซึ่่อมบำารั้งค่ือ TWO ซึ่ึ�งเป็นบรัิษีัทย์่อย์

ท้�ม้ค่วามเช้้�ย์วช้าญในการัด้้แลรัักษีารัะบบผู้ลิต้และจ่าย์นำ�าปรัะปา 

โด้ย์มิต้�องจ�างบ้ค่ค่ลภาย์นอก

 

(ชั่) กลย้่ทธ์ัด้านการติดตามความเคลื�อนไหุ้วของปริมาณ

 ความต้องการใช้ั่นำ�าประปา

 TTW ได้�เล็งเห็นถึืงโอกาสิในการัเติ้บโต้ทางธ้ิรักิจจึงได้�ว่าจ�าง 

บรัิษีัท ท้ม ค่อนซัึ่ลติ้�ง เอนจิเน้ย์รัิ�ง แอนด์้ แมเนจเมนท์ จำากัด้                

(บ.ท้มฯ) ให�เป็นท้�ปรึักษีาด้�านวิศวกรัรัม โด้ย์ได้�ทำาการัศึกษีา

ปริัมาณ์ค่วามต้�องการัใช้�นำ�าในพื�นท้�ให�บริัการัของ TTW ในอนาค่ต้  

(จนถืึงปี 2577) รัวมถึืง บ.ท้มฯ ย์ังได้�ด้ำาเนินการัศึกษีาพื�นท้�

ศักย์ภาพในอนาค่ต้ และย์ังม้การักำาหนด้แผู้นและด้ำาเนินการั

ปรับัปรัง้รัะบบผู้ลติ้ รัะบบสิง่และจา่ย์นำ�าปรัะปาให�ค่รัอบค่ลม้พื�นท้�

บริัการัให�มากท้�ส้ิด้ ในด้�านบริัหารัการัจ่าย์นำ�าจริัง TTW ได้�ด้ำาเนินการั

ศึกษีาแรังดั้น อัต้รัาและปรัิมาณ์การัไหลของนำ�าปรัะปาท้�เกิด้ขึ�น
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จรัิงในรัะบบท่อจ่าย์ LDN โด้ย์การัใช้�แบบจำาลองทางช้ลศาสิต้รั์ (Hydraulic model) และปรัะสิานงานรั่วมกับ กปภ. ทำาให�การับรัิหารั

จัด้การัจ่าย์นำ�าปรัะปาในรัะบบท่อจ่าย์นำ�าม้ปรัะสิิทธิิภาพสิามารัถืจ่าย์นำ�าปรัะปาด้�วย์แรังด้ันและอัต้รัาการัไหลท้�ทั�วถืึงค่รัอบค่ล้มทั�งพื�นท้�

ให�บรัิการั

ก�รจัดห�ผู้ลิตภัณฑ์์หรือบริก�ร

1. ก�รผู้ลิตของ TTW

(1)  เทคโนโลย่่การผลิต

 เทค่โนโลย้์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาของ TTW เป็นเทค่โนโลย้์จากปรัะเทศอังกฤษี โด้ย์พนักงานของบริัษีทัได้�รับัการัถ่ืาย์ทอด้เทค่โนโลย้์

ผู้า่นการัฝึ่กอบรัมและค่้ม่อืการัปฏิบัิต้งิาน ทำาให�พนักงานมค้่วามร้ั�และค่วามเช้้�ย์วช้าญในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาให�เทย้์บเท่ารัะดั้บสิากล ทั�งน้�

รัะบบการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาของ TTW จัด้เป็นเทค่โนโลย้์ทันสิมัย์ ม้การัค่วบค้่มด้�วย์รัะบบ SCADA (Supervisory Control and Data            

Acquisition) ซึ่ึ�งเป็นรัะบบค่วบค่้มด้�วย์ค่อมพิวเต้อรั์ท้�ใช้�ในการัค่วบค่้มด้้แลการัผู้ลิต้และการัสิ่ง - จ่าย์นำ�าปรัะปาโด้ย์อัต้โนมัต้ิ และ TTW 

ยั์งม้รัะบบติ้ด้ต้ามและทด้สิอบค้่ณ์ภาพนำ�าท้�ทันสิมัย์ สิามารัถืทำาการัทด้สิอบค้่ณ์ภาพนำ�าปรัะปาท้�ผู้ลิต้ได้� ท้�ให�ผู้ลเท้�ย์งต้รังม้ปรัะสิิทธิิภาพส้ิง

ทำาให�ท้�ผู้่านมา TTW สิามารัถืผู้ลิต้นำ�าปรัะปาได้�ต้ามเกณ์ฑ์์ มอก.257 เล่มท้� 1-2521 ซึ่ึ�งเป็นมาต้รัฐานท้�รัะบ้โด้ย์การัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่

มาโด้ย์ต้ลอด้ 

 นอกจากน้�รัะบบการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาของ TTW ย์ังถ้ืกออกแบบม้่งเน�นปรัะสิิทธิิภาพในการัผู้ลิต้ เพื�อให�ปรัะหย์ัด้ต้�นท้นการัผู้ลิต้          

มากท้�สิด้้ โด้ย์การัออกแบบรัะบบการัผู้ลิต้นำ�าใช้�หลกัของแรังโน�มถ่ืวง (Gravity Flow) โด้ย์การัสิบ้ย์กนำ�าด้บิจากสิถืานส้ิบ้นำ�าด้บิขึ�นไปแล�ว

ปล่อย์ให�ไหลต้ามแรังโน�มถ่ืวงผู้่านกรัะบวนการัผู้สิมเร็ัว กรัะบวนการัต้กต้ะกอน กรัะบวนการักรัอง การัเติ้มค่ลอรั้นเพื�อฆ่าเช้ื�อโรัค่              

ต้ลอด้จนกรัะบวนการักักเก็บนำ�าในขั�นต้อนสิ้ด้ท�าย์ก่อนสิ่งไปย์ังสิถืาน้จ่าย์นำ�าทั�งสิองแห่ง ทำาให�สิามารัถืปรัะหย์ัด้พลังงานไฟฟ้าท้�ใช้�             

ในการัผู้ลิต้ เมื�อเท้ย์บกับกรัะบวนการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาโด้ย์ทั�วไป

ปริมาณการจ่ำาย่นำ�าประปาเฉล่�ย่ของ TTW เท่ย่บกับกำาลังการผลิตตั�งแต่ปี 2561-2563

หน่วย์ : ลบ.ม./วัน

รายละเอั่ยด 2561 2562 2563

กำาลังการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 540,000 540,000 540,000

ปรัิมาณ์การัจ่าย์นำ�าปรัะปาเฉล้�ย์ 433,631 455,122 453,155

อัต้รัาการัใช้�กำาลังการัผู้ลิต้ (%) 80% 84% 84%

 ในปี 2563 TTW ม้ปรัิมาณ์การัจ่าย์นำ�าปรัะปาเฉล้�ย์ 453,155 ลบ.ม./วัน หรัือเท่ากับรั�อย์ละ 84 ของกำาลังการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปารัวมท้� 

540,000 ลบ.ม./วัน และม้ปรัิมาณ์การัจ่าย์นำ�าปรัะปาลด้ลงรั�อย์ละ 0.43 เท้ย์บกับปรัิมาณ์การัจ่าย์นำ�าปรัะปาปี 2562 สิืบเนื�องจาก           

ปรัิมาณ์นำ�าจำาหน่าย์ของ กปภ.โด้ย์รัวมลด้ลงรั�อย์ละ 0.4  จากค่วามต้�องการัใช้�นำ�าปรัะปาในภาค่พาณิ์ช้ย์กรัรัมและภาค่อ้ต้สิาหกรัรัม         

ลด้ลงถืึงรั�อย์ละ 4.2 และ 6.5 ต้ามลำาด้ับ สิ่วนหนึ�งจากสิภาวะการัช้ะลอต้ัวทางเศรัษีฐกิจ อย์่างต้่อเนื�องและสิถืานการัณ์์การัแพรั่รัะบาด้

ของเชื้�อโค่วิด้-19 ในขณ์ะท้�การัใช้�นำ�าในภาค่ค่รััวเรืัอนเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 7.2 จากการัวางท่อขย์าย์เขต้และวางท่อเสิริัมแรังดั้นการัจ่าย์นำ�าของ  

กปภ. เอง และในสิ่วนท้�บรัิษีัทฯ พิจารัณ์าให�การัสินับสิน้น ทั�งน้�เพื�อรัองรัับการัขย์าย์ต้ัวของช้้มช้นและเมือง ของจังหวัด้นค่รัปฐมและ

จังหวัด้สิม้ทรัสิาค่รั  
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รายละเอั่ยด 2561 2562 2563

กำาลังการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาสิ้งสิ้ด้ 488,000 488,000 488,000

ปรัิมาณ์การัจ่าย์นำ�าปรัะปาเฉล้�ย์ 399,806 408,042 418,373

อัต้รัาการัใช้�กำาลังการัผู้ลิต้  (%) 82% 84% 86%

(2)   กระบวนการผลิต

 แหล่งนำ�าด้ิบท้�ใช้�เพื�อการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาของ TTW ค่ือ แม่นำ�าท่าจ้นต้อนกลาง โด้ย์ทั�วไปนำ�าด้ิบอาจม้สิิ�งปนเป้�อนท้�ไม่เหมาะสิมกับ

การัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาปนอย่้์ ด้ังนั�นจึงต้�องม้กรัะบวนการัท้�ทำาให�นำ�าดิ้บเป็นนำ�าปรัะปาท้�สิะอาด้ จนถืึงสิามารัถืดื้�มได้� ด้�วย์หลักเกณ์ฑ์์                       

ด้ังต้่อไปน้�

 (ก) ต้�องไม่ม้เชื้�อจ้ลช้้พใด้ๆ ท้�ก่อให�เกิด้โรัค่หลงเหลืออย่้์ในนำ�าปรัะปาตั้�งแต่้โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา รัะบบส่ิง - จ่าย์นำ�าปรัะปาไปต้ามท่อ         

จนกรัะทั�งถืึงผู้้�ใช้�นำ�าปรัะปา

 (ข) ต้�องไม่ม้สิิ�งเจือปนต้่างๆ ท้�ไม่เหมาะสิมทั�งท้�เป็นสิารัแขวนลอย์ และสิารัละลาย์ท้�อย์้่ในนำ�าปรัะปา 

  (ค่) ต้�องไม่ม้สิารัพิษีอันต้รัาย์ต่้างๆอย่้์ในนำ�าปรัะปา ทั�งท้�เป็นสิารัพิษีท้�ก่อให�เกิด้อันต้รัาย์ต่้อรั่างกาย์มน้ษีย์์ในลักษีณ์ะเรัื�อรััง และ

ลักษีณ์ะเฉ้ย์บพลัน เช้่น สิารัแค่ด้เม้ย์ม สิารัต้ะกั�ว สิารัฟีนอล สิารัไซึ่ย์าไนด้์ เป็นต้�น

  (ง)   นำ�าปรัะปาต้�องไม่ม้กลิ�นและรัสิเป็นท้�ไม่ต้�องการัต้่อผู้้�ใช้�นำ�าปรัะปา

   (จ)  นำ�าปรัะปาเป็นท้�น่าพึงพอใจแก่ผู้้�ใช้�ต้ลอด้เวลาทั�งสิำาหรัับอ้ปโภค่และบรัิโภค่ รัวมถืึงการัช้ะล�างต่้างๆ และกิจกรัรัมทั�วไปของ

โรังงานอ้ต้สิาหกรัรัม

2. ก�รผู้ลิตของ PTW

(1)  เทคโนโลย่่การผลิต

 จด้้เด้น่ของเทค่โนโลย้์การัผู้ลติ้นำ�าปรัะปาของ PTW ค่ล�าย์กับของ TTW ค่อืทก้ขั�นต้อนถ้ืกค่วบค่ม้ด้�วย์ SCADA System ซึ่ึ�งเปน็รัะบบ

ค่วบค่้มแบบอัต้โนมัต้ิผู้่านรัะบบโทรัค่มนาค่ม การัปรัับเปล้�ย์นอัต้รัาการัทำางานของหน่วย์ต่้างๆ ในรัะบบ เช่้น อัต้รัาการัไหลของนำ�า              

ค่วามด้ัน เป็นต้�น สิามารัถืทำาได้�ผู้่านค่อมพิวเต้อรั์ของ SCADA System ท้�อาค่ารัห�องค่วบค่้ม 

 กำาลังการัผู้ลิต้สิ้งสิ้ด้ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ของ PTW ค่ือ 488,000 ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวัน ทั�งน้� กำาลังการัผู้ลิต้ท้� 488,000 

ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวันสิ้งสิ้ด้ด้ังกล่าว ค่ือผู้ลรัวมของ

   กำาลังการัผู้ลิต้ต้ิด้ต้ั�งเรัิ�มต้�นท้� 288,000 ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวันของโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาปท้มธิาน้

   กำาลังการัผู้ลิต้เพิ�มเต้ิมท้� 200,000 ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวันท้�ได้�จากการัขย์าย์กำาลังการัผู้ลิต้ของโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาปท้มธิาน้ และ

การัสิรั�างสิถืาน้เพิ�มแรังด้ัน (Booster Pump Station) บรัิเวณ์ถืนนเล้ย์บค่ลองเปรัมปรัะช้ากรั ในรัะบบสิ่งนำ�าปรัะปาในแนวของท่อสิ่งนำ�า

ปรัะธิาน (BTM) รัะหว่างโรังผู้ลิต้นำ�าและสิถืาน้จ่าย์นำ�ารัังสิิต้ โด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ปรัิมาณ์การัผู้ลิต้เป็นด้ังน้�

ปริมาณการจ่ำาย่นำ�าประปาเฉล่�ย่ของ PTW เท่ย่บกับกำาลังการผลิตตั�งแต่ปี 2561-2563

หน่วย์: ลบ.ม./วัน

 ในปี 2563 PTW ม้ปรัิมาณ์การัจ่าย์นำ�าปรัะปาเฉล้�ย์ 418,373 ลบ.ม./วัน หรัือเท่ากับรั�อย์ละ 86 ของกำาลังการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปารัวมท้� 

488,000 ลบ.ม./วัน และมป้ริัมาณ์การัจ่าย์นำ�าปรัะปาเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 2.5 เท้ย์บกับปริัมาณ์การัจ่าย์นำ�าปรัะปาปี 2562 สิบืเนื�องจากปริัมาณ์

นำ�าจำาหน่าย์ของ กปภ.เพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 2.8  จากปรัิมาณ์ค่วามต้�องการัใช้�นำ�าปรัะปาในภาค่ค่รััวเรัือนเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 6.2 สิ่วนหนึ�งจากการั

ขย์าย์ต้วัของจงัหวดั้ปท้มธิาน้ รัวมถึืงการัสินบัสินน้การัจา่ย์นำ�าปรัะปาเพิ�มเต้มิในพื�นท้�ให�บรักิารัอื�นๆ ของการัปรัะปาสิว่นภม้ภิาค่ ในขณ์ะ

ท้�ปรัิมาณ์การัใช้�นำ�าในภาค่พาณ์ิช้ย์กรัรัมและภาค่อ้ต้สิาหกรัรัม  ลด้ลงรั�อย์ละ 1.8 และ 3.3 ต้ามลำาด้ับ สิ่วนหนึ�งจากสิภาวะการัช้ะลอต้ัว

ทางเศรัษีฐกิจ อย์่างต้่อเนื�องและสิถืานการัณ์์การัแพรั่รัะบาด้ของเช้ื�อโค่วิด้-19
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(2) กระบวนการผลิต

 แหลง่นำ�าด้บิท้�ใช้�เพื�อการัผู้ลติ้นำ�าปรัะปาของ PTW ค่อื แมน่ำ�า

เจ�าพรัะย์า โด้ย์ม้กรัะบวนการัในการัทำานำ�าดิ้บให�เป็นนำ�าปรัะปา                 

เช้่นเด้้ย์วกับของ TTW

3. วัตถุืดิบและผูู้้จัดจำ�หน่�ยวัตถุืดิบ (Suppliers)

(1) วัตถ้ืดิบสำาคัญท่�ใช้ั่ในการผลิตนำ�าประปาของ TTW

 (ก) นำ�าดิ้บท้� TTW ใช้�ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาคื่อ นำ�าจากแม่นำ�า

ท่าจ้นต้อนกลาง โด้ย์การัสิ้บนำ�าเข�าสิ้่โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปา ณ์ 

ต้.บางรัะกำา อ.บางเลน จ.นค่รัปฐม โด้ย์ TTW สิามารัถืสิ้บนำ�าด้ิบ

จากแมน่ำ�าทา่จน้มาใช้�โด้ย์ไมม่ต้้�นทน้ค่า่ใช้�จ่าย์แต้อ่ย์า่งใด้ ย์กเว�น

ค่า่ธิรัรัมเน้ย์มในการัรับัสิมัปทานปรัะกอบกจิการัปรัะปาสิมัปทาน

ปีละ 200 บาท โด้ย์ต้�องจ่าย์ให�แก่กรัะทรัวงทรััพย์ากรัธิรัรัมช้าต้ิ

และสิิ�งแวด้ล�อม ในฐานะผู้้�ให�สิมัปทาน นอกจากน้�บริัษีทัฯ ย์งัต้�อง

จ่าย์เงินทด้แทนค่่าใช้�จ่าย์ของเจ�าพนักงานผู้้�ต้รัวจการัของผู้้�ให�

สิัมปทานซึ่ึ�งต้�องจ่าย์ล่วงหน�าเป็นรัาย์ปีเป็นจำานวนเงินปีละ 200 

บาทต้่อสิัมปทาน ทั�งน้� จากท้� TTW ได้�รัับสิัมปทาน 2 ฉบับ TTW 

จึงต้�องจ่าย์เงินทด้แทนค่่าใช้�จ่าย์ของเจ�าพนักงานผู้้�ต้รัวจการัของ

ผู้้�ให�สิัมปทานทั�งสิิ�น 400 บาทต้่อปี

 (ข)  สิารัเค่ม้หลักท้� TTW ใช้�ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา ได้�แก่ 

สิารัสิ�มนำ�า ค่ลอรั้นเหลว โพล้อ้เล็ค่โต้รัไลท์ ด้่างทับทิม ป้นขาว         

โด้ย์ม้สิัด้สิ่วนการัใช้�สิารัเค่ม้ในการัผู้ลิต้แต้กต้่างกันออกไป            

แล�วแต้่ค่้ณ์ภาพนำ�าด้ิบในแต้่ละช้่วงเวลาการัผู้ลิต้ โด้ย์ TTW              

จะทำาการัทด้สิอบค่้ณ์ภาพนำ�าด้ิบเพื�อต้รัวจสิอบค้่ณ์ภาพนำ�า             

(Jar test) และค่ำานวณ์สัิด้ส่ิวนสิารัเค่ม้ท้�เหมาะสิมต้ามลักษีณ์ะ

ค่้ณ์ภาพนำ�าด้ิบ แล�วป้อนข�อม้ลอัต้รัาการัจ่าย์สิารัเค่ม้แต่้ละช้นิด้

เข�าสิ้ร่ัะบบค่อมพิวเต้อร์ัค่วบค่ม้ของ SCADA ซึึ่�งจะทำาการัค่วบค่ม้

สิ้บจ่าย์สิารัเค่ม้ในกรัะบวนการัผู้ลิต้ให�ได้�อัต้รัาสิ่วนท้�เหมาะสิม

ต้ามอัต้รัาการัไหลของนำ�าด้ิบท้�สิ้บเข�ามาทำาการัผู้ลิต้

 TTW ทำาการัเลือกซึ่ื�อวัต้ถ้ืด้ิบจากผู้้�จำาหน่าย์หลากหลาย์        

โด้ย์การัเลือกซึ่ื�อจากผู้้�ผู้ลิต้ท้�ม้ค่้ณ์ภาพของสิินค่�าต้ามมาต้รัฐาน

และได้�รัับการัทด้สิอบโด้ย์ห�องปฏิิบัต้ิการัทางเค่ม้ของ TTW และ  

ม้ค่วามสิามารัถืในการัจัด้สิ่งและการัสิำารัองได้�ต้ามค่วามต้�องการั

ของ TTW อย์่างทันท่วงท้ และม้รัาค่าต้ำ�าท้�สิ้ด้ 

 เนื�องจากสิารัสิ�มเป็นสิารัเค่ม้หลักท้�ใช้�ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 

ปรัิมาณ์การัจัด้ซึ่ื�อสิารัสิ�มจึงม้ม้ลค่่าสิ้งท้�สิ้ด้ในบรัรัด้าย์อด้จัด้ซึ่ื�อ

สิารัเค่ม้ทั�งหมด้ และม้ผู้้�จัด้จำาหน่าย์สิารัสิ�มในปรัะเทศหลาย์รัาย์

ด้�วย์กัน โด้ย์สิารัสิ�มเป็นวัต้ถ้ืด้ิบท้�ไม่ม้ลักษีณ์ะเฉพาะเจาะจง          

มากนัก ด้�วย์เหต้้ผู้ลน้�หากเกิด้กรัณ้์ท้�ไม่สิามารัถืจัด้ซึ่ื�อจาก                     

ผู้้�จัด้จำาหน่าย์รัาย์ใด้รัาย์หนึ�งได้� TTW สิามารัถืจัด้ซึ่ื�อสิารัสิ�มจาก        

ผู้้�จัด้จำาหน่าย์รัาย์อื�น และสิามารัถืนำามาใช้�ในกรัะบวนการัผู้ลิต้        

นำ�าปรัะปาได้�เช้่นกัน

 

(2) วัตถ้ืดิบสำาคัญท่�ใช้ั่ในการผลิตนำ�าประปาของ PTW

 (ก)  นำ�าด้ิบท้� PTW ใช้�ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาค่ือนำ�าด้ิบจาก

แม่นำ�าเจ�าพรัะย์า PTW ส้ิบนำ�าเข�าส่้ิโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาท้� ต้.บ�านปท้ม 

อ.สิามโค่ก จ.ปท้มธิาน้ ทั�งน้� PTW ต้�องเสิย้์ค่า่ธิรัรัมเนย้์มในการัรับั

สิัมปทานปรัะกอบกิจการัปรัะปาเป็นจำานวนเงิน 200 บาทต้่อปี   

 (ข) สิารัเค่ม้หลักท้� PTW ใช้�ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา ได้�แก่ 

สิารัสิ�มนำ�า ค่ลอรั้นเหลว โพล้อ้เล็ค่โต้รัไลท์

 PTW ไม่ใช้�ด่้างทับทิมในกรัะบวนการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

เนื�องจากค้่ณ์ลักษีณ์ะของนำ�าดิ้บท้�แต้กต้่างกันรัะหว่างนำ�าดิ้บจาก

แมน่ำ�าทา่จน้และนำ�าด้บิจากแมน่ำ�าเจ�าพรัะย์า ทั�งน้� นำ�าด้บิจากแมน่ำ�า

ท่าจ้นปรัะกอบไปด้�วย์สิารัเค่ม้บางช้นิด้ท้�ทำาให�นำ�า ม้ส้ิ และด่้างทับทิม

ช้่วย์กำาจัด้สิารัเค่ม้ท้�ก่อให�เกิด้สิ้ด้ังกล่าว

ง�นท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่ม้โค่รังการัท้�อย่้์รัะหว่างการัด้ำาเนินการัพัฒินาและก่อสิรั�าง

ผู้ลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

1. TTW

 TTW ให�ค่วามสิำาคั่ญต่้อการัรักัษีาสิภาพแวด้ล�อมท้�ด้ ้อย่์างไรั

กต็้ามจากกรัะบวนการัผู้ลติ้นำ�าปรัะปาของ TTW ทำาให�เกดิ้ต้ะกอน

จากการัผู้ลิต้ ซึ่ึ�งต้ะกอนด้ังกล่าวจะถ้ืกสิ่งไปย์ังกรัะบวนการั               

รั้ด้ต้ะกอนโด้ย์การัผู้สิมโพลิอ้เล็ค่โต้รัไลท์ลงไปทำาให�ต้ะกอน              

จับต้ัวกันก่อนท้�จะถื้กนำาไปทิ�งในท้�ท้�บรัิษีัทได้�จัด้เต้รั้ย์มไว� สิ่วนนำ�า

ท้�ได้�จากการัรั้ด้จะถ้ืกนำากลับเข�าไปในรัะบบใหม่เพื�อผู้่าน

กรัะบวนการัผู้ลิต้ให�เป็นนำ�าปรัะปาอ้กค่รัั�งต้ามกรัะบวนการัแบบ 

Zero Discharge โด้ย์ TTW ได้�ด้ำาเนินการัต้รัวจสิอบกากต้ะกอน

เป็นปรัะจำาท้กปีอย์่างต่้อเนื�องโด้ย์ห�องปฏิิบัติ้การัท้�ได้�การัรัับรัอง

มาต้รัฐาน

 ในส่ิวนของกากสิารัเค่ม้ท้�เกิด้จากนำ�าล�างจากห�องทด้ลอง         

ท้�ผู้า่นมา TTW ได้�ว่าจ�างให�บรัษิีทัรับับำาบัด้สิารัเค่มท้้�ได้�รับัอนญ้าต้

รัับไปกำาจัด้เป็นค่รัั�งๆ ไปปรัะมาณ์ปีละ 1 ค่รัั�ง โด้ย์ไม่เค่ย์ม้การัทำา
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สิัญญาว่าจ�าง เนื�องจากปรัิมาณ์กากสิารัเค่ม้ท้�ต้�องบำาบัด้ต้่อปี             

ม้ปรัิมาณ์น�อย์มาก ในขณ์ะท้�ปรัิมาณ์ผู้ลิต้นำ�าปรัะปาม้แนวโน�ม       

เพิ�มสิ้งขึ�นเรัื�อย์ๆ ทำาให�ของเสิ้ย์ท้�เกิด้จากกรัะบวนการัผู้ลิต้ ได้�แก่ 

ต้ะกอนนำ�าปรัะปา กม็ป้รัมิาณ์เพิ�มสิง้ขึ�นเรัื�อย์ๆ  TTW เลง็เหน็ค่วาม

สิำาคั่ญของค่วามรัับผิู้ด้ช้อบต่้อสัิงค่มและสิิ�งแวด้ล�อมจึงร่ัวมมือกับ 

โค่รังการัศึกษีาวิจัย์และพัฒินาสิิ�งแวด้ล�อมแหลมผัู้กเบ้�ย์อันเนื�อง

มาจากพรัะรัาช้ด้ำารัิ และภาค่วิช้าวิทย์าศาสิต้ร์ัสิิ�งแวด้ล�อม            

ค่ณ์ะสิิ�งแวด้ล�อม มหาวิทย์าลัย์เกษีต้รัศาสิต้ร์ั ทำาการัวิจัย์เพื�อนำา

ต้ะกอนนำ�าปรัะปาซึึ่�งเป็นของเหลือจากกรัะบวนการัผู้ลิต้ไปใช้�

ปรัะโย์ช้น์ และอาจจะต่้อย์อด้สิรั�างอาช้้พแก่ช้้มช้นใกล�เค้่ย์ง               

ในลักษีณ์ะการัพัฒินาเช้ิงสิังค่มในรั้ปแบบของการัสิรั�างค้่ณ์ค่่า      

รั่วมกนัรัะหวา่งองค่ก์รักบัสิังค่ม/ช้้มช้น (Creating Shared Value: 

CSV) ในอนาค่ต้อ้กด้�วย์ 

 ในปี 2563 TTW ได้�นำาผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ท้�เป็นผู้ลงานวิจัย์จาก

ต้ะกอนของมหาวิทย์าลัย์เกษีต้รัศาสิต้ร์ั ได้�แก่ ป้�ย์หมัก มาใช้�

ปรัะโย์ช้น์ต้่อสิังค่ม โด้ย์การันำาต้ะกอนมาผู้สิมกับขย์ะสิด้ท้�เป็น  

เศษีอาหารัเพื�อนำามาทำาป้�ย์หมักภาย์ในสิำานกังานใหญ่ของบริัษีทัฯ

และต้่อย์อด้การัทำาป้�ย์หมักไปย์ังโรังเรั้ย์นไทย์รััฐวิทย์า 4 จังหวัด้

นค่รัปฐม ซึึ่�งเป็นโรังเรั้ย์นท้�ม้ค่วามขาด้แค่ลนในพื�นท้�บริัการั เพื�อ

เป็นการัส่ิงเสิรัิมการัใช้�ทรััพย์ากรัอย่์างค่้�มค่่าแก่ช้้มช้น เพื�อให�ม้

ทรััพย์ากรัไว�ใช้�ได้�ย์าวนานท้�สิ้ด้ ต้ามหลักการัเศรัษีฐกิจหม้นเว้ย์น 

(Circular Economy)

 นอกจากน้� TTW ได้�ปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข�องกับ             

สิิ�งแวด้ล�อมและ ISO 14001 อย์่างเค่รั่งค่รััด้ และสินับสิน้นให�เกิด้

ค่วามรั่วมมือกับหน่วย์งานด้้แลสิิ�งแวด้ล�อมของภาค่รััฐและ         

หนว่ย์งานท�องถิื�น ได้�แก ่สิำานกังานสิิ�งแวด้ล�อมภาค่ท้� 5 สิำานกังาน

ทรัพัย์ากรัธิรัรัมช้าต้แิละสิิ�งแวด้ล�อมจงัหวดั้สิมท้รัสิาค่รั และช้มรัม

เรัารักัแมน่ำ�าทา่จน้ จ.นค่รัปฐม โด้ย์สินบัสินน้การัพฒัินาแบบยั์�งย์นื

ในการัอน้รัักษี์ค่้ณ์ภาพของแม่นำ�าท่าจ้นให�ม้ค่้ณ์ภาพด้้ โด้ย์ม้

วัต้ถ้ืปรัะสิงค์่เพื�อให�แหล่งนำ�าและช้้มช้นม้สิภาพแวด้ล�อมท้�ด้้ต่้อไป 

ส่ิงผู้ลให� TTW ม้แหล่งนำ�าดิ้บสิำาหรัับการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาท้�ม้ค้่ณ์ภาพ 

นอกจากน้� บรัิษีัทฯ ได้�กำาหนด้เป็นนโย์บาย์ค่้ณ์ภาพสิิ�งแวด้ล�อม 

อาช้้วอนามัย์และค่วามปลอด้ภัย์ ให�ค่นในองค์่กรัได้�ย์ึด้เป็น           

หลักปฏิิบัต้ิ ในปี 2563 TTW ไม่ม้ข�อพิพาทและ/หรัือถื้กฟ้องรั�อง

ใด้ๆ เก้�ย์วกับเรัื�องสิิ�งแวด้ล�อม

2. PTW
 PTW ต้รัะหนักถึืงค่วามสิำาค่ญัของการัรักัษีาสิภาพแวด้ล�อม

ท้�ด้้ โด้ย์กรัะบวนการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาของ PTW ม้ลักษีณ์ะเป็นแบบ 

Zero Discharge ค่ือ ต้ลอด้กรัะบวนการัผู้ลิต้ไม่ม้การัปล่อย์นำ�า

กลบัลงสิ้แ่หล่งนำ�าด้บิ ทั�งน้� นำ�าท้�เหลอืทิ�งจากการัแย์กต้ะกอนจะถ้ืก

นำาย์�อนกลับไปย์ังกรัะบวนการัผู้ลิต้ใหม่

 จากการัวิเค่รัาะห์ของบริัษีัท บริัหารัและพัฒินาเพื�อการั

อน้รักัษ์ีสิิ�งแวด้ล�อม จำากดั้ (มหาช้น) (GENCO) เมื�อปลาย์ป ี2542 

พบว่าต้ะกอนจากกรัะบวนการัผู้ลิต้ไม่ม้สิารัม้พิษีท้�ก่อให�เกิด้

อันต้รัาย์แก่สิิ�งแวด้ล�อมเจือปน ท้�ผู่้านมา PTW ได้�ย์กต้ะกอนท้�        

เกิด้ขึ�นให�แก่บ้ค่ค่ลภาย์นอกและช้้มช้นในพื�นท้�ท้� PTW ด้ำาเนิน

กจิการั ท้�ต้�องการันำาไปถืมท้�ดิ้นโด้ย์ไมคิ่่ด้ค่่าต้ะกอนหรัอืค่่าใช้�จา่ย์

ใด้ๆ ทั�งสิิ�น

 สิำาหรัับสิารัเค่ม้ท้�หลงเหลือจากการัล�างถืังเก็บ ถืังเต้รั้ย์ม        

สิารัเค่ม้ และนำ�าจากห�องทด้ลอง ในอด้้ต้ PTW เค่ย์ทำาสัิญญาปีต่้อปี

ว่าจ�าง GENCO ให�ทำาการักำาจัด้สิารัเค่ม้ด้ังกล่าว โด้ย์ท้�ผู้่านมา 

PTW สิ่งกากสิารัเค่ม้ให� GENCO บำาบัด้ปรัะมาณ์ปีละ 1 ค่รัั�ง

ปรัิมาณ์ไม่เกินปีละ 5 ต้ัน อย่์างไรัก็ต้ามเมื�อสิัญญาค่รัั�งสิ้ด้ท�าย์       

สิิ�นสิด้้ลงในปลาย์ป ี2549 PTW ไมไ่ด้�ทำาสิญัญาปตี้อ่ปกีบั GENCO 

อ้ก แต้่ได้�ม้การักำาจัด้สิารัด้ังกล่าวอย์่างถื้กต้�องต้ามกฎหมาย์ 

 ในปี 2563 PTW ได้�นำาผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ท้�เป็นผู้ลงานวิจัย์จาก

ต้ะกอนท้�ได้�ด้ำาเนินการัร่ัวมกับศ้นย์์ค่วามเป็นเลิศด้�านการัจัด้การั

สิารัและของเสิ้ย์อันต้รัาย์ (ศสิอ.) จ้ฬาลงกรัณ์์มหาวิทย์าลัย์ ค่ือ 

กรัะเบื�องด้ินเผู้า นำามาใช้�ปรัะโย์ช้น์ในการัต้กแต้่งอาค่ารัเรั้ย์นแก่

โรังเรั้ย์นวัด้รัาษีฎรั์ธิรัรัมารัาม จังหวัด้สิม้ทรัสิาค่รั และโรังเรั้ย์น         

วัด้สิ้ขวัฒินารัาม จังหวัด้นค่รัปฐม เพื�อเป็นการัพัฒินาองค่์ค่วามรั้�

และสิ่งเสิรัิมการัสิรั�างนวัต้กรัรัม รัวมถืึงการัสิรั�างค่วามต้รัะหนัก       

ในการัใช้�ทรัพัย์ากรัอย์า่งค่้�มค่่า เพื�อให�มท้รัพัย์ากรัไว�ใช้�ได้�ย์าวนาน

ท้�สิ้ด้ ต้ามหลักการัเศรัษีฐกิจหม้นเว้ย์น (Circular Economy) 

 ทั�งน้� ข�อม้ลการัด้้แลสิิ�งแวด้ล�อมได้�เปิด้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งาน       

การัพัฒินาอย์่างย์ั�งย์ืน ปรัะจำาปี 2563 ไว�บนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัทฯ 

ต้าม www.ttwplc.com 
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3. ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ

 บรัิษีัทฯ ได้�ต้รัะหนักถืึงค่วามสิำาค่ัญในการัให�บรัิการักับล้กค่�า (กปภ.) ในพื�นท้� สิม้ทรัสิาค่รั-นค่รัปฐม และในพื�นท้� ปท้มธิาน้-รัังสิิต้ 

โด้ย์บรัิษีัทฯ จะด้ำาเนินการัสิำารัวจค่วามพึงพอใจของล้กค่�าเป็นปรัะจำาท้กรัอบ 6 เด้ือน และสิรั้ปภาพรัวมเป็นรัาย์ปี เพื�อนำาผู้ลท้�ได้�มา

ปรัับปรั้งและพัฒินาค่้ณ์ภาพสิินค่�าและการัให�บริัการัของบริัษีัทฯ ให�ม้ปรัะสิิทธิิภาพมากยิ์�งขึ�น โด้ย์ในปี 2563 บริัษีัทฯ ได้�ด้ำาเนินการั

สิำารัวจค่วามพึงพอใจของล้กค่�าเป็นท้�เรั้ย์บรั�อย์ สิรั้ปผู้ลค่ะแนนค่วามพึงพอใจเฉล้�ย์ต้ามหัวข�อปรัะเมินได้� ด้ังน้�

หัวข้อัการปีระเมินความพึงพอัใจ พ่�นที่่� สำมุที่รสำาคร - นครปีฐม (%) พ่�นที่่� ปีทีุ่มธัาน่ - รังสำิต (%)

แรังด้ันของนำ�าปรัะปา 95 95

ค่วามสิะอาด้ของนำ�าปรัะปา 96 97

ค่วามต้่อเนื�องในการัจ่าย์นำ�าปรัะปา 97 94

ค่วามถื้กต้�องของข�อม้ล 98 98

ค่วามรัวด้เรั็วของข�อม้ล 98 98

ค่วามค่รับถื�วนของเอกสิารัปรัะกอบ 98 98

ค่วามรัวด้เรั็วในการัแก�ไขปัญหา 98 98

มารัย์าทและค่วามสิ้ภาพ 99 99

ค่วามย์ากง่าย์ในการัต้ิด้ต้่อปรัะสิานงาน 99 98

การัสินับสิน้นกิจกรัรัมต้่างๆ ของ กปภ. 99 96

การัแต้่งกาย์สิ้ภาพเรั้ย์บรั�อย์ 100 97

ค่วามเอาใจใสิ่ในการับรัิการั 100 98

สิรั้ปผู้ลค่วามพึงพอใจเฉล้�ย์ 98 97
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ก�รพัฒิน�ธุรกิจในอน�คต

1. สภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจ

 ภาพรัวมเศรัษีฐกิจปรัะเทศไทย์ปี 2563 ม้ทิศทางการัเกิด้

ภาวะเศรัษีฐกิจท้�หด้ต้ัว ปรัะมาณ์การั GDP ทั�งปีปรัับต้ัวลด้ลง         

รั�อย์ละ 6 โด้ย์ม้ลค่่าการัสิ่งออกสิินค่�าปรัับต้ัวลด้ลงรั�อย์ละ 7.5         

การับรัโิภค่ภาค่เอกช้น และการัลงท้นรัวมปรับัต้วัลด้ลงรั�อย์ละ 0.9 

และรั�อย์ละ 3.2 ต้ามลำาด้ับ และม้อัต้รัาเงินเฟ้อทั�วไปเฉล้�ย์อย่้์ท้� 

รั�อย์ละ -0.9 เหต้จ้ากปจัจัย์ภาย์นอกท้�สิำาค่ญัคื่อ เหต้ก้ารัณ์ก์ารัแพร่ั

รัะบาด้ของโรัค่ต้ดิ้เช้ื�อไวรัสัิโค่โรันา 2019 (Covid-19) ซึ่ึ�งหนว่ย์งาน

ภาค่รัฐัมน้โย์บาย์ในการับริัหารัเศรัษีฐกจิโด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ญั อาทิ

การัปอ้งกนัการัแพรัร่ัะบาด้ของโรัค่ Covid-19 ในปรัะเทศ การัด้้แล

ภาค่เศรัษีฐกิจท้�ได้�รับัผู้ลกรัะทบ การัขับเค่ลื�อนการัเบิกจา่ย์ภาค่รัฐั

และการัขับเค่ลื�อนการัลงท้นทั�งภาค่รััฐ และภาค่เอกช้น เป็นต้�น  

ในปี 2563 เหต้้การัณ์์การัแพร่ัรัะบาด้ของโรัค่ Covid-19 ม ้               

ผู้ลกรัะทบกับธ้ิรักิจของ TTW ทั�งด้�านบวกและลบ ค่ือ สิ่งผู้ลให�          

ผู้้�ใช้�นำ�าภาค่อ้ต้สิาหกรัรัม และ ภาค่การัค่�าพาณิ์ช้ย์์ขนาด้ใหญ่ 

ลด้ลง แต่้อย่์างไรัก็ต้ามปริัมาณ์การัใช้�นำ�าของภาค่ค่รััวเรัือนม้

ทิศทางท้�เพิ�มสิ้งขึ�น จากการัท้�ปรัะช้าช้นทำางานจากท้�บ�าน และ      

การัขย์าย์ตั้วของเมืองเป็นสิำาค่ัญ ซึึ่�งสิ่งผู้ลให�ภาพรัวมธ้ิรักิจของ 

TTW ย์งัค่งสิามารัถืด้ำาเนนิงานเปน็ไปอย์า่งปกต้ ิจงึไมม่ผู้้ลกรัะทบ

ท้�รั้นแรังกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจ

(1) ทิศทางการลงท้นธ้ัรกิจำนำ�าในประเทศ

 ทิศทางการัลงท้นธ้ิรักิจนำ�าเป็นไปต้ามกรัอบของแผู้นแม่บท

การับริัหารัจัด้การัทรััพย์ากรันำ�า 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 โด้ย์          

ค่ณ์ะกรัรัมการัทรัพัย์ากรันำ�าแหง่ช้าติ้ (กนช้.) และแผู้นพัฒินาพื�นท้�

เศรัษีฐกิจพเิศษีท้�สิำาค่ญัๆ อาทิ แผู้นย้์ทธิศาสิต้ร์ั EEC ปรัะกอบกับ

กรัะแสิการันำานวัต้กรัรัม และเทค่โนโลย้์ด้ิจิทัลมาใช้�ในการั

พัฒินาการับริัหารัจัด้การัทรััพย์ากรันำ�า โด้ย์สิรั�างสิมด้้ลรัะหว่าง

ค่วามก�าวหน�าทางเศรัษีฐกิจ และการัปกป้องรัักษีารัะบบนิเวศ        

ย์ึด้หลักการัในการัเพิ�มปรัะสิิทธิิภาพของการัใช้�ทรััพย์ากรั และลด้

การัปล่อย์มลพิษีซึึ่�งก่อให�เกิด้ผู้ลเส้ิย์ต่้อสิิ�งแวด้ล�อม (Eco-Efficiency) 

เพื�อให�เกิด้ปรัะโย์ช้น์อย์่างสิ้งสิ้ด้ และค่ำานึงถึืงผู้ลปรัะโย์ช้น์ท้ก       

ภาค่สิ่วน 

 TTW ย์ังค่งม้่งเน�นแสิวงหาโอกาสิการัลงท้นธ้ิรักิจสิัมปทาน

ทั�งนำ�าปรัะปา และการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ กับหน่วย์งานภาค่รััฐใน

โค่รังการัเอกช้นร่ัวมลงท้น (PPP) โด้ย์พิจารัณ์าถึืงปัจจยั์การัเติ้บโต้

ทางธ้ิรักิจ ค่วบค่้่ไปกับปัจจัย์ด้�านการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์งจากการั

ขย์าย์การัลงท้น 

(2)  ทิศทางการลงท้นธ้ัรกิจำพลังงาน

 แผู้นพัฒินากำาลังการัผู้ลิต้ไฟฟ้าของปรัะเทศไทย์ ปี พ.ศ. 2561 

- 2580 ฉบับปรัับปรั้งค่รัั�งท้� 1 ม้เป้าปรัะสิงค่์ในการัสิ่งเสิรัิมค่วาม

มั�นค่งทางพลังงาน ด้�านเศรัษีฐกิจ และลด้ผู้ลกรัะทบด้�านสิิ�งแวด้ล�อม

 โด้ย์สินับสิน้นเพิ�มสิัด้สิ่วนการัผู้ลิต้ไฟฟ้าจากพลังงานหม้นเว้ย์น 

และพลังงานทด้แทนต้ามศักย์ภาพของแหล่งเช้ื�อเพลิงในพื�นท้� 

 TTW ม้นโย์บาย์การัเต้ิบโต้ทางธ้ิรักิจพลังงานทั�งภาย์ใน

ปรัะเทศ และภ้มิภาค่อาเซึ่้ย์น ซึ่ึ�งอาศัย์ค่วามเข�มแข็งทางการัเงิน

ในการัลงท้นผู้่านบรัิษีัทรั่วม เพื�อการัเต้ิบโต้อย์่างย์ั�งย์ืน

(3)  กฎหุ้มาย่

 (3.1) พระราชบัญี่ญี่ัติที่รัพยากรนำ�าแห่งชาติ ปีี 2561 

 พรัะรัาช้บัญญัต้ิทรััพย์ากรันำ�าแห่งช้าต้ิ ปี 2561 (พ.รั.บ. นำ�า 

ปี 2561) เป็นกฎหมาย์เพื�อการับริัหารัจัด้การัทรััพย์ากรันำ�าของ

ปรัะเทศท้�ค่ำานึงถืึงท้กมิติ้ท้�เก้�ย์วข�อง โด้ย์ม้่งให�เกิด้ปรัะสิิทธิิภาพ

และปรัะสิิทธิิผู้ลอย่์างสิมด้้ลและยั์�งยื์น ปจัจบั้น พ.รั.บ. นำ�า ป ี 2561 

อย่้์รัะหว่างต้รัารั่างกฎหมาย์ลำาด้ับรัอง โด้ย์เฉพาะบทบัญญัต้ิใน

หมวด้ 4 ท้�เก้�ย์วข�องกับการัออกกฎกรัะทรัวงกำาหนด้หลกัเกณ์ฑ์์ วธ้ิิ

การั และเงื�อนไขในการัขอรัับใบอน้ญาต้ และการัออกใบอน้ญาต้

การัใช้�นำ�าปรัะเภทท้� 2 และ ปรัะเภทท้� 3 ซึ่ึ�งให�ใช้�บังค่ับเมื�อพ�น

กำาหนด้ 2 ปี นับแต้่วันท้�พรัะรัาช้บัญญัต้ิใช้�บังค่ับเป็นต้�นไป

 (3.2) พระราชบัญี่ญัี่ติการร่วมลงทีุ่นระหว่างภาครัฐ

และเอักชน พ.ศ.2562

 พรัะรัาช้บัญญัต้ิการัรั่วมลงท้นรัะหว่างภาค่รััฐและเอกช้น 

พ.ศ.2562 (พ.รั.บ. การัรั่วมลงท้นฯ ปี 2562) เป็นกฎหมาย์ท้�ม้

ขอบเขต้ม้ง่เน�นให�เกดิ้การัลงท้นในโค่รังการัโค่รังสิรั�างพื�นฐาน และ

บรัิการัสิาธิารัณ์ะอย์่างช้ัด้เจน สิ่งเสิรัิมให�เกิด้ค่วามเป็นห้�นสิ่วน

รัะหว่างรััฐ และเอกช้น ซึ่ึ�งต้�องม้การัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์ง และ               

ผู้ลปรัะโย์ช้น์อย์่างเป็นธิรัรัม และม้มาต้รัการัสินับสิน้นการัรั่วม

ลงท้นในโค่รังการัอย่์างเหมาะสิม ภาย์ใต้�กรัอบวินัย์การัเงินการัค่ลัง
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

 บรัษิีทั ทท้ด้้บับลวิ จำากดั้ (มหาช้น) (บรัษิีทั) มก้ารัด้ำาเนนิการั
บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งในการัด้ำาเนินธ้ิรักิจเพื�อให�ค่วามเส้ิ�ย์งรัะดั้บ
องค์่กรัในท้กค่วามเสิ้�ย์งและในท้กรัะด้ับสิามารัถืบรัิหารัจัด้การั
ค่วามเส้ิ�ย์งให�ลด้ลงเพื�อให�ค่วามเส้ิ�ย์งดั้งกล่าวอย่้์ในรัะดั้บท้�ย์อมรัับได้� 
ต้ลอด้จนผู้ลักดั้นเพื�อให�การัด้ำาเนินการัต่้างๆ สิามารัถืปฏิิบัติ้ได้�        
ผู้ลสิำาเร็ัจและสิามารัถืวัด้ผู้ลได้�ต้ามท้�กำาหนด้ไว� โด้ย์บริัษัีทฯ ม้การั
แต่้งตั้�งค่ณ์ะเจ�าหน�าท้�บริัหารัค่วามเสิ้�ย์ง ซึ่ึ�งมาจากท้กฝ่่าย์ โด้ย์
แต่้ละฝ่่าย์งานจะต้�องเสินอค่วามเส้ิ�ย์งต่้างๆ ท้�ม้ผู้ลกรัะทบต่้อผู้ลการั
ด้ำาเนินงาน และกำาหนด้แผู้นงานการัปฏิิบัต้ิและรัาย์งานผู้ลการั
ด้ำาเนินงานการัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์งท้กไต้รัมาสิ ต้่อค่ณ์ะเจ�าหน�าท้�
บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง (Risk Management Officer : RMO) และสิรั้ป
ผู้ลการัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์งต้่อท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะเจ�าหน�าท้�บรัิหารั          
ค่วามเสิ้�ย์งในทก้ไต้รัมาสิ เพื�อนำาผู้ลการัจดั้การัค่วามเสิ้�ย์งด้งักลา่ว
รัาย์งานต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง (Risk Management 
Committee : RMC) โด้ย์ปรัะธิานค่ณ์ะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิ้�ย์ง
จะนำาผู้ลการัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์งเสินอต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทเป็น
รัาย์ไต้รัมาสิ และ/หรัือ กรัณ์้ท้�ม้การัเปล้�ย์นแปลงในด้�านการัเมือง 
เศรัษีฐกจิ สิงัค่ม บรัษิีทัฯ จะต้�องมก้ารัทบทวนหวัข�อค่วามเสิ้�ย์งของ
ต้นเองอย่้์เสิมอ เพื�อให�ทันต่้อเหต้้การัณ์์และเป็นปัจจ้บัน ซึ่ึ�งถื�า
บรัิษีัทฯ ม้การัเต้รั้ย์มต้ัวอย่้์เสิมอจะสิามารัถืปรัับกลย้์ทธิ์หรัือแผู้น
ด้ำาเนินการัในเรัื�องต้่างๆ ได้�ทันท่วงท้ และจะสิ่งผู้ลด้้ในอนาค่ต้ ซึ่ึ�ง
ถื�าม้การับริัหารัค่วามเส้ิ�ย์งท้�ด้้ กรัณ้์เกิด้เหต้้การัณ์์ใด้ๆ ท้�ม้ผู้ลกรัะทบ
ต่้อองค์่กรัก็จะสิามารัถืแก�ไขหรืัอลด้ค่วามร้ันแรังของผู้ลกรัะทบในด้�าน
ต้่างๆ ทั�งย์ังม้โอกาสิเปล้�ย์นวิกฤต้ิให�เป็นโอกาสิของบรัิษีัทอ้กด้�วย์  
 ในปี 2563 บริัษีัทฯ ได้�ทบทวนทะเบ้ย์นค่วามเสิ้�ย์งองค์่กรั
และปรัับปรั้งรัาย์การัค่วามเสิ้�ย์งท้�เกิด้ขึ�นจากสิภาพแวด้ล�อม              
ทั�งภาย์ในและภาย์นอกให�เปน็ปจัจบ้นัเพรัาะเหต้ก้ารัณ์์ต้า่งๆ มก้ารั
เปล้�ย์นแปลงต้ลอด้เวลา ในปีนื�ปรัะเทศไทย์และทั�วโลกได้�รัับ          
ผู้ลกรัะทบจากการัแพร่ัรัะบาด้จากโรัค่ติ้ด้เช้ื�อไวรััสิโค่โรัน่า 2019 
(COVID-19)  บริัษีัทม้มาต้รัการัเก้�ย์วกับการัป้องกันโรัค่รัะบาด้        
ด้ังกล่าว ท้�อาจม้ผู้ลกรัะทบต่้อกรัะบวนการัผู้ลิต้โด้ย์ม้มาต้รัการัท้�
เก้�ย์วกบับค้่ลากรัท้�ปฏิิบัต้งิาน และในส่ิวนการัสินับสินน้งานในด้�าน
ต้่างๆ โด้ย์เพิ�มมาต้รัการัป้องกันเรัื�องด้ังกล่าวเพื�อให�บรัิษีัทด้ำาเนิน
ธ้ิรักิจได้�ต้ามท้�กำาหนด้ไว� พนักงานจะต้�องปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัการั
ต้่างๆ ท้�บรัิษีัทกำาหนด้ไว�อย์่างเค่รั่งค่รััด้ เพื�อลด้ค่วามเสิ้�ย์งอันอาจ
สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อกรัะบวนการัผู้ลิต้ กรัะบวนการัจ่าย์นำ�าปรัะปา           
ทั�งน้�บรัษิีทัฯ ย์งัมน้โย์บาย์ด้ำาเนนิการัผู้ลติ้เปน็ไปต้ามค่ำาแนะนำาของ
องค์่การัอนามัย์โลก (WHO) เก้�ย์วกับการัฆ่าเชื้�อโรัค่ในนำ�าปรัะปา 
และม้การัสิำารัองวัต้ถ้ืดิ้บท้�จำาเป็นในรัะบบการัผู้ลิต้ และอะไหล่
เค่รัื�องจักรัในสิ่วนท้�สิำาค่ัญเพิ�มมากขึ�น เพื�อป้องกันในกรัณ์้ท้�สิั�งซึ่ื�อ
แล�วจะม้รัะย์ะเวลาในการัจัด้ส่ิง เพื�อให�การัผู้ลิต้เป็นไปอย่์างต่้อเนื�อง

โด้ย์ได้�ด้ำาเนินการับริัหารัจัด้การัค่วามเส้ิ�ย์งองค์่กรัต้ามกรัอบงาน       
การับริัหารัค่วามเส้ิ�ย์งและกลย้์ทธ์ิต่้างๆ ให�ค่วามเส้ิ�ย์งในแต่้ละเรืั�อง
สิามารัถืลด้ค่วามเส้ิ�ย์งจากค่วามเส้ิ�ย์งส้ิงมากลงเป็นค่วามเส้ิ�ย์งน�อย์
และถื�าสิามารัถืด้ำาเนินการัให�ลด้ลงจนบรัิษีัทฯ ย์อมรัับค่วามเสิ้�ย์ง
ต้่างๆ ได้�โด้ย์แบ่งออกเป็น 3 ด้�านค่ือ ด้�านกลย์้ทธิ์ ด้�านปฏิิบัต้ิการั
และด้�านการัเงิน โด้ย์การัจัด้ทำาทะเบย้์นค่วามเสิ้�ย์งท้�ปรัะกอบด้�วย์
รัาย์การัค่วามเส้ิ�ย์งและม้มาต้รัการัการัค่วบค้่มค่วามเสิ้�ย์ง               
การัจัด้การัและต้ิด้ต้ามผู้ลการัด้ำาเนินการัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์งต้าม
แผู้นงานท้�ได้�จัด้ทำาไว�อย์่างต้่อเนื�องโด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้ังต้่อไปน้�

คว�มเส่ียงด้�นกลยุทธ์ 

1. ปีรมิาณการจา่ยนำ�าไมเ่ปีน็ไปีตามแผนธัรุกจิขอังบรษัิัที่ฯ
ม้มาต้รัการัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์ง 5 ข�อ
 1.1 สินับสิน้นการัเพิ�มย์อด้ขาย์นำ�าของ กปภ. ไปย์ังพื�นท้�
ศักย์ภาพหรืัอพื�นท้�ขย์าย์เขต้บริัการัในพื�นท้�ให�บริัการัต้ามสัิญญาฯ
 1.2 ติ้ด้ต้ามค่วามเค่ลื�อนไหวของผู้้�ผู้ลติ้นำ�าปรัะปารัาย์อื�นทั�ง
ภาค่รัฐั และภาค่เอกช้น ท้�อาจส่ิงผู้ลกรัะทบต่้อปริัมาณ์การัจ่าย์นำ�า
ของบรัิษีัทฯ ทั�งในปัจจ้บันและอนาค่ต้
 1.3 ติ้ด้ต้ามการับรัิหารัจัด้การันำ�าสิ้ญเสิ้ย์ในพื�นท้�ให�บรัิการั
ของบรัิษีัทฯ
 1.4 ต้ิด้ต้ามและวิเค่รัาะห์ค่วามผู้ิด้ปกต้ิของปรัิมาณ์การั           
จ่าย์นำ�าของบรัิษีัทฯ
 1.5 บรัิหารัการัจัด้การัในการัด้้แลเค่รัื�องจักรั อ้ปกรัณ์์หลัก 
และรัะบบไฟฟ้า พรั�อมทั�งกำาหนด้แนวทางแก�ไขและป้องกัน 

คว�มเส่ียงด้�นก�รเงิน

2. การเพิ�มธัุรกิจใหม่ด้านนำ�า พลังงาน และสำิ�งแวดล้อัม ม้
มาต้รัการัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์ง 2 ข�อ
 2.1 การัติ้ด้ต้ามข�อมล้ข่าวสิารั และค่วามเค่ลื�อนไหวในธ้ิรักิจ
ท้�เก้�ย์วเนื�องกบับรัษิีทัฯ ทั�งภาย์ในปรัะเทศและต้า่งปรัะเทศ รัวมถืงึ
กฎหมาย์ของภาค่รััฐท้�ม้การัเปล้�ย์นแปลง
 2.2 ด้ำาเนินการัศึกษีาและพัฒินาโค่รังการัลงท้นในธ้ิรักิจ
สิาธิารัณ์้ปโภค่ ต้ามนโย์บาย์และแผู้นการัลงท้นของภาค่รััฐ และ
แสิวงหาพันธิมิต้รั 
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในก�รประกอบธุรกิจ 

รายการ ม้ลค่าสำุที่ธัิหลังหัก

ค่าเสำ่�อัม (ล้านบาที่)

ลักษัณะกรรมสำิที่ธัิ� ภาระผ้กพัน

บรัิษีัทฯ

ท้�ด้ิน อาค่ารั และอ้ปกรัณ์์ 791.5 เป็นเจ�าของ  ไม่ม้

สิินทรััพย์์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 8,965.4 เป็นเจ�าของ  ไม่ม้

ค่่าสิิทธิิในการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปา และ

การัให�บรัิการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์

1,081.6 เป็นเจ�าของสิิทธิิ� ไม่ม้

รวม 10,838.5

ไทย์วอเต้อรั์ โอเปอเรัช้ั�นสิ์

ท้�ด้ิน อาค่ารั และอ้ปกรัณ์์ 66.5 เป็นเจ�าของ ไม่ม้

สิินทรััพย์์ไม่ม้ต้ัวต้น 12.0 เป็นเจ�าของสิิทธิิ� ไม่ม้

รวม 78.5

ปรัะปาปท้มธิาน้

สิินทรััพย์์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 1,346.5 เป็นเจ�าของสิิทธิิ� ไม่ม้

อ้ปกรัณ์์ 12.5 เป็นเจ�าของ ไม่ม้

รวม 1,359.0

รวมที่ั�งหมด 12,276.0

1. ทรัพย์สินถื�วรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 สิินทรััพย์์ถืาวรัหลักท้�ใช้�ในการัปรัะกอบธิ้รักิจของบรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ม้ม้ลค่่าสิ้ทธิิหลังหักค่่าเสิื�อม

รัาค่าสิะสิม ต้ามท้�ปรัากฏิในงบการัเงินของบรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ เท่ากับ 12,276.0 ล�านบาท โด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้ังต้่อไปน้� 

 ในเด้ือนสิิงหาค่ม 2552 บรัิษีัทฯ ได้�ซึ่ื�อสิิทธิิในการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาและการัให�บรัิการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัม

บางปะอิน จังหวัด้พรัะนค่รัศร้ัอย้์ธิย์า จากบรัิษีัท ท้�ด้ินบางปะอิน จำากัด้ เป็นรัะย์ะเวลา 30 ปี โด้ย์โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาด้ังกล่าวม้กำาลัง                

การัผู้ลิต้สิ้งสิ้ด้ท้� 48,000 ล้กบาศก์เมต้รัต่้อวัน และโรังบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ในนิค่มฯ สิามารัถืบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ได้� 18,000 ล้กบาศก์เมต้รัต่้อวัน            

การัเข�าซืึ่�อสิิทธิิในค่รัั�งน้�เพื�อเป็นการัเพิ�มรัาย์ได้�ให�กับบริัษัีทฯ และเป็นการัเพิ�มทักษีะ ค่วามร้ั�และปรัะสิบการัณ์์ให�กับพนักงานของบริัษัีทฯ        

ในการัท้�จะเป็นผู้้�ให�บรัิการัโด้ย์ต้รังกับล้กค่�า 
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2. นโยบ�ยก�รลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น

 บรัิษีัทม้นโย์บาย์ท้�จะลงท้นในธ้ิรักิจท้�เก้�ย์วกับนำ�า พลังงาน และสิิ�งแวด้ล�อม เพื�อเพิ�มรัาย์ได้�นอกเหนือจากรัาย์ได้�ท้�มาจากธ้ิรักิจ      

นำ�าปรัะปา ทั�งน้� ในการับริัหารังานของบริัษัีทร่ัวมหรืัอบริัษัีทย่์อย์ดั้งกล่าว บริัษัีทจะแต่้งตั้�งผู้้�แทนของบริัษัีท เข�าไปเป็นกรัรัมการัในบริัษัีทนั�นๆ      

ในสิัด้สิ่วนท้�เหมาะสิม เพื�อกำากับด้้แลการัด้ำาเนินงานบริัษีัทรั่วมหรืัอบรัิษีัทย่์อย์ให�เป็นไปในทิศทางท้�เหมาะสิม และเกิด้ปรัะโย์ช้น์แก่

บรัิษีัทฯ ในภาพรัวม ปัจจ้บันบรัิษีัทฯ ได้�ลงท้นในบรัิษีัทย์่อย์ 2 บรัิษีัท และบรัิษีัทรั่วม 1 บรัิษีัท ค่ือ

 1)  บรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ ปรัะกอบธิ้รักิจผู้ลิต้และจ่าย์นำ�าปรัะปาให� กปภ. ในเขต้พื�นท้� จ.ปท้มธิาน้ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 

2563 บรัิษีัทฯ ถืือห้�นในบรัิษีัทด้ังกล่าวรั�อย์ละ 98.0 ของท้นช้ำารัะแล�ว โด้ย์บรัิษีัทฯ แต้่งต้ั�งกรัรัมการัและผู้้�แทนของบรัิษีัท จำานวน 5 ท่าน

ค่ือ นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้ร้ัวิศวเวทย์์ นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิส้ิวณ์ิช้ย์์ก้ล ด้รั.สิมบัติ้ กิจจาลักษีณ์์ นาย์ธินัช้ ศิรัิเจรัิญ และนาย์สิมเก้ย์รัต้ิ               

ปัทมมงค่ลช้ัย์ ไปด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษีัทย์่อย์ด้ังกล่าว

 2)  บรัิษีัท ไทย์วอเต้อร์ั โอเปอเรัช้ั�นสิ์ จำากัด้ ปรัะกอบธ้ิรักิจด้�านการับริัหารัจัด้การั และซึ่่อมบำารั้งรัะบบผู้ลิต้นำ�าปรัะปาให� TTW 

PTW และบรัิษีัท อมต้ะวอเต้อรั์ จำากัด้ ในนิค่มอมต้ะซึ่ิต้้�ในจังหวัด้ช้ลบ้รั้และรัะย์อง โด้ย์ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 TTW และ PTW           

ถืือห้�นในบรัิษีัทด้ังกล่าวรั�อย์ละ 68.5 และรั�อย์ละ 31.5 ของท้นช้ำารัะแล�วต้ามลำาด้ับ โด้ย์บรัิษีัทแต้่งต้ั�งผู้้�บรัิหารัและผู้้�แทนของบรัิษัีท              

2 ท่าน ค่ือ นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ และนาย์ธินัช้ ศิรัิเจรัิญ ไปด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษีัทย์่อย์ด้ังกล่าว 

 3)  บรัิษีัท ซึ่้เค่ พาวเวอรั์ จำากัด้ (มหาช้น) (CKP) ปรัะกอบธิ้รักิจหลักโด้ย์การัถืือห้�นในบรัิษีัทอื�น (Holding Company) โด้ย์ CKP 

ถืือห้�นในบรัษิีทัท้�ปรัะกอบธ้ิรักจิเก้�ย์วกับพลงังานไฟฟา้ทั�งในปรัะเทศและต้า่งปรัะเทศ ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 บรัษิีทัฯ ถืือห้�นในบรัษิีทั

ดั้งกล่าวรั�อย์ละ 24.98 ของท้นช้ำารัะแล�ว โด้ย์บริัษัีทแต่้งตั้�งผู้้�แทนของบริัษัีท 1 ท่านคื่อ นาย์ชั้ย์วัฒิน์ อ้ทัย์วรัรัณ์์ ท้�ปรึักษีาค่ณ์ะกรัรัมการับริัษัีท

ไปด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัต้ลอด้จนม้ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานบรัิหารัเข�ารั่วมปรัะช้้มกับบรัิษีัทรั่วมด้ังกล่าว  
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

1. ข้อมูลท่ัวไป

(1) ข้อมูลทั�วไปของบริษััท

 ช่�อับริษััที่ที่่�อัอักหลักที่รัพย์  บริษััที่ ที่่ที่่ดับบลิว จำากัด (มหาชน)
       TTW Public Company Limited (เร่ยกช่�อัย่อัว่า “TTW”)
 ปรัะเภทธิ้รักิจ   : ปรัะกอบกิจการัสิาธิารัณ์้ปโภค่ในการัผู้ลิต้และจ่าย์นำ�าปรัะปา
 เลขทะเบ้ย์นบรัิษีัท : 0107549000114
 หมวด้ธิ้รักิจ   : พลังงานและสิาธิารัณ์้ปโภค่
 กล้่มอ้ต้สิาหกรัรัม : ทรััพย์ากรั
 ท้นจด้ทะเบ้ย์น  : 3,990 ล�านบาท
 ท้นท้�เรั้ย์กช้ำารัะแล�ว : 3,990 ล�านบาท
 ม้ลค่่าท้�ต้รัาไว�ต้่อห้�น : 1 บาท
 ท้�ต้ั�งสิำานักงานใหญ่ : เลขท้� 30/130 หม้่ท้� 12 ถืนนพ้ทธิมณ์ฑ์ลสิาย์ 5 ต้ำาบลไรั่ขิง 
       อำาเภอสิามพรัาน จังหวัด้นค่รัปฐม 73210
 เว็บไซึ่ต้์   : http://www.ttwplc.com
 โทรัศัพท์   : 0 2019 9490-3 , 0 2019 9484-9
 โทรัสิารั   : 0 2420 6064
 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท : Email Address : cg@ttwplc.com
 ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ : Email Address : cg@ttwplc.com
 สิ่วนเลขาน้การับรัิษีัท : 0 2019 9484-9 ต้่อ 1106
       Email Address : cg@ttwplc.com
 สิ่วนนักลงท้นสิัมพันธิ์ : 0 2019 9484-9 ต้่อ 1108
       Email Address : ir@ttwplc.com

(2) นิติบ้คคลท่�บริษััทถืือหุ้้้นตั�งแต่ร้อย่ละ 10 ข้�นไป

 ช่�อับริษััที่ที่่�อัอักหลักที่รัพย์  บริษััที่ ปีระปีาปีทีุ่มธัาน่ จำากัด 
       Pathum Thani Water Company Limited (เร่ยกช่�อัย่อัว่า “PTW”)
 ปรัะเภทธิ้รักิจ   : ผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาให�กับการัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่ในพื�นท้�ปท้มธิาน้ - รัังสิิต้
 เลขทะเบ้ย์นบรัิษีัท : 0105538063801
 ท้นจด้ทะเบ้ย์น  : 1,200 ล�านบาท
 ท้นท้�เรั้ย์กช้ำารัะแล�ว : 1,200 ล�านบาท
 ม้ลค่่าท้�ต้รัาไว�ต้่อห้�น : 100 บาท
 จำานวนห้�นท้�ถืือ  : 11,759,733 ห้�น
 สิัด้สิ่วนการัถืือห้�น : 98%
 ท้�ต้ั�งสิำานักงานใหญ่ : 43 หม้่ท้� 3 ถืนนเช้้ย์งรัากน�อย์-บางไทรั ต้ำาบลบ�านปท้ม อำาเภอสิามโค่ก
       จังหวัด้ปท้มธิาน้ 12160
 เว็บไซึ่ต้์   : http://www.ptw.co.th
 โทรัศัพท์   : 0 2019 9484
 โทรัสิารั   : 0 2420 6064
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 ช่�อับริษััที่ที่่�อัอักหลักที่รัพย์  บริษััที่ ไที่ยวอัเตอัร์ โอัเปีอัเรชั�นสำ์ จำากัด
       Thai Water Operations Company Limited (เร่ยกช่�อัย่อัว่า “TWO”)
 ปรัะเภทธิ้รักิจ   : บรัิหารัและจัด้การัรัะบบผู้ลิต้และจ่าย์นำ�าปรัะปาและรัะบบบำาบัด้นำ�าเสิ้ย์
 เลขทะเบ้ย์นบรัิษีัท : 0105553002426
 ท้นจด้ทะเบ้ย์น  : 60 ล�านบาท
 ท้นท้�เรั้ย์กช้ำารัะแล�ว : 60 ล�านบาท
 ม้ลค่่าท้�ต้รัาไว�ต้่อห้�น : 100 บาท
 จำานวนห้�นท้�ถืือ  : 411,000 ห้�น
 สิัด้สิ่วนการัถืือห้�น : 68.5%
 ท้�ต้ั�งสิำานักงานใหญ่ : 30/10 หม้่ท้� 12 ถืนนพ้ทธิมณ์ฑ์ลสิาย์ 5 ต้ำาบลไรัขิง อำาเภอสิามพรัาน 
       จังหวัด้นค่รัปฐม 73210
 เว็บไซึ่ต้์   : http://www.two.co.th
 โทรัศัพท์   : 0 2019 9480
 โทรัสิารั   : 0 2420 6064

 ช่�อับริษััที่ที่่�อัอักหลักที่รัพย์  บริษััที่ ซี่เค พาวเวอัร์ จำากัด (มหาชน) 
       CK Power Public Company Limited (เร่ยกช่�อัย่อัว่า “CKP”)
 ปรัะเภทธิ้รักิจ   : ปรัะกอบธิ้รักิจหลักโด้ย์การัถืือห้�นในบรัิษีัทอื�น (Holding Company)
       ท้�ปรัะกอบธิ้รักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์ไฟฟ้าจากพลังงานปรัะเภทต้่างๆ 
       ทั�งภาย์ในปรัะเทศและต้่างปรัะเทศ
 เลขทะเบ้ย์นบรัิษีัท : 0105554074200 
 ท้นจด้ทะเบ้ย์น  : 9,240 ล�านบาท
 ท้นท้�เรั้ย์กช้ำารัะแล�ว : 8,129 ล�านบาท
 ม้ลค่่าท้�ต้รัาไว�ต้่อห้�น : 1 บาท
 จำานวนห้�นท้�ถืือ  : 2,030,759,929 ห้�น
 สิัด้สิ่วนการัถืือห้�น : 24.98%
 ท้�ต้ั�งสิำานักงานใหญ่ : 587 อาค่ารัวิรัิย์ะถืาวรั ช้ั�น 19 ถืนนสิ้ทธิิสิารัวินิจฉัย์ แขวงรััช้ด้าภิเษีก 
       เขต้ด้ินแด้ง กรั้งเทพฯ 10400 
 เว็บไซึ่ต้์   : http://www.ckpower.co.th 
 โทรัศัพท์   : 0 2691 9720
 โทรัสิารั   : 0 2691 9723 

(3) บ้คคลอ้างอิง

 นาย์ทะเบ้ย์นหลักทรััพย์์ : บรัิษีัท ศ้นย์์รัับฝ่ากหลักทรััพย์์ (ปรัะเทศไทย์) จำากัด้
       ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์
       เลขท้� 93 ถืนนรััช้ด้าภิเษีก แขวงด้ินแด้น เขต้ด้ินแด้ง กรั้งเทพฯ 10400
       โทรัศัพท์ : 0 2009 9382
       โทรัสิารั : 0 2009 9476
 ผู้้�สิอบบัญช้้   : บรัิษีัท สิำานักงาน อ้วาย์ จำากัด้
       193/136-137 อาค่ารัเลค่รััช้ด้า ออฟฟิศ ค่อมเพล็กซึ่์ ช้ั�น 33
       ถืนนรััช้ด้าภิเษีกต้ัด้ใหม่ เขต้ค่ลองเต้ย์ กรั้งเทพฯ 10110
       โทรัศัพท์ : 0 2264 0777
       โทรัสิารั : 0 2264 0789
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การใช้เงิน จำานวนเงินที่่�ใช้

โดยปีระมาณ 

(ล้านบาที่)

ระยะเวลาที่่�ใช้เงิน

โดยปีระมาณ

รายละเอั่ยด

1. เพื�อช้ำารัะค่ืนต้ั�วแลกเงินท้�ค่รับ

กำาหนด้ จากการัใช้�สิิทธิิแปลงสิภาพ

ใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิซึ่ื�อห้�นสิามัญ

ของ บรัิษีัท ซึ่้เค่ พาวเวอรั์ จำากัด้  

(มหาช้น) 

1,000 20 ธิันวาค่ม 

2562

ห้�นก้� จำานวนเงิน 1,000 ล�านบาท อาย์้ 7 ปี  

2 เด้ือน อัต้รัาด้อกเบ้�ย์รั�อย์ละ 2.41 ต้่อปี  

ค่รับกำาหนด้ช้ำารัะทั�งจำานวนวันท้� 20 

ก้มภาพันธิ์ 2570

2. เพื�อรั้ไฟแนนซึ่์ห้�นก้�เด้ิมซึ่ึ�ง 

ค่รับกำาหนด้ไถื่ถือน

1,000 1 ก้มภาพันธิ์ 

2561

ห้�นก้� จำานวนเงิน 1,000 ล�านบาท อาย์้ 5 ปี     

อัต้รัาด้อกเบ้�ย์รั�อย์ละ 2.33 ต้่อปี 

ค่รับกำาหนด้ช้ำารัะทั�งจำานวนวันท้� 

1 ก้มภาพันธิ์ 2566

3. เพื�อซึ่ื�อห้�นเพิ�มท้น  

บรัิษีัท ซึ่้เค่ พาวเวอรั์ จำากัด้ (มหาช้น) 

1,400 21 พฤษีภาค่ม 

2558

ห้�นก้� จำานวนเงนิ 1,400 ล�านบาท อาย้์ 10 ปี     

อัต้รัาด้อกเบ้�ย์รั�อย์ละ 3.98 ต้่อปี 

ค่รับกำาหนด้ช้ำารัะทั�งจำานวนวันท้� 

21  พฤษีภาค่ม 2568

4. เพื�อรั้ไฟแนนซึ่์ห้�นก้�เด้ิมซึ่ึ�ง 

ค่รับกำาหนด้ไถื่ถือน

2,000 22 ก้มภาพันธิ์ 

2555

ห้�นก้� จำานวนเงนิ 2,000 ล�านบาท อาย้์ 10 ปี     

อัต้รัาด้อกเบ้�ย์รั�อย์ละ 4.60 ต้่อปี 

ค่รับกำาหนด้ช้ำารัะทั�งจำานวนวันท้� 

22 ก้มภาพันธิ์ 2565

รวม 5,400

 ท้�ปรัึกษีากฎหมาย์ : บรัิษีัท ออฟฟิศเซึ่สิ ออฟ เอ็น แอนด้์ เค่ จำากัด้ (เด้อะล้จิสิท์ กรั้๊ป)
       อาค่ารัอับด้้ลรัาฮิม ช้ั�น 9 
       เลขท้� 990 ถืนนพรัะรัาม 4 แขวงสิ้ลม เขต้บางรััก กรั้งเทพฯ 10500
       โทรัศัพท์ : 0 2636 1111
       โทรัสิารั : 0 2636 0000
 นาย์ทะเบ้ย์นห้�นก้� : ธินาค่ารัซึ่้ไอเอ็มบ้ไทย์ จำากัด้ (มหาช้น)
       สิำานักงานใหญ่ ถืนนหลังสิวน
       44 ถืนนหลังสิวน แขวงล้มพิน้ เขต้ปท้มวัน กรั้งเทพมหานค่รั 10330
       โทรัศัพท์ : 0 2626 7503
       โทรัสิารั : 0 2626 7543

2. ข้อมูลสำ�คัญอืน่

การใช้ั่เงินท่�ได้จำากการเสนอขาย่หุ้้้นกู้



การจัดการและ
การกำกับดูแลกิจการ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูู้้ถืือหุ้น

ลำาดับ รายช่�อัผ้้ถ่อัหุ้น จำานวนหุ้น สำัดสำ่วนการถ่อัหุ้น 
(ร้อัยละ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บรัิษีัท มิต้ซึ่้ย์ วอเต้อรั์ โฮลด้ิ�งสิ์ (ปรัะเทศไทย์) จำากัด้
บรัิษีัท ช้.การัช้่าง จำากัด้ (มหาช้น)
บรัิษีัท ทางด้่วนและรัถืไฟฟ้ากรั้งเทพ จำากัด้ (มหาช้น)
บรัิษีัท ไทย์เอ็นว้ด้้อารั์ จำากัด้
บรัิษีัท กรั้งเทพปรัะกันช้้วิต้ จำากัด้ (มหาช้น)
นาย์มิน เธิ้ย์รัวรั
AIA COMPANY LIMITED - EQDP-D FUND 1
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นาย์ไพศาล  ช้าต้ิพิทักษี์
บรัิษีัท ทิพย์ปรัะกันภัย์ จำากัด้ (มหาช้น)

1,036,500,000
774,077,400
736,900,000
234,211,818
139,904,800

82,000,000
65,742,100
41,775,513
35,000,000
24,360,700

25.98
19.40
18.47

5.87
3.51
2.06
1.65
1.05
0.88
0.61

รวม 3,170,472,331 79.46

ผู้้�ถืือห้�นอื�นๆ 819,527,669 20.54

จำานวนห้�นทั�งสิิ�น 3,990,000,000 100.00

 
หมาย์เหต้ ้: 
1.  รัาย์ช้ื�อผู้้�ถืือห้�นรัวบรัวมโด้ย์บรัิษีัท ศ้นย์์รัับฝ่ากหลักทรััพย์์ (ปรัะเทศไทย์) จำากัด้ ซึ่ึ�งเป็นนาย์ทะเบ้ย์นหลักทรััพย์์ของบรัิษีัทฯ
2.  บรัิษีัท ไทย์เอ็นว้ด้้อารั์ จำากัด้ ปรัะกอบธ้ิรักิจโด้ย์การัออกต้รัาสิารัเอ็นว้ด้้อารั์ ซึ่ึ�งเป็นหลักทรััพย์์จด้ทะเบ้ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์โด้ย์อัต้โนมัต้ิเพื�อขาย์ให�แก่          

ผู้้�ลงท้น และนำาเงินได้�จากการัขาย์เอ็นว้ด้้อารั์ไปลงท้นในหลักทรััพย์์อ�างอิงไทย์ท้�เป็นหลักทรััพย์์จด้ทะเบ้ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์ โด้ย์ผู้้�ลงท้นท้�ถืือเอ็นว้ด้้อารั์
สิามารัถืรับัสิทิธิิปรัะโย์ช้นท์างการัเงนิ (Financial Benefit) ได้�เสิมอืนลงท้นในห้�นของบรัษัิีทจด้ทะเบย้์นท้กปรัะการัไมว่า่จะเปน็เงนิปนัผู้ล สิทิธิิในการัจองซึ่ื�อ
ห้�นเพิ�มท้นหรัือใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิในการัซึ่ื�อห้�นสิามัญ (Warrant) แต้่ไม่ม้สิิทธิิในการัออกเสิ้ย์งในท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น (ท้�มา : www.set.or.th/nvdr)

3.  ณ์ วนัท้� 30 ธินัวาค่ม 2563 บรัษิีทัมผู้้้�ถืือห้�นต่้างช้าติ้จำานวน 83 รัาย์จากผู้้�ถืือห้�นรัวมทั�งสิิ�น 20,001 รัาย์ โด้ย์ผู้้�ถืือห้�นต่้างช้าต้ถืิือห้�นรัวมกนัทั�งสิิ�น 190,847,755 ห้�น
หรัือค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 4.78 ของจำานวนห้�นทั�งหมด้ 

4.  ณ์ วันท้� 30 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทม้ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ย์่อย์ต้ามเกณ์ฑ์์ Free Float จำานวน 19,989 รัาย์ ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 19.45 ของจำานวนห้�นทั�งหมด้

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูู้้ถืือหุ้น

1. จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว

 (1) ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทม้ท้นจด้ทะเบ้ย์น 3,990,000,000 บาท ปรัะกอบด้�วย์ห้�นสิามัญจำานวน 3,990,000,000 ห้�น

 ม้ลค่่าท้�ต้รัาไว�ห้�นละ 1 บาท เรั้ย์กช้ำารัะแล�ว 3,990,000,000 บาท

 (2)   บรัิษีัทไม่ม้ห้�นปรัะเภทอื�นท้�ม้สิิทธิิหรัือเงื�อนไขแต้กต้่างจากห้�นสิามัญ

2.   ผูู้้ถืือหุ้น

 (1) รัาย์ช้ื�อผู้้�ถืือห้�นใหญ่ของบรัิษีัท

  (ก) รัาย์ช้ื�อผู้้�ถืือห้�นใหญ่ 10 รัาย์แรัก ณ์ วันท้� 30 ธิันวาค่ม 2563 ซึ่ึ�งเป็นวันปิด้สิม้ด้ทะเบ้ย์นผู้้�ถืือห้�น ม้ด้ังน้�
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การถืือครองหุ้้้นของกรรมการและผู้บริหุ้ารทั�งทางตรงและทางอ้อม ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2563

รายช่�อักรรมการ / ผ้้บริหาร ตำาแหน่ง จำานวนหุ้น
ณ วันที่่� 

31 ธัันวาคม 2562

จำานวนหุ้นที่่�
เพิ�มขึ�น / (ลดลง) 

ในปีี 2563

จำานวนหุ้น
ณ วันที่่� 

31 ธัันวาคม 2563

สำัดสำ่วน
การถ่อัหุ้น 

(%)

ด้รั.ทนง  พิทย์ะ
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการัอิสิรัะ ปรัะธิาน
กรัรัมการั

342,500
-

-
-

342,500
-

0.0085
-

นาย์ปลิว  ต้รั้วิศวเวทย์์
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

รัองปรัะธิานกรัรัมการั 200,000
100,000

-
-

200,000
100,000

0.0050
0.0025

นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ�  ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั -
-

-
-

-
-

-
-

นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการัอิสิรัะ -
-

-
-

-
-

-
-

นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการัอิสิรัะ -
-

-
-

-
-

-
-

ด้รั.สิมบัต้ิ  กิจจาลักษีณ์์
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการั 1,000,100
-

-
-

1,000,100
-

0.0250
-

นาย์สิ้วิช้  พึ�งเจรัิญ
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการั -
-

-
-

-
-

-
-

นางพเย์าว์  มรัิต้ต้นะพรั
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการั -
100

-
-

-
100

-
0.000003

ด้รั.ภัทรั้ต้ม์  ทรัรัทรัานนท์
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการัอิสิรัะ -
-

-
-

-
-

-
-

นาย์ค่าโอรั้  อ้เมฮารั่า
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการั -
-

-
-

-
-

-
-

นาย์ฮิเด้ะโอะ  มัทซึ่ึโมโต้ะ
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการั -
-

-
-

-
-

-
-

นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

กรัรัมการั / 
กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

-
-

-
-

-
-

-
-

นาย์ธินัช้  ศิรัิเจรัิญ
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
สิาย์งานปฏิิบัต้ิการั

-
-

-
-

-
-

-
-

นาย์สิมเก้ย์รัต้ิ  ปัทมมงค่ลช้ัย์
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
สิาย์งานบรัิหารั
รัษีก.ผู้้�อำานวย์การั 
ฝ่่าย์บัญช้้และการัเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสิาวสิ้ด้ารััต้น์  เจ้ย์มจันทรั์
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

ผู้้�อำานวย์การั 
ฝ่่าย์กิจการัองค่์กรั

-
-

-
-

-
-

-
-

นาย์หงษี์ทอง  อาทิต้ย์์
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

ผู้้�อำานวย์การั 
ฝ่่าย์พัฒินาธิ้รักิจ

400
-

-
-

400
-

0.00001
-

นาย์พิพัฒิน์  ค่ต้ิก้ล
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

ผู้้�อำานวย์การั 
ฝ่่าย์ปฏิิบัต้ิการั

-
-

-
-

-
-

-
-

นาย์ช้ัช้วาล  เท้ย์นปรัะเสิรัิฐกิจ
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การั 
ฝ่่าย์ล้กค่�าสิัมพันธิ์

-
-

-
-

-
-

-
-

นางบ้ศวรัรัณ์  ผู้ลปรัะเสิรัิฐ
ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การั 
ฝ่่าย์ทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลฯ

-
-

-
-

-
-

-
-
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  (ข) กล้่มผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ท้�โด้ย์พฤต้ิการัณ์์ม้อิทธิิพลต่้อการักำาหนด้นโย์บาย์การัจัด้การัหรืัอการัด้ำาเนินงานของบริัษีัทอย่์างม้

นัย์สิำาค่ัญ

ลำาดับ รายช่�อัผ้้ถ่อัหุ้น จำานวนหุ้น สำัดสำ่วนการถ่อัหุ้น 
(ร้อัยละ)

1.
2.
3.

บรัิษีัท มิต้ซึ่้ย์ วอเต้อรั์ โฮลด้ิ�งสิ์ (ปรัะเทศไทย์) จำากัด้
บรัิษีัท ช้.การัช้่าง จำากัด้ (มหาช้น)
บรัิษีัท ทางด้่วนและรัถืไฟฟ้ากรั้งเทพ จำากัด้ (มหาช้น)

1,036,500,000
774,077,400
736,900,000

 25.98
19.40
18.47

รวม 2,547,477,400 63.85

ลำาดับ รายช่�อัผ้้ถ่อัหุ้น จำานวนหุ้น สำัดสำ่วนการถ่อัหุ้น 
(ร้อัยละ)

1.
2.
3.

บรัิษีัท มิต้ซึ่้ย์ แอนด้์โค่ (เอเช้้ย์ แปซึ่ิฟิก) พ้ท้อ้ แอลท้ด้้
บรัิษีัท มิต้รัสิย์ามอินเต้อรั์เนช้ั�นแนล จำากัด้
บรัิษีัท มิต้ซึ่้ย์ แอนด้์ค่ัมปะน้ (ไทย์แลนด้์) จำากัด้

8,999,998
1
1

99.99
0.00
0.00

รวม 9,000,000 100.00

ลำาดับ รายช่�อัผ้้ถ่อัหุ้น จำานวนหุ้น สำัดสำ่วนการถ่อัหุ้น 
(ร้อัยละ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บรัิษีัท มหาศิรัิ สิย์าม จำากัด้
บรัิษีัท ช้.การัช้่าง โฮลด้ิ�ง จำากัด้
บรัิษีัท ไทย์เอ็นว้ด้้อารั์ จำากัด้
บรัิษีัท ซึ่้เค่.ออฟฟิซึ่ ทาวเวอรั์ จำากัด้
ธินาค่ารักรั้งเทพ จำากัด้ (มหาช้น)
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
บรัิษีัท ช้.การัช้่าง จำากัด้ (มหาช้น)
กองท้นเปิด้ ไทย์พาณ์ิช้ย์์ห้�นรัะย์ะย์าวปันผู้ล 70/30
กองท้นเปิด้ กรั้งศรั้ห้�นรัะย์ะย์าวปันผู้ล

242,745,365
181,787,530
117,743,888

86,048,212
38,950,000
31,185,300
27,834,105
22,051,900
20,455,400
19,705,100

14.33
10.73

6.95
5.08
2.30
1.84
1.64
1.30
1.21
1.16

รวม 788,506,800 46.54

หมาย์เหต้ ้: 
• บรัิษีัท มิต้ซึ่้ย์ วอเต้อรั์ โฮลด้ิ�งสิ์ (ปรัะเทศไทย์) จำากัด้ ม้ผู้้�ถืือห้�น 3 รัาย์ ด้ังน้�

• บรัิษีัท ช้.การัช้่าง จำากัด้ (มหาช้น) ม้ผู้้�ถืือห้�น 10 ลำาด้ับแรัก ณ์ วันท้� 30 มิถื้นาย์น 2563 ซึ่ึ�งเป็นวันปิด้สิม้ด้ทะเบ้ย์นผู้้�ถืือห้�นเพื�อสิิทธิิในการัเข�ารั่วมปรัะช้้ม
สิามัญผู้้�ถืือห้�น ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ ด้ังน้�
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ลำาดับ รายช่�อัผ้้ถ่อัหุ้น จำานวนหุ้น สำัดสำ่วนการถ่อัหุ้น 
(ร้อัยละ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บรัิษีัท ช้.การัช้่าง จำากัด้ (มหาช้น)
การัรัถืไฟฟ้าขนสิ่งมวลช้นแห่งปรัะเทศไทย์
บรัิษีัท ไทย์เอ็นว้ด้้อารั์ จำากัด้
ธินาค่ารักรั้งไทย์ จำากัด้ (มหาช้น)
สิำานักงานปรัะกันสิังค่ม
นาย์วิช้ัย์ วช้ิรัพงศ์
STATE STREET EUROPE LIMITED
ธินาค่ารักรั้งเทพ จำากัด้ (มหาช้น)
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นาย์มิน เธิ้ย์รัวรั

4,787,121,829
1,256,259,584
1,205,839,759

815,356,075
480,341,600
369,888,857
305,512,331
303,448,709
290,696,674
200,000,000

31.32
8.22
7.89
5.33
3.14
2.42
2.00
1.99
1.90
1.31

รวม 10,014,465,418 65.52

• บรัิษีัท ทางด้่วนและรัถืไฟฟ้ากรั้งเทพ จำากัด้ (มหาช้น) ม้ผู้้�ถืือห้�น 10 ลำาด้ับแรัก ณ์ วันท้� 26 มิถื้นาย์น 2563 ซึ่ึ�งเป็นวันปิด้สิม้ด้ทะเบ้ย์นผู้้�ถืือห้�นเพื�อสิิทธิิ          
ในการัเข�ารั่วมปรัะช้้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ ด้ังน้�

ลำาดับ รายช่�อัผ้้ถ่อัหุ้น จำานวนหุ้น สำัดสำ่วนการถ่อัหุ้น 
(ร้อัยละ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น)
การัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่
บรัิษีัท นค่รัหลวงค่�าข�าว จำากัด้
นาย์ปรัะเสิรัิฐ  มรัิต้ต้นะพรั
นาย์วรัพจน์  อ้ช้้ไพบ้ลย์์วงศ์
นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์
นาย์นพด้ล  อินทรัลิบ

11,759,733
240,262

1
1
1
1
1

98.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

รวม 12,000,000 100.000

 (2) รัาย์ช้ื�อผู้้�ถืือห้�นของบรัิษีัทย์่อย์ซึ่ึ�งปรัะกอบธิ้รักิจหลัก

  (ก) บรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ (Pathum Thani Water Company Limited) (“PTW”)

หมาย์เหต้ ้: ข�อม้ล ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ทั�งน้�ในปี 2563 PTW ไม่ม้การัเปล้�ย์นแปลงการัถืือห้�น
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ลำาดับ รายช่�อัผ้้ถ่อัหุ้น จำานวนหุ้น สำัดสำ่วนการถ่อัหุ้น 
(ร้อัยละ)

1.
2.
3.

บรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น)
บรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้
นางสิาววรัิศรัา  ไช้ย์มงค่ล

411,000
188,999

1

68.500
31.500

0.000

รวม 600,000 100.000

สำัญี่ลักษัณ์
หุ้นก้้

วันที่่�อัอักหุ้นก้้ ม้ลค่าหุ้นก้้
(ล้านบาที่)

อัายุหุ้นก้้ วันครบกำาหนด
ไถ่ถอันหุ้นก้้

อััตราดอักเบ่�ย
(ต่อัปีี)

การจัดอัันดับ
ความน่าเช่�อัถ่อั

TTW222A 22 ก้มภาพันธิ์ 2555 2,000 10 ปี 22 ก้มภาพันธิ์ 2565 4.60% AA-

TTW255A 21 พฤษีภาค่ม 2558 1,400 10 ปี 21 พฤษีภาค่ม 2568 3.98% AA-

TTW232A 1 ก้มภาพันธิ์ 2561 1,000 5 ปี 1 ก้มภาพันธิ์ 2566 2.33% AA-

TTW272A 21 ธิันวาค่ม 2562 1,000 7 ปี 2 เด้ือน 20 ก้มภาพันธิ์ 2570 2.41% AA-

รวม 5,400 

  (ข) บรัิษีัท ไทย์วอเต้อรั์ โอเปอเรัช้ั�นสิ์ จำากัด้ (Thai Water Operations Company Limited) (“TWO”)

หมาย์เหต้ ้: ข�อม้ล ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ทั�งน้�ในปี 2563 TWO ไม่ม้การัเปล้�ย์นแปลงการัถืือห้�น

 (3) ข�อต้กลงรัะหว่างผู้้�ถืือห้�นใหญ่ (Shareholders’ agreement)

  ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 บริัษีทัไม่มข้�อต้กลงรัะหว่างผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ของบริัษีทัในเรัื�องท้�มผู้้ลกรัะทบต่้อการัออกหลักทรัพัย์์

และเสินอขาย์หลักทรััพย์์หรัือการับรัิหารังานของบรัิษีัท

3. ก�รออกหลักทรัพย์อื่น

 (1) บรัิษีัทไม่ม้หลักทรััพย์์แปลงสิภาพ

 (2) บรัิษีัทม้หลักทรััพย์์ท้�เป็นต้รัาสิารัหน้� ได้�แก่ ห้�นก้� ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ ด้ังน้�

หุ้้้นกู้ของบริษััทท่�ยั่งไม่ครบกำาหุ้นดไถ่ืถือน ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2563
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ปีี 2559 2560 2561 2562 2563

กำาไรัสิ้ทธิิต้่อห้�น (บาท) 0.60 0.68 0.67 0.72 0.71

เงินปันผู้ลงวด้รัะหว่างกาลต้่อห้�น (บาท) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

เงินปันผู้ลงวด้ค่รัึ�งปีหลังต้่อห้�น (บาท) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30*

รัวมเงินปันผู้ลต้่อห้�น (บาท) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

อัต้รัาการัจ่าย์เงินปันผู้ลต้่อกำาไรัสิ้ทธิิ (รั�อย์ละ) 100.00 88.67 89.76 83.86 83.99

4.  นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผู้ล

(1)   นโย่บาย่การจ่ำาย่เงินปันผลของบริษััท

 เมื�อวันท้� 18 ม้นาค่ม 2551 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ได้�ม้มต้ิกำาหนด้นโย์บาย์การัจ่าย์เงินปันผู้ลให�แก่ ผู้้�ถืือห้�นซึ่ึ�งจะพิจารัณ์า

ถืึงค่วามต้�องการัใช้�เงินต้ามเป้าหมาย์ของบรัิษีัทฯ ในรัะย์ะเวลา 5 ปีข�างหน�า รัวมถืึงการัรัักษีารัะด้ับอัต้รัาสิ่วนหน้�สิินต้่อท้นของบรัิษีัทฯ 

ให�อย์้่ในรัะด้ับท้�เหมาะสิม ทั�งน้�เพื�อลด้ค่วามเสิ้�ย์งทางด้�านการัเงินของบรัิษีัทฯ ท้�อาจจะเกิด้ขึ�นในกรัณ์้ท้�บรัิษีัทฯ เห็นว่าสิามารัถืท้�จะจ่าย์

เงนิปนัผู้ลได้� บรัษิีทัฯ จะพิจารัณ์าจา่ย์เงนิปนัผู้ลให�แก่ผู้้�ถืือห้�น ในอตั้รัาสิง้สิด้้เท่าท้�เงนิสิด้และกรัะแสิเงนิสิด้จะอำานวย์เปน็ลำาด้บัแรัก  ทั�งน้�

จะไม่น�อย์กว่ารั�อย์ละ 50 ของกำาไรัสิ้ทธิิหลังหักภาษี้เงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ล สิำารัองต้ามกฎหมาย์ และสิำารัองอื�นๆ ท้�กำาหนด้ไว�ในเงื�อนไขของ

สิัญญาต้่างๆ

ข้อมูลการจ่ำาย่เงินปันผลย้่อนหุ้ลัง 5 ปี

หมาย์เหต้ ้ * เงินปันผู้ลค่รัึ�งปีหลังของปี 2563 จะขออน้มัต้ิในการัปรัะช้้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี 2564

(2)  นโย่บาย่การจ่ำาย่เงินปันผลของบริษััทย่่อย่

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทของบรัิษีัทย่์อย์ม้นโย์บาย์การัจ่าย์เงินปันผู้ลต้ามผู้ลปรัะกอบการัของแต้่ละบรัิษีัท โด้ย์พิจารัณ์าถืึงฐานะ            

การัเงิน กรัะแสิเงินสิด้ และแผู้นการัลงทน้ในอนาค่ต้ของบริัษีทัย์อ่ย์ ทั�งน้� เป็นไปต้ามข�อบังคั่บของบรัษิีทัย์อ่ย์ในหมวด้ท้� 6 เงินปนัผู้ล และ

ท้นสิำารัอง ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้ังน้�

  การัปรัะกาศเงินปันผู้ลใด้ๆ (ย์กเว�นเงินปันผู้ลรัะหว่างกาล) จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช้อบจากท้�ปรัะช้้มใหญ่ผู้้�ถืือห้�นเท่านั�น             

ค่ำาบอกกล่าวการัจ่าย์เงินปันผู้ลจะต้�องทำาเป็นหนังสิือสิ่งให�แก่ผู้้�ถืือห้�นท้กค่นท้�ปรัากฎช้ื�อในสิม้ด้ทะเบ้ย์นผู้้�ถืือห้�น

  การัจ่าย์เงินปันผู้ลแต่้ละค่รัั�ง บริัษีัทจะต้�องจัด้สิรัรัเงินไว�เป็นท้นสิำารัองอย่์างน�อย์ 1 ใน 20 สิ่วนของจำานวนผู้ลกำาไรัจนกว่า

ท้นสิำารัองนั�นจะม้จำานวนถืึง 1 ใน 10 ของจำานวนเงินท้นของบรัิษีัท กรัรัมการับรัิษีัทอาจเสินอต้่อท้�ปรัะช้้มใหญ่ผู้้�ถืือห้�น ขอมต้ิ

ให�ทำาการัจัด้สิรัรัจำานวนเงินสิำารัองอื�นๆ เพิ�มเต้ิมท้�สิามารัถืเป็นไปได้�ในการับรัิหารัธิ้รักิจของบรัิษีัท

  ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทอาจจ่าย์เงินปันผู้ลรัะหว่างกาลให�แก่ผู้้�ถืือห้�นเป็นค่รัั�งค่รัาวได้�ต้ามท้�ค่ณ์ะกรัรัมการัเห็นว่าบรัิษีัทม้กำาไรั

สิมค่วรัพอท้�จะทำาเช้่นนั�น

  หากบรัิษีัทขาด้ท้น ห�ามมิให�จ่าย์เงินปันผู้ลจนกว่าจะได้�แก�ไขให�หาย์ขาด้ท้น
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

โครงสร้างการจัำดการของบริษััท ท่ท่ดับบลิว จำำากัด (มหุ้าชั่น) ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2563

คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รผูู้้จัดก�ร

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
และบรรษัทภิบ�ล

คณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ฝ่�ยปฏิบัติก�รฝ่�ยลูกค้�สัมพันธ์ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
และธุรก�ร

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ฝ่�ยกิจก�รองค์กร(1)

ฝ่�ยวิศึวกรรมฝ่�ยพัฒิน�ธุรกิจฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

ส�ยง�นพัฒิน�ธุรกิจ ส�ยง�นปฏิบัติก�รส�ยง�นบริห�ร

หมาย์เหต้ ้ (1) สิ่วนกฎหมาย์และกำากับด้้แลกิจการั สิังกัด้ฝ่่าย์กิจการัองค่์กรั

 ในปี 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทั ได้�มม้ติ้ปรับัโค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย่์อย์จากเด้มิ 5 ค่ณ์ะ เปน็ 4 ค่ณ์ะ เพื�อให�เกิด้ค่วามกรัะช้บั

และค่ล่องต้ัวในการับรัิหารัจัด้การั โค่รังสิรั�างการัจัด้การัของบรัิษีัทจึงปรัะกอบด้�วย์ ค่ณ์ะกรัรัมการั ค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ 4 ค่ณ์ะ                   

(ค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารั ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน และค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์ง

และบรัรัษีัทภิบาล) และค่ณ์ะผู้้�บรัิหารั

1. คณะกรรมก�รบริษัท

(1) โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท

 ค่ณ์ะกรัรัมการัม้อำานาจ หน�าท้� และค่วามรัับผู้ิด้ช้อบในการัต้ัด้สิินใจด้ำาเนินงานท้�จะเป็นปรัะโย์ช้น์แก่บรัิษีัท ผู้้�ถืือห้�น และผู้้�ม้           

สิ่วนได้�เสิ้ย์ รัวมทั�งพนักงานและช้้มช้นในพื�นท้�ท้�บรัิษีัทด้ำาเนินการัอย่้์ และเป็นผู้้�อน้มัติ้วิสัิย์ทัศน์ นโย์บาย์ รัวมทั�งงบปรัะมาณ์ในการั     

ด้ำาเนินการัร่ัวมกับฝ่่าย์บริัหารั รัวมถึืงต้ิด้ต้ามผู้ลการัด้ำาเนินงานของผู้้�บริัหารั และร่ัวมพิจารัณ์าให�ข�อเสินอแนะในการัแก�ไขปัญหา           

อย์่างเหมาะสิม เป็นไปต้ามกฎหมาย์ วัต้ถื้ปรัะสิงค่์ และข�อบังค่ับของบรัิษีัท ต้ลอด้จนมต้ิของท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นท้�ช้อบด้�วย์กฎหมาย์ โด้ย์

จัด้ให�ม้โค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัและการัจัด้การัท้�สิามารัถืต้รัวจสิอบและถื่วงด้้ลกันอย์่างเพ้ย์งพอ
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หมาย์เหต้ ้ (*) นาย์ค่าโอรั้ อ้เมฮารั่า ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งจากท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 5/2020 เมื�อวันท้� 20 สิิงหาค่ม 2563 เป็นกรัรัมการั 

     และกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

โด้ย์ม้นางสิาวสิ้ด้ารััต้น์ เจ้ย์มจันทรั์ ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์กิจการัองค่์กรั เป็นเลขาน้การับรัิษีัท

กรรมการ ตำาแหน่ง วันที่่�ได้รับ
การแต่งตั�ง

จำานวนครั�ง
การปีระชุม

1.   ด้รั.ทนง  พิทย์ะ กรัรัมการัอิสิรัะ และปรัะธิานกรัรัมการั 17 ธิันวาค่ม 2551 6/6

2.   นาย์ปลิว  ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการั และรัองปรัะธิานกรัรัมการั 26 กันย์าย์น 2549 6/6

3.   นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ�  ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล กรัรัมการั ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั และ กรัรัมการัสิรัรัหา
และกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

25 ก้มภาพันธิ์ 2559 6/6

4.   นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์ กรัรัมการัอิสิรัะ ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ และกรัรัมการั
บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล

26 กันย์าย์น 2549 6/6

5.   นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ กรัรัมการัอิสิรัะ ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและ
บรัรัษีัทภิบาล กรัรัมการัต้รัวจสิอบ และกรัรัมการัสิรัรัหา
และกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

26 กันย์าย์น 2549 6/6

6.   ด้รั.สิมบัต้ิ  กิจจาลักษีณ์์ กรัรัมการั และกรัรัมการับรัิหารั 11 กันย์าย์น 2543 6/6

7.   นาย์สิ้วิช้  พึ�งเจรัิญ กรัรัมการั และกรัรัมการับรัิหารั 26 กันย์าย์น 2549 6/6

8.   นางพเย์าว์  มรัิต้ต้นะพรั กรัรัมการั และกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีทัภบิาล 17 ก้มภาพันธิ์ 2558 6/6

9.   ด้รั.ภัทรั้ต้ม์  ทรัรัทรัานนท์ กรัรัมการัอิสิรัะ ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้
ค่่าต้อบแทน และ กรัรัมการัต้รัวจสิอบ

12 ธิันวาค่ม 2561 6/6

10. นาย์ค่าโอรั้ อ้เมฮารั่า* กรัรัมการั และกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 20 สิิงหาค่ม 2563 2/2

11. นาย์ฮิเด้ะโอะ  มัทซึ่ึโมโต้ะ กรัรัมการั กรัรัมการับรัิหารั และกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
และบรัรัษีัทภิบาล

21 ธิันวาค่ม 2560 6/6

12. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการั กรัรัมการับรัิหารั กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและ
บรัรัษีัทภิบาล และกรัรัมการัผู้้�จัด้การั

1 ม้นาค่ม 2561 6/6

 ค่ณ์ะกรัรัมการัของบรัิษีัทปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอย์่างน�อย์ 5 ค่น ต้ามท้�กำาหนด้ในข�อบังค่ับบรัิษีัท และกรัรัมการัของบรัิษีัทจะต้�อง

เป็นผู้้�ม้ค่้ณ์สิมบัต้ิต้ามท้�กฎหมาย์กำาหนด้ โด้ย์ม้กรัรัมการัอิสิรัะไม่น�อย์กว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้และไม่น�อย์กว่า 3 ค่น     

ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัม้จำานวน 12 ค่น ปรัะกอบด้�วย์

  กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั 11 ค่น ซึ่ึ�งค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 91.66 ของค่ณ์ะกรัรัมการัทั�งค่ณ์ะ ปรัะกอบด้�วย์

  - กรัรัมการัอิสิรัะ 4 ค่น ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 33.33 ของทั�งค่ณ์ะ

  - กรัรัมการัผู้้�แทน 7 ค่น ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 58.33 ของทั�งค่ณ์ะ และ

  กรัรัมการัท้�เป็นผู้้�บรัิหารั 1 ค่น ค่ือ กรัรัมการัผู้้�จัด้การั ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 8.33 ของทั�งค่ณ์ะ
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กรรมการ ธัุรกิจ
นำ�าปีระปีา/
พลังงาน/
วิศวกรรม

บัญี่ช่/
การเงิน/

เศรษัฐศาสำตร์/
บริหารธัุรกิจ

กฎหมาย/
รัฐศาสำตร์

กลยุที่ธั์และ
แผนธัุรกิจ

การกำากับด้แลกิจการ/
การควบคุมภายใน/

การบริหารความเส่ำ�ยง

การพัฒนา
บุคลากร

1.   ด้รั.ทนง  พิทย์ะ -

2.   นาย์ปลิว  ต้รั้วิศวเวทย์์ -

3.   นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ�  ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล -

4.   นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์ -

5.   นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ -

6.   ด้รั.สิมบัต้ิ  กิจจาลักษีณ์์ -

7.   นาย์สิ้วิช้  พึ�งเจรัิญ -

8.   นางพเย์าว์  มรัิต้ต้นะพรั -

9.   ด้รั.ภัทรั้ต้ม์  ทรัรัทรัานนท์ -

10. นาย์ค่าโอรั้ อ้เมฮารั่า -

11. นาย์ฮิเด้ะโอะ  มัทซึ่ึโมโต้ะ -

12. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์

รวม 12 8 5 12 12 12

 ค่ณ์ะกรัรัมการัมค้่วามหลากหลาย์ทางเพศ วชิ้าช้พ้และปรัะสิบการัณ์์ท้�เช้้�ย์วช้าญซึึ่�งจำาเปน็และเป็นปรัะโย์ช้น์ในการัปรัะกอบธ้ิรักิจ

ของบรัิษีัท และม้การัถื่วงด้้ลของกรัรัมการัท้�เหมาะสิม ด้ังน้�

  ค่วามหลากหลาย์ทางเพศ

  ค่วามหลากหลาย์ทางว้ฒิิการัศึกษีาและค่วามเช้้�ย์วช้าญ

เพศ จำานวนคน ร้อัยละ

ช้าย์ 10 83.33

หญิง 2 16.67

รวม 12 100.00
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(2) กรรมก�รผูู้้มีอำ�น�จลงล�ยมือช่ือผูู้กพัน
 บริษัท

 1. นาย์ปลวิ ต้รัว้ศิวเวทย์์  นาย์พงษ์ีสิฤษีด้ิ� ต้นัต้สิิว้ณ์ชิ้ย์์ก้ล  

นาย์สิมบัต้ ิกจิจาลักษีณ์์  นางพเย์าว์ มริัต้ต้นะพรั  นาย์สิวิ้ช้ พึ�งเจริัญ

และนางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้ร้ัวิศวเวทย์์ กรัรัมการัสิองในหกค่นน้�              

ลงลาย์มือช้ื�อรั่วมกันและปรัะทับต้รัาสิำาค่ัญของบรัิษีัท หรัือ

 2. นาย์ปลวิ ต้รัวิ้ศวเวทย์์ หรืัอ นาย์พงษ์ีสิฤษีด้ิ� ต้นัต้สิิว้ณ์ชิ้ย์์ก้ล

 หรัือ นาย์สิมบัต้ิ กิจจาลักษีณ์์ หรัือ นางพเย์าว์ มรัิต้ต้นะพรั หรัือ

นาย์สิว้ชิ้ พึ�งเจรัญิ หรืัอนางสิาววลัย์ณ์ฐั ต้รัว้ศิวเวทย์์ ค่นหนึ�งค่นใด้

ลงลาย์มือช้ื�อรั่วมกับ นาย์ค่าโอร้ั อ้เมฮาร่ัา หรืัอ นาย์ฮิเด้ะโอะ       

มัทซึ่ึโมโต้ะ รัวมเป็นสิองค่นและปรัะทับต้รัาสิำาค่ัญของบรัิษีัท

(3) กรรมก�รอิสระ

 บรัษิีทัมน้โย์บาย์แต้ง่ต้ั�งกรัรัมการัอสิิรัะอย์า่งน�อย์ 1 ใน 3 ของ

จำานวนกรัรัมการัทั�งค่ณ์ะ และต้�องไม่น�อย์กว่า 3 ค่น โด้ย์การั

พิจารัณ์าค่ัด้เลือกแต้่งต้ั�งกรัรัมการัอิสิรัะของบรัิษีัทจะค่ำานึงถืึง      

ข�อกำาหนด้ทางกฎหมาย์ ปรัะกาศของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่ง

ปรัะเทศไทย์ และสิำานักงานค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ

ต้ลาด้หลกัทรัพัย์์ ต้ามหนงัสิอืท้� ก.ล.ต้. จ(ว.) 59 ลงวันท้� 1 ธินัวาค่ม 

2547 เรัื�องการักำาหนด้นิย์ามกรัรัมการัอิสิรัะ ต้ลอด้จนกฎบัต้รั     

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทว่าด้�วย์ค่้ณ์สิมบัต้ิของค่ณ์ะกรัรัมการั โด้ย์

บรัิษีัทฯ ได้�กำาหนด้ค่้ณ์สิมบัต้ิของกรัรัมการัอิสิรัะท้�ม้ค่วามเข�มงวด้

กว่านิย์ามกรัรัมการัอิสิรัะของ ก.ล.ต้. ด้ังน้�

 1. ถืือห้�นไม่เกินรั�อย์ละ 0.5 ของจำานวนห้�นท้�ม้สิิทธิิ           

ออกเสิ้ย์งทั�งหมด้ของบรัิษีัทใหญ่ บรัิษีัทย์่อย์ บรัิษีัทรั่วม หรัือ

นิต้ิบ้ค่ค่ลท้�อาจม้ค่วามขัด้แย์�ง (นับรัวมบ้ค่ค่ลท้�เก้�ย์วข�องต้าม

มาต้รัา 258 ต้ามกฎหมาย์หลักทรััพย์์)

 2. ไม่ม้สิ่วนรั่วมในการับรัิหารังานในบรัิษีัท บรัิษีัทในเค่รัือ

บรัิษีัทรั่วม บรัิษีัทท้�เก้�ย์วข�อง หรัือผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ของบรัิษีัท       

รัวมทั�งไม่เป็นล้กจ�าง พนักงาน หรืัอท้�ปรัึกษีาท้�ได้�รัับเงินเด้ือน

ปรัะจำาจากบรัษิีทัฯ บรัษิีทัในเค่รัอื บรัษิีทัรัว่ม บรัษิีทัท้�เก้�ย์วข�อง หรัอื

ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ของบรัิษีัทฯ

 3. ไม่เป็นบ้ค่ค่ลท้�ม้ค่วามสิัมพันธ์ิทางสิาย์โลหิต้ หรัือ        

โด้ย์การัจด้ทะเบ้ย์นต้ามกฎหมาย์ ในลักษีณ์ะท้�เป็นบิด้ามารัด้า       

ค่้่สิมรัสิ พ้�น�องและบ้ต้รั รัวมทั�งค่้่สิมรัสิของบ้ต้รัของผู้้�บรัิหารั               

ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญผู่้้�มอ้ำานาจค่วบค่ม้ หรัอืบค้่ค่ลท้�จะได้�รับัการัเสินอ

ให�เป็นผู้้�บรัิหารัหรัือผู้้�ม้อำานาจค่วบค่้มของบรัิษีัทหรัือบรัิษีัทย์่อย์

 4. ไมม่ผู้้ลปรัะโย์ช้น์หรัอืสิว่นได้�สิว่นเสิย้์ไม่วา่ทางต้รังหรืัอ

ทางอ�อมทั�งในด้�านการัเงนิและบรัหิารังานของบรัษิีทั  บรัษิีทัในเค่รัอื

บรัิษีัทรั่วม หรืัอผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ของบรัิษีัทฯ และรัวมถึืงไม่ม ้        

ผู้ลปรัะโย์ช้น์หรัอืส่ิวนได้�เสิย้์ในลกัษีณ์ะด้งักล่าวในเวลาไม่น�อย์กว่า 

1 ปกีอ่นได้�รับัการัแต้ง่ต้ั�งเปน็กรัรัมการัอสิิรัะย์กเว�นค่ณ์ะกรัรัมการั

ของบรัิษีัทฯ ได้�พิจารัณ์าอย์่างรัอบค่อบแล�วเห็นว่า การัเค่ย์ม ้        

ผู้ลปรัะโย์ช้น์หรัือส่ิวนได้�เสิ้ย์นั�นจะไม่ม้ผู้ลกรัะทบต่้อการัปฏิิบัติ้

หน�าท้�และการัให�ค่วามเห็นท้�เป็นอิสิรัะของกรัรัมการัอิสิรัะ

 5. ไม่ได้�รับัการัแต่้งต้ั�งขึ�นเป็นตั้วแทนเพื�อรักัษีาผู้ลปรัะโย์ช้น์

ของกรัรัมการัของบริัษีัท ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ หรัือผู้้�ถืือห้�นซึ่ึ�งเป็น           

ผู้้�ท้�เก้�ย์วข�องกับผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ของบรัิษีัทฯ

 6. สิามารัถืปฏิิบัติ้หน�าท้�และแสิด้งค่วามเห็นหรืัอรัาย์งาน

ผู้ลการัปฏิิบติั้งานต้ามหน�าท้�ท้�ได้�รับัมอบหมาย์ จากค่ณ์ะกรัรัมการั

ของบรัิษีัทได้�โด้ย์อิสิรัะ โด้ย์ไม่อย์้่ภาย์ใต้�การัค่วบค่้มของผู้้�บรัิหารั

หรัือผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ของบรัิษีัทฯ รัวมทั�งผู้้�ท้�เก้�ย์วข�องหรัือญาต้ิ

สินิทของบ้ค่ค่ลด้ังกล่าว

 7. สิามารัถืเข�าร่ัวมการัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการัของบริัษัีท

เพื�อต้ัด้สิินใจในเรัื�องต้่างๆ ได้�โด้ย์อิสิรัะ

 8. ไมป่รัะกอบกิจการัท้�มส้ิภาพอย่์างเด้ย้์วกันและเป็นการั

แขง่ขันท้�มนั้ย์กับกิจการัของบริัษีทัฯ บริัษีทัย่์อย์ หรืัอไม่เปน็ห้�นส่ิวน

ท้�ม้นัย์ในห�างห้�นสิ่วน หรัือเป็นกรัรัมการัท้�ม้สิ่วนรั่วมบรัิหารังาน 

ล้กจ�างพนักงาน ท้�ปรัึกษีาท้�รัับเงินเด้ือนปรัะจำา หรัือถืือห้�นเกิน     

รั�อย์ละ 0.5 ของจำานวนห้�นท้�มส้ิทิธิิออกเสิย้์งทั�งหมด้ของบริัษีทัอื�น   

ซึ่ึ�งปรัะกอบกิจการัท้�ม้สิภาพอย์่างเด้้ย์วกันและเป็นการัแข่งขันท้�ม้

นัย์กับกิจการัของบรัิษีัทฯ หรัือบรัิษีัทย์่อย์

 9. ไมม่ลั้กษีณ์ะอื�นใด้ท้�ทำาให�ไม่สิามารัถืให�ค่วามเห็นอย่์าง

เป็นอิสิรัะเก้�ย์วกับการัด้ำาเนินงานของบรัิษีัทฯ

 10. สิามารัถืด้้แลผู้ลปรัะโย์ช้น์ของผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์อย์่าง    

เท่าเท้ย์มกัน

 11. สิามารัถืด้้แลไม่ให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์

 12. ไม่เค่ย์ต้�องค่ำาพิพากษีาว่าได้�กรัะทำาค่วามผู้ิด้ต้าม

กฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรัพัย์์และต้ลาด้หลกัทรัพัย์์ กฎหมาย์ว่าด้�วย์

ธ้ิรักิจสิถืาบนัการัเงนิ กฎหมาย์ว่าด้�วย์การัปรัะกนัช้ว้ติ้ กฎหมาย์ว่า

ด้�วย์การัปรัะกันวินาศภัย์ กฎหมาย์ว่าด้�วย์การัป้องกันและ        

ปรัาบปรัามการัฟอกเงิน หรืัอกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วกับธ้ิรักิจการัเงิน        

ในทำานองเด้้ย์วกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย์ไทย์หรัือกฎหมาย์           

ต้่างปรัะเทศโด้ย์หน่วย์งานท้�ม้อำานาจต้ามกฎหมาย์นั�น ทั�งน้�            

ในค่วามผิู้ด้เก้�ย์วกับการักรัะทำาอนัไม่เป็นธิรัรัมท้�เก้�ย์วกับการัซึ่ื�อขาย์

หลักทรััพย์์ หรัือการับรัิหารังานท้�ม้ลักษีณ์ะเป็นการัหลอกลวง 

ฉ�อฉล หรัือท้จรัิต้



66 รายงานประจำาปี 2563

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทม้กรัรัมการัอิสิรัะซึ่ึ�งม้ค่้ณ์สิมบัต้ิต้ามปรัะกาศค่ณ์ะกรัรัมการักำากับต้ลาด้ท้นกำาหนด้ทั�งสิิ�น 4 ค่น 

จากกรัรัมการัทั�งค่ณ์ะ 12 ค่น (ค่ิด้เป็น 1 ใน 3 ของจำานวนทั�งหมด้) โด้ย์ม้รัาย์ช้ื�อด้ังน้�

รายช่�อั ตำาแหน่ง

ด้รั.ทนง  พิทย์ะ ปรัะธิานกรัรัมการั

นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์ ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ และกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล

นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล กรัรัมการัต้รัวจสิอบ และกรัรัมการัสิรัรัหาและ

กำาหนด้ค่่าต้อบแทน

ด้รั.ภัทรั้ต้ม์  ทรัรัทรัานนท์ ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน และกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 

 ในปีท้�ผู้่านมา กรัรัมการัอิสิรัะ ได้�ให�ค่วามค่ิด้เห็น และข�อเสินอแนะในการัพิจารัณ์าและต้ัด้สิินเรัื�องสิำาค่ัญอย์า่งเป็นอิสิรัะ โค่รังการั

ลงทน้ การัปรับัโค่รังสิรั�างองค์่กรั และเรัื�องท้�เก้�ย์วข�องกบัหลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัท้�ด้ ้ โด้ย์รักัษีาผู้ลปรัะโย์ช้นข์องบริัษีทัเปน็สิำาค่ญั ค่ำานงึ

ถืึงผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์ท้กฝ่่าย์ และด้้แลป้องกันการัด้ำาเนินการัใด้ๆ ในลักษีณ์ะท้�ก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์บรัิษีัท ผู้้�บรัิหารั 

กรัรัมการั และผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่

(4) ประธ�นกรรมก�ร

 บรัษิีทัมน้โย์บาย์ให�ปรัะธิานกรัรัมการัต้�องไมเ่ปน็กรัรัมการัท้�เปน็ผู้้�บรัหิารัและไมเ่ปน็บค้่ค่ลเด้้ย์วกบักรัรัมการัผู้้�จดั้การั และต้�องเปน็

กรัรัมการัอิสิรัะ ไม่ม้ค่วามสิัมพันธ์ิใด้ๆ กับฝ่่าย์บรัิหารั และม้อำานาจหน�าท้� ท้�แย์กรัะหว่างการักำาหนด้นโย์บาย์การักำากับด้้แล และ             

การับรัิหารังานปรัะจำาอย์่างช้ัด้เจน โด้ย์ปรัะธิานกรัรัมการัได้�แสิด้งบทบาทของผู้้�นำาและเป็นผู้้�ค่วบค้่มการัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท    

ให�ม้ปรัะสิิทธิิภาพและปรัะสิิทธิิผู้ล โด้ย์สินับสิน้นให�กรัรัมการัท้กค่นม้สิ่วนรั่วมในการัปรัะช้้ม ช้่วย์เหลือ แนะนำาและด้้แลสินับสิน้น              

การัด้ำาเนินธิ้รักิจของฝ่่าย์บรัิหารัผู้่านกรัรัมการัผู้้�จัด้การั โด้ย์ ด้รั.ทนง พิทย์ะ ซึ่ึ�งเป็นกรัรัมการัอิสิรัะและด้ำารังต้ำาแหน่งปรัะธิานกรัรัมการั

ของบรัษิีทั เปน็ผู้้�มค้่วามรั้�ค่วามสิามารัถื และปรัะสิบการัณ์์เปน็ท้�ย์อมรับั ซึึ่�งเปน็ท้�เช้ื�อมั�นวา่จะสิามารัถืนำาพาบริัษีทัให�ปรัะสิบค่วามสิำาเรัจ็

ต้ามวิสิัย์ทัศน์ พันธิกิจ และแผู้นกลย้์ทธ์ิท้�กำาหนด้ไว�เพื�อปรัะโย์ช้น์ของบริัษีัท ผู้้�ถืือห้�น รัวมถึืงผู้้�ม้ส่ิวนได้�สิ่วนเสิ้ย์อื�นๆ เพื�อให�บรัรัล ้                 

ผู้ลปรัะโย์ช้น์สิ้งสิ้ด้ในรัะย์ะย์าว และต้ิด้ต้ามการัด้ำาเนินกิจการัของฝ่่าย์จัด้การั ให�ม้การัรัาย์งานฐานะการัเงินและข�อม้ลสิำาค่ัญต้่อ              

ค่ณ์ะกรัรัมการัเป็นปรัะจำาท้กไต้รัมาสิ ผู้ลักด้ันนโย์บาย์ด้�านบรัรัษีัทภิบาล ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบต้่อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมของบรัิษีัท

ความรับผิดชั่อบด้านการบริหุ้าร

 ก. ด้้แลภาพรัวมในด้�านกลย้์ทธิ์และแนวนโย์บาย์บรัิษีัทฯ ให�เกิด้ค่วามย้์ติ้ธิรัรัม รัวมถึืงการัด้้แลล้กค่�าของบริัษีัทฯ ด้�วย์ค่วาม        

เท่าเท้ย์มกัน

 ข. ให�ค่วามสิำาค่ญัต่้อการัปฏิิบตั้งิานเพื�อให�เป็นไปโด้ย์ถ้ืกต้�อง ต้ามกฎหมาย์ทั�งในด้�านการักำากบัของหน่วย์งาน และของบรัษิีทัฯ 

ต้ลอด้จนมต้ิท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น
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การประช้ั่มคณะกรรมการ

 ทำาหน�าท้�ปรัะธิานในท้�ปรัะช้ม้และเข�าร่ัวมการัปรัะช้ม้ท้กค่รัั�ง 

เพื�อให�การัด้ำาเนนิการัปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการั มป้รัะสิทิธิิภาพรัวมถึืง

กรัะต้้�นให�กรัรัมการัท้กท่านได้�แสิด้งค่วามคิ่ด้เห็น โด้ย์ม้การั         

มอบหมาย์อำานาจหน�าท้�ด้�านการับรัิหารัจัด้การัองค่์กรัให�แก่        

ฝ่่าย์จัด้การัด้�วย์ค่วามเหมาะสิม ด้้แลให�กรัรัมการัท้กท่านได้�รัับ

ข�อม้ลท้�ถื้กต้�อง ต้รังเวลา และช้ัด้เจน เพื�อใช้�ในการัต้ัด้สิินใจ ซึ่ึ�งจะ

นำาไปสิ้่ค่วามสิำาเรั็จขององค่์กรัอย์่างม้ปรัะสิิทธิิภาพ ม้การับรัิหารั

จัด้การัด้�านเวลาท้�เพ้ย์งพอสิำาหรัับค่ณ์ะกรัรัมการัในการัปรึักษีา

หารัือ และแสิด้งค่วามค่ิด้เห็นในปรัะเด้็นท้�เก้�ย์วข�องได้�อย์่าง      

กว�างขวางในวารัะปรัะช้้มท้�สิำาค่ัญ ทั�งน้� เป็นผู้้�นำาแนวนโย์บาย์    

เสิรัิมสิรั�างค่วามสัิมพันธ์ิอันด้้รัะหว่างกรัรัมการับริัหารัและ

กรัรัมการัท้�ไม่ใช้่ผู้้�บรัิหารั  

การพัฒนาและประเมินประสิทธิัภาพในการทำางาน

 ก. ด้้แลให�ม้การัจัด้โปรัแกรัม Orientation และเข�าเย้์�ย์ม

ช้มการัปฏิิบัต้ิงาน ให�กับกรัรัมการัใหม่ท้กท่าน ซึึ่�งจะช่้วย์ให�

กรัรัมการัใหม่เข�าใจและสิามารัถืปรัับต้ัวเข�ากับองค่์กรัได้�รัวด้เรั็ว

 ข. สินับสิน้นสิ่งเสิรัิมให�กรัรัมการัท้กท่านเข�ารั่วมอบรัม

พัฒินาทักษีะ ค่วามร้ั�ในด้�านต่้างๆ ท้�เป็นปรัะโย์ช้น์แก่การัปฏิิบัต้ิ

หน�าท้�กรัรัมการัในสิถืาบันท้�ม้ชื้�อเสิ้ย์ง และเป็นท้�ย์อมรัับ เช้่น 

สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษีัทไทย์ และต้ลาด้หลักทรััพย์์

แห่งปรัะเทศไทย์ เป็นต้�น

 ค่. สินับสิน้นสิ่งเสิรัิมให�กรัรัมการัท้กท่านทำางานรั่วมกัน

อย์า่งเปน็ทม้ อนัจะกอ่ให�เกดิ้ค่วามมป้รัะสิทิธิิภาพและปรัะสิทิธิิผู้ล

ในการัทำางาน ด้แ้ลให�มก้ารัปรัะเมนิผู้ลการัปฏิบิตั้ขิองค่ณ์ะกรัรัมการั

ทั�งแบบปรัะเมินต้นเอง แบบปรัะเมินไขว� และแบบปรัะเมินกล่้ม 

นำาผู้ลการัปรัะเมินด้ังกล่าวมาปรัับปรั้งและพัฒินาการัทำางานของ

ค่ณ์ะกรัรัมการั

 ง. กำาหนด้ให�ม้รัะบบการัติ้ด้ต้ามด้้แลและปรัะเมินผู้ลการั

ด้ำาเนินงานขององค์่กรัเพื�อให�เป็นไปต้ามนโย์บาย์ เป็นปรัะจำา    

อย์่างต้่อเนื�อง

ความสัมพันธ์ัระหุ้ว่างผู้ถืือหุ้้้น

 ด้้แลให�ม้การัสิื�อสิารัรัะหว่างผู้้�ถืือห้�นของบรัิษีัทฯ ด้�วย์ค่วาม

ม้ปรัะสิิทธิิภาพ และเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืต้ิด้ต้่อสิื�อสิารั

กับค่ณ์ะกรัรัมการัเพื�อแลกเปล้�ย์นค่วามค่ิด้เห็นรัะหว่างกัน

การประช้ั่มผู้ถืือหุ้้้น

 ทำาหน�าท้�เปน็ปรัะธิานในท้�ปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�นทก้ค่รัั�ง และมก้ารั

มอบหมาย์ให�ม้ผู้้�ด้้แลการัปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นให�เป็นไปต้ามกฎหมาย์

และข�อบังค่บัต้า่งๆ อย่์างถ้ืกต้�อง พรั�อมทั�งด้้แลให�กรัรัมการัท้กท่าน

เข�ารัว่มการัปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�นอย่์างพรั�อมเพรัย้์งกนั โด้ย์เปดิ้โอกาสิให�

ผู้้�ถืือห้�นได้�ใช้�สิทิธิิในการัปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�นอย่์างเต็้มท้� ในการัเข�าร่ัวม

ปรัะช้้มและออกเสิ้ย์งลงค่ะแนนในท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น การัซึ่ักถืาม

หรัือขอค่ำาช้้�แจงเพิ�มเต้ิม การัรัับทรัาบรัาย์งานปรัะจำาปี การัอน้มัต้ิ

งบแสิด้งฐานะการัเงินและงบกำาไรัขาด้ท้นเบ็ด้เสิร็ัจ การัอน้มัต้ิ

เงนิปนัผู้ล การัแต้ง่ต้ั�งกรัรัมการั และกำาหนด้ค่า่ต้อบแทนกรัรัมการั

การัเลือกต้ั�งผู้้�สิอบบัญช้้และกำาหนด้จำานวนเงินค่่าสิอบบัญช้ ้     

การัอน้มัต้ิเรัื�องการัแก�ไขหนังสิือบรัิค่ณ์ห์สินธิิของบรัิษีัทฯ

บทบาทของประธัานกรรมการในด้านอื�นๆ

 ปฏิิบัต้ิหน�าท้�ด้�วย์ค่วามซึ่ื�อสัิต้ย์์ ด้้แลโค่รังสิรั�างของ             

ค่ณ์ะกรัรัมการัให�ม้ค่วามเหมาะสิม ด้้แลให�ม้การันำานโย์บาย์และ

การัต้ัด้สิินใจของค่ณ์ะกรัรัมการัไปปฏิิบัต้ิอย่์างม้ปรัะสิิทธิิผู้ล 

สินับสินน้การัด้ำาเนนิกจิกรัรัมด้�านบรัรัษีทัภบิาล และค่วามรับัผู้ดิ้ช้อบ

ต้่อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมให�เกิด้ขึ�นในท้กรัะด้ับ ต้ั�งแต้่กรัรัมการั      

ผู้้�บริัหารัรัะดั้บสิง้จนถึืงพนกังาน โด้ย์ปฏิิบัติ้ต้ามแนวทางโค่รังสิรั�าง

ค่ณ์ะกรัรัมการั เพื�อสิ่งเสิรัิมบรัรัษีัทภิบาลขององค่์กรั 

(5) ก�รแต่งตั�ง ก�รล�ออก และก�รพ้นจ�ก
 ตำ�แหน่งกรรมก�ร

 ท้�ปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�นเปน็ผู้้�เลอืกต้ั�งกรัรัมการัซึ่ึ�งเปน็ผู้้�มค้้่ณ์สิมบติั้

และไม่ม้ลักษีณ์ะต้�องห�ามต้ามท้�กฎหมาย์กำาหนด้ รัวมถึืงไม่ม้

ลักษีณ์ะท้�แสิด้งถึืงการัขาด้ค่วามเหมาะสิมท้�จะได้�รัับค่วาม             

ไว�วางใจให�บรัิหารัจัด้การักิจการัท้�ม้มหาช้นเป็นผู้้�ถืือห้�นต้ามท้�

สิำานักงาน ก.ล.ต้. กำาหนด้ กล่าวคื่อกรัรัมการัต้�องม้จำานวน                

ไม่น�อย์กว่า 5 ค่น และจะปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะในสิัด้สิ่วน

ไม่น�อย์กว่า 1 ใน 3 ของกรัรัมการัทั�งหมด้ ซึ่ึ�งกรัรัมการัไม่น�อย์กว่า

ค่รัึ�งหนึ�งของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ต้�องมถิ้ื�นท้�อย่้์ในรัาช้อาณ์าจักรั

กรัณ้์ท้�ต้ำาแหน่งกรัรัมการัว่างลงเนื�องจากเหต้้อื�นนอกจากถืึง       

ค่รัาวท้�ต้�องออกต้ามวารัะให�ค่ณ์ะกรัรัมการัเป็นผู้้� เ ลือกผู้้�ม้

ค่ณ้์สิมบัต้เิหมาะสิมเข�าเปน็กรัรัมการัแทนในวารัะการัปรัะช้ม้ค่รัั�ง

ถืัด้ไปด้�วย์ค่ะแนนเส้ิย์ง 3 ใน 4 ของกรัรัมการัท้�ย์ังเหลืออย่้์ โด้ย์

บ้ค่ค่ลท้�เข�าเป็นกรัรัมการัด้ังกล่าวจะอย่้์ในต้ำาแหน่งกรัรัมการั          

ได้�เพ้ย์งเท่าวารัะท้�ยั์งเหลอือย่้์ของกรัรัมการัท้�ต้นแทน และการัปรัะช้ม้

สิามัญปรัะจำาปีท้กค่รัั�งให�กรัรัมการัท้�ด้ำารังต้ำาแหน่งนานท้�สิ้ด้       

ออกจากต้ำาแหน่งในอัต้รัา 1 ใน 3 ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ 

และเมื�อค่รับวารัะด้ำารังต้ำาแหน่งแล�วอาจได้�รับัการัพจิารัณ์าแต่้งตั้�ง

ให�ด้ำารังต้ำาแหน่งได้�อ้กต้ามมต้ิท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น
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(6) ขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิู้ดชอบของคณะกรรมก�ร 

 1. ด้แ้ลและจดั้การัให�การัด้ำาเนนิการัของบริัษีทัฯ เป็นไปต้ามกฎหมาย์ วตั้ถ้ืปรัะสิงค์่ และข�อบังค่บัของบรัษิีทัฯ ต้ลอด้จนมติ้ท้�ปรัะช้ม้

ผู้้�ถืือห้�น และรัักษีาผู้ลปรัะโย์ช้น์ของบรัิษีัทฯ บนพื�นฐานของหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้

 2. กำาหนด้นโย์บาย์และทศิทางการัด้ำาเนนิงานของบริัษีทัฯ และกำากับค่วบค้่มด้้แลให�ฝ่่าย์บรัหิารัด้ำาเนนิการัให�เปน็ไปต้ามนโย์บาย์

ท้�กำาหนด้ไว�อย์่างม้ปรัะสิิทธิิภาพและปรัะสิิทธิิผู้ลเพื�อเพิ�มม้ลค่่าทางเศรัษีฐกิจสิ้งสิ้ด้ให�แก่กิจการั และค่วามมั�งค่ั�งสิ้งสิ้ด้ให�แก่ผู้้�ถืือห้�น

 3. ให�ค่วามเห็นช้อบวิสิัย์ทัศน์ พันธิกิจ ค่้ณ์ค่่าขององค่์กรัท้�บรัิษัีทฯ ม้่งหวัง และจรัรัย์าบรัรัณ์ในการัด้ำาเนินธิ้รักิจ

 4. จัด้ให�ม้และกำากับด้้แลให�ม้การับรัิหารัจัด้การัต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้

 5. พิจารัณ์าอน้มัต้ิงบปรัะมาณ์การัลงท้น และงบปรัะมาณ์ในการัด้ำาเนินการัของบรัิษีัทฯ ปรัะจำาปี รัวมทั�งด้้แลการัใช้�ทรััพย์ากรั

ของบรัิษีัทฯ

 6. จัด้ให�ม้การัรัาย์งานข�อม้ลทางการัเงิน ข�อม้ล และข�อม้ลทั�วไปท้�สิำาคั่ญต้่อผู้้�ถืือห้�น อย่์างค่รับถื�วน ถ้ืกต้�องและเพ้ย์งพอ และ

ย์ืนย์ันการัต้รัวจสิอบรัับรัองข�อม้ลท้�รัาย์งาน

 7. จดั้ให�บรัษิีทัฯ มร้ัะบบการัค่วบค่ม้ภาย์ในและการัต้รัวจสิอบภาย์ในท้�มป้รัะสิทิธิิภาพ และมาต้รัการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์งท้�เหมาะสิม   

เพ้ย์งพอ รัวมทั�งม้การัต้ิด้ต้าม การัด้ำาเนินการัในเรัื�องด้ังกล่าวอย์่างสิมำ�าเสิมอ

 8. พจิารัณ์ากำาหนด้ให�มก้ฎบัต้รัค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารั กฎบัต้รัค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ กฎบัต้รัค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์ง

กฎบัต้รัค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล และกฎบัต้รัค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการัด้ำาเนินงานของ

ค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ด้ังกล่าว 

 9. กำากับด้้แลให�ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั ค่ณ์ะอน้กรัรัมการั และฝ่่าย์บรัิหารั ด้ำาเนินการัต้ามนโย์บาย์ท้�กำาหนด้ไว� 

 10. พิจารัณ์าปรัะเมินผู้ลงาน กำาหนด้เงินเด้ือน ค่่าจ�าง สิวัสิด้ิการั โบนัสิ บำาเหน็จ และผู้ลต้อบแทนอื�นๆ รัวมทั�งค่่าใช้�จ่าย์และ        

สิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกของกรัรัมการัผู้้�จัด้การั รัวมถืึงกำาหนด้แผู้นสิำารัองเก้�ย์วกับการัสิรัรัหาบ้ค่ลากรัท้�จะด้ำารังต้ำาแหน่งท้�สิำาค่ัญของ       

ฝ่่าย์บรัิหารั ในกรัณ์้ท้�ฝ่่าย์บรัิหารัไม่สิามารัถืปฏิิบัต้ิหน�าท้�ได้�

 11. พิจารัณ์าปรัับเปล้�ย์นแก�ไขขอบเขต้อำานาจ หน�าท้� ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบ และบทบาทของค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั ค่ณ์ะอน้กรัรัมการั

ต้่าง ๆ และฝ่่าย์บรัิหารั ต้ามค่วามเหมาะสิม

(7) คณะกรรมก�รชุดย่อย

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัได้�แต้ง่ต้ั�งค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย่์อย์เพื�อช้ว่ย์แบง่เบาภารัะหน�าท้�ของค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทั ค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย่์อย์

ท้กช้้ด้ จะปฏิิบัต้ิหน�าท้�ต้ามกฎบัต้รัซึ่ึ�งได้�กำาหนด้หน�าท้�และค่วามรัับผู้ิด้ช้อบไว�อย์่างช้ัด้เจน โด้ย์ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 

3/2020 เมื�อวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563 ได้�ม้มต้ิปรัับโค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์จากเด้ิม 5 ค่ณ์ะ เป็น 4 ค่ณ์ะ เพื�อให�เกิด้ค่วามกรัะช้ับ

และค่ล่องตั้วในการับริัหารัจัด้การั โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์ง และค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษัีทภิบาล เป็น ค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารั

ค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล โด้ย์ม้กรัรัมการัอิสิรัะด้ำารังต้ำาแหน่งปรัะธิานในท้กค่ณ์ะย์่อย์ ย์กเว�นค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั รัาย์ละเอ้ย์ด้ของ

ค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์จำานวน 4 ค่ณ์ะ ด้ังน้�



69บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั 4/4

2. ด้รั. สิมบัต้ิ กิจจาลักษีณ์์ กรัรัมการับรัิหารั 4/4

3. นาย์สิ้วิช้ พึ�งเจรัิญ กรัรัมการับรัิหารั 4/4

4. นาย์ฮิเด้ะโอะ มัทซึ่ึโมโต้ะ กรัรัมการับรัิหารั 4/4

5. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการับรัิหารั และ เลขาน้การั 4/4

รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์ ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 3/4

2. นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ กรัรัมการัต้รัวจสิอบ 4/4

3. ด้รั.ภัทรั้ต้ม์  ทรัรัทรัานนท์ กรัรัมการัต้รัวจสิอบ 4/4

รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นางพเย์าว์ มรัิต้ต้นะพรั ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง 2/2

2. ด้รั. ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง 2/2

3. นาย์ฮิเด้ะโอะ  มัทซึ่ึโมโต้ะ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง 2/2

4. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง และเลขาน้การั 2/2

หมาย์เหต้ ้ : ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั ม้ขอบเขต้อำานาจหน�าท้�ต้ามรัาย์ละเอ้ย์ด้หัวข�อการักำากับด้้แลกิจการั

2. คณะกรรมการตรวจำสอบ

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ จำานวน 3 ค่น ด้ังน้� 

หมาย์เหต้ ้ : ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ ม้ขอบเขต้อำานาจหน�าท้�ต้ามรัาย์ละเอ้ย์ด้หัวข�อการักำากับด้้แลกิจการั

โด้ย์ม้ผู้้�จัด้การัสิ่วนต้รัวจสิอบภาย์ในทำาหน�าท้�เลขาน้การัค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 

3.  คณะกรรมการบริหุ้ารความเส่�ย่ง (สิ�นส้ด 30 กรกฎาคม 2563)

 ณ์ วันท้� 1 มกรัาค่ม – 30 กรักฎาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ 1 ค่น กรัรัมก่ารัท้�ไม่เป็น

ผู้้�บรัิหารั 2 ค่น และกรัรัมการัท้�เป็นผู้้�บรัิหารั 1 ค่น รัวมทั�งสิิ�น 4 ค่น ด้ังน้� 

หมาย์เหต้ ้ : ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 3/2020 เมื�อวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563 ได้�ม้มต้ิปรัับโค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการั 

   บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง และค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล เป็น ค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล

1. คณะกรรมการบริหุ้าร

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการั จำานวน 5 ค่น ด้ังน้�
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รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 2/2

2. นางพเย์าว์ มรัิต้ต้นะพรั กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 2/2

3. นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 2/2

4. นาย์ฮิเด้ะโอะ  มัทซึ่ึโมโต้ะ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 2/2

5. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล และเลขาน้การั 2/2

รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ ปรัะธิานกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล 1/1

2. นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์ กรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล 1/1

3. ด้รั. ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ กรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล 1/1

4. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล และเลขาน้การั 1/1

4. คณะกรรมการบรรษััทภิบาล (สิ�นส้ด 30 กรกฎาคม 2563)

 ณ์ วันท้� 1 มกรัาค่ม - 30 กรักฎาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ 3 ค่น และกรัรัมการัท้�เป็น       

ผู้้�บรัิหารั 1 ค่น รัวมทั�งสิิ�น 4 ค่น ด้ังน้�

หมาย์เหต้ ้ : ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล ม้ขอบเขต้อำานาจหน�าท้�ต้ามรัาย์ละเอ้ย์ด้หัวข�อการักำากับด้้แลกิจการั
   ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 3/2020 เมื�อวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563 ได้�ม้มต้ิปรัับโค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการั 
   บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง และค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล เป็น ค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล  

หมาย์เหต้ ้ : ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 3/2020 เมื�อวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563 ได้�ม้มต้ิปรัับโค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการั 

   บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง และค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล เป็น ค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล

5. คณะกรรมการบริหุ้ารความเส่�ย่งและบรรษััทภิบาล

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ 2 ค่น กรัรัมการั              

ท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั 2 ค่น และกรัรัมการัท้�เป็นผู้้�บรัิหารั 1 ค่น รัวมทั�งสิิ�น 5 ค่น ด้ังน้�
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รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. ด้รั.ภัทรั้ต้ม์  ทรัรัทรัานนท์ ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 2/2(1)

2. นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ�  ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 2/2(2)

3. นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 3/3

4. นาย์ค่าโอรั้  อ้เมฮารั่า กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 1/1(3)

6. คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค่าตอบแทน

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ 2 ค่น กรัรัมการัท้�ไม่เป็น    

ผู้้�บรัิหารั 2 ค่น รัวมทั�งสิิ�น 4 ค่น ด้ังน้�  

หมาย์เหต้ ้ : (1),(2) ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งจากท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 4/2020 เมื�อวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563
   (3) ได้�รับัการัแต้ง่ต้ั�งจากท้�ปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทั ค่รัั�งท้� 5/2020 เมื�อวนัท้� 20 สิงิหาค่ม 2563 เปน็กรัรัมการั และกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้

ค่่าต้อบแทน ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 

โด้ย์มผู้้้�ช่้วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานบริัหารั ทำาหน�าท้�เลขานก้ารัค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่า่ต้อบแทน มข้อบเขต้อำานาจหน�าท้�

ต้ามรัาย์ละเอ้ย์ด้หัวข�อการักำากับด้้แลกิจการั

(8) คณะกรรมก�รของบริษัทย่อย

 บรัิษีัท ม้บรัิษีัทย์่อย์ ได้�แก่ บรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ และ บรัิษีัท ไทย์วอเต้อรั์ โอเปอเรัช้ั�นสิ์ จำากัด้ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 

ม้โค่รังสิรั�างการัจัด้การั รัาย์ช้ื�อกรัรัมการั และกรัรัมการัผู้้�ม้อำานาจลงลาย์มือช้ื�อผู้้กพันบรัิษีัทย์่อย์ รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้ังน้�

1.  บริษััท ประปาปท้มธัาน่ จำำากัด (Pathum Thani Water Company Limited : PTW)

 PTW ม้ค่ณ์ะกรัรัมการัทั�งสิิ�น 6 ค่น ม้รัาย์ช้ื�อและการัเข�ารั่วมปรัะช้้ม ด้ังน้�

รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ�  ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล(1) ปรัะธิานกรัรัมการั 2/2

2. นาย์หลักช้ัย์ พัฒินเจรัิญ(5) รัองปรัะธิานกรัรัมการั 1/1

3. ด้รั.สิมบัต้ิ  กิจจาลักษีณ์์(2) กรัรัมการั 2/2

4. นาย์ธินัช้  ศิรัิเจรัิญ(3) กรัรัมการั 1/1

5. นาย์สิมเก้ย์รัต้ิ  ปัทมมงค่ลช้ัย์(4) กรัรัมการั 1/1

6. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการั กรัรัมการัผู้้�จัด้การั และเลขาน้การั 5/5

หมาย์เหต้้ : (1)(2) ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งในการัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ ค่รัั�งท้� 3/2020 เมื�อวันท้� 11 สิิงหาค่ม 2563

  (3)(4) ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งในการัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ ค่รัั�งท้� 4/2020 เมื�อวันท้� 1 ต้้ลาค่ม 2563

  (5)    ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งในการัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ ค่รัั�งท้� 5/2020 เมื�อวันท้� 14 ธิันวาค่ม 2563
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รายช่�อัผ้้บริหาร ตำาแหน่ง

1. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

2. นาย์ธินัช้  ศิรัิเจรัิญ ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั สิาย์งานปฏิิบัต้ิการั รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์วิศวกรัรัม

3. นาย์สิมเก้ย์รัต้ิ  ปัทมมงค่ลช้ัย์ ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั สิาย์งานบรัิหารั รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์บัญช้้และการัเงิน

4. นางสิาวสิ้ด้ารััต้น์  เจ้ย์มจันทรั์ ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์กิจการัองค่์กรั และเลขาน้การับรัิษีัท

 กรรมการผ้้ม่อัำานาจลงนามผ้กพัน PTW

 นาย์พงษ์ีสิฤษีด้ิ� ต้ันติ้สิ้วณิ์ช้ย์์ก้ล หรืัอ ด้รั.สิมบัต้ิ กิจจาลักษีณ์์ ลงนามร่ัวมกับ นาย์หลักชั้ย์ พัฒินเจริัญ หรืัอ นางสิาววลัย์ณั์ฐ           

ต้รั้วิศวเวทย์์ หรัือ นาย์ธินัช้ ศิรัิเจรัิญ หรัือ นาย์สิมเก้ย์รัต้ิ ปัทมมงค่ลช้ัย์ พรั�อมปรัะทับต้รัาสิำาค่ัญของบรัิษีัท

2.  บริษััท ไทย่วอเตอร์ โอเปอเรชัั่�นส์ จำำากัด (Thai Water Operations Company Limited : TWO)

 TWO ม้ค่ณ์ะกรัรัมการัทั�งสิิ�น 3 ค่น ม้รัาย์ช้ื�อและการัเข�ารั่วมปรัะช้้ม ด้ังน้�

 กรรมการผ้้ม่อัำานาจลงนามผ้กพัน TWO

 นาย์รัตั้น ์สินัต้อรัรัณ์พ  นาย์ธินชั้ ศริัเิจรัญิ  นางสิาววลยั์ณ์ฐั ต้รัว้ศิวเวทย์์ กรัรัมการัสิองในสิามค่นน้�ลงลาย์มอืช้ื�อรัว่มกนัและปรัะทบั

ต้รัาสิำาค่ัญของบรัิษีัท

2.  ผูู้้บริห�ร

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทกำาหนด้ให�ม้การัแบ่งแย์กบทบาทหน�าท้�และค่วามรัับผู้ิด้ช้อบรัะหว่างค่ณ์ะกรัรัมการัและฝ่่าย์จัด้การั                 

อย์่างช้ัด้เจน โด้ย์กำาหนด้บทบาทหน�าท้�ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบของฝ่่าย์จัด้การัในการัด้ำาเนินกิจการัและบรัิหารังานปรัะจำาวันของบรัิษีัทให�เป็น

ไปต้ามนโย์บาย์ แผู้นงาน เป้าหมาย์ ข�อบังค่ับ และรัะเบ้ย์บบรัิษีัท รัวมถืึงต้ามมต้ิท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ด้�วย์งบปรัะมาณ์ท้�ได้�รัับ

อน้มัต้ิอย์่างเค่รั่งค่รััด้ ซึ่ื�อสิัต้ย์์สิ้จรัิต้ รัะมัด้รัะวังรัักษีาผู้ลปรัะโย์ช้น์ของบรัิษีัท และผู้้�ถืือห้�นอย์่างด้้ท้�สิ้ด้ต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ 

โด้ย์รัาย์งานค่วามก�าวหน�าจากการัด้ำาเนินงานต้ามมต้ิและผู้ลการัด้ำาเนินงานท้�สิำาค่ัญต้่อท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทท้กไต้รัมาสิ

(1) โครงสร้�งผูู้้บริห�รของบริษัท

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ผู้้�บรัิหารับรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

และผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ รัวมจำานวน 8 ค่น ด้ังน้�

รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นาย์รััต้น์ สิันต้อรัรัณ์พ ปรัะธิานกรัรัมการั 5/5

2. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการั 5/5

3. นาย์ธินัช้  ศิรัิเจรัิญ กรัรัมการั กรัรัมการัผู้้�จัด้การั และเลขาน้การั 5/5
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รายช่�อัผ้้บริหาร ตำาแหน่ง

5. นาย์หงษี์ทอง  อาทิต้ย์์ ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์พัฒินาธิ้รักิจ

6. นาย์พิพัฒิน์ ค่ต้ิก้ล ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ปฏิิบัต้ิการั

7. นาย์ช้ัช้วาล เท้ย์นปรัะเสิรัิฐกิจ รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ล้กค่�าสิัมพันธิ์ ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์ล้กค่�าสิัมพันธิ์

8. นางบ้ศวรัรัณ์ ผู้ลปรัะเสิรัิฐ รัักษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลและธิ้รัการั ผู้้�จัด้การัฝ่่าย์พัฒินาบ้ค่ลากรั

หมาย์เหต้้ : รัาย์ละเอ้ย์ด้ค่้ณ์สิมบัต้ิผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งเป็นผู้้�บรัิหารัของบรัิษีัท ปรัากฏิต้ามเอกสิารัแนบ 1 แบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ลปรัะจำาปี 2563 (แบบ 56-1) 
   ของบรัิษีัท

(2) ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ท่ีและคว�มรับผิู้ดชอบของกรรมก�รผูู้้จัดก�ร

 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ได้�ม้มต้ิกำาหนด้ขอบเขต้และอำานาจของกรัรัมการัผู้้�จัด้การั ไว�ด้ังน้�

 1. ม้อำานาจอน้มัต้ิการัทำานิต้ิกรัรัมใด้ๆ ซึ่ึ�งม้ผู้ลผู้้กพันบรัิษีัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห�าล�านบาทถื�วน)

 2. ม้อำานาจในการัออก แก�ไข เพิ�มเต้ิม ปรัับปรั้ง รัะเบ้ย์บ ค่ำาสิั�ง และข�อบังค่ับเก้�ย์วกับการัทำางานของบรัิษีัทฯ เช้่น การับรัรัจ้       

แต้่งต้ั�ง ถือด้ถือน และวินัย์พนักงานและล้กจ�าง การักำาหนด้เงินเด้ือนและเงินอื�นๆ ต้ลอด้จนการัสิงเค่รัาะห์และสิวัสิด้ิการัต้่างๆ

 3. ม้อำานาจท้�จะมอบอำานาจให�พนักงานรัะด้ับบรัิหารัของบรัิษีัทฯ อันได้�แก่ ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั ปฏิิบัต้ิหน�าท้�แทนกรัรัมการั

ผู้้�จัด้การัในเฉพาะเรัื�อง เช้่น การัสิั�งซึ่ื�อ การัจัด้จ�าง การัสิั�งจ่าย์เงิน ได้�ต้ามท้�เห็นสิมค่วรั

 4. ม้อำานาจแต่้งต้ั�งบ้ค่ค่ลหรืัอค่ณ์ะบ้ค่ค่ลใด้ให�ด้ำาเนินกิจการัของบริัษีัทฯ ภาย์ใต้�การัค่วบค้่มของกรัรัมการัผู้้�จัด้การั หรืัออาจ     

มอบอำานาจเพื�อให�บ้ค่ค่ลด้ังกล่าวม้อำานาจด้ำาเนินการัต้ามท้�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัเห็นสิมค่วรั และม้อำานาจเปล้�ย์นแปลงแก�ไข ย์กเลิก            

เพิกถือนอำานาจนั�นๆ ได้�

 5. ม้อำานาจปรัับปรั้ง โย์กย์�าย์ ย์้บรัวม หรัือขย์าย์โค่รังสิรั�างองค์่กรัในรัะด้ับต้ำ�ากว่าผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ได้�ต้ามค่วามเหมาะสิม 

 6. มอ้ำานาจกำาหนด้อัต้รัาเงนิเดื้อนและผู้ลต้อบแทนอื�นๆ รัวมทั�งอัต้รัาค่่าใช้�จา่ย์และสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกของผู้้�อำานวย์การัฝ่า่ย์

หรัือเท้ย์บเท่าขึ�นไป เพื�อนำาเรั้ย์นขอค่วามเห็นช้อบจากค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั

 7. มอ้ำานาจกำาหนด้โค่รังสิรั�างอัต้รัาเงินเดื้อนและผู้ลต้อบแทนของพนักงานรัะดั้บต้ำ�ากว่าผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์หรืัอเท้ย์บเท่า ทั�งน้� อตั้รัา

เงินเด้ือน (ไม่รัวมค่่าต้อบแทนและผู้ลปรัะโย์ช้น์อื�นๆ) ทั�งในข�อ (6) และ (7) รัวมกันทั�งสิิ�นต้�องไม่เกินรั�อย์ละ 1 ของรัาย์ได้�ของบรัิษีัทฯ

 8. ม้อำานาจว่าจ�าง แต่้งต้ั�ง ลงโทษีทางวินัย์ เลิกจ�าง ให�ออก ปลด้ กำาหนด้เงินเดื้อน โบนัสิ สิวัสิดิ้การั และผู้ลต้อบแทนอื�นๆ            

รัวมทั�งค่่าใช้�จ่าย์และสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกของพนักงานบรัิษีัทฯ ท้�ม้อัต้รัาเงินเด้ือน (เฉพาะอัต้รัาเงินเด้ือนโด้ย์ไม่รัวมผู้ลปรัะโย์ช้น์อื�นๆ

ท้�ได้�รับั) ไมเ่กนิ 200,000 บาท/เด้อืน และ/หรัอืพนกังานของบรัษิีทัฯ ท้�มต้้ำาแหนง่ต้ำ�ากวา่ผู้้�อำานวย์การัฝ่า่ย์หรัอืเทย้์บเทา่ นอกนั�นให�กรัรัมการั

ผู้้�จดั้การันำาเรัย้์นขอค่วามเห็นช้อบจากค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารั ทั�งน้� สิามารัถืมอบอำานาจช้ว่งต่้อการัด้ำาเนินการัข�างต้�นทั�งหมด้หรัอืบางสิว่น

ให�แก่ค่ณ์ะทำางาน ค่ณ์ะกรัรัมการั ค่ณ์ะบรัิหารังาน ค่ณ์ะบ้ค่ค่ล หรัือผู้้�จัด้การัค่นหนึ�งค่นใด้ได้�ต้ามค่วามเหมาะสิม

 9. ม้หน�าท้�ด้ำาเนินการัค่วบค่้มด้้แลกิจการัทั�งปวงของบรัิษีัทฯ ให�เป็นไปต้ามมต้ิและนโย์บาย์ของค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท

 10. ม้หน�าท้�ในการัเสินอขออน้มัต้ิงบแสิด้งฐานะการัเงิน และบัญช้้กำาไรัขาด้ท้นเบ็ด้เสิรั็จของบรัิษีัทฯ ต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท

 11. ม้หน�าท้�นำาเสินอเรืั�องท้�สิำาค่ัญต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทหรัือท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจารัณ์าอน้มัต้ิเห็นช้อบ หรืัอเพื�อการัอื�นใด้  

ต้ามค่วามเหมาะสิม

 12. ม้หน�าท้�ศึกษีาค่วามเป็นไปได้�สิำาหรัับโค่รังการัใหม่ๆ และม้อำานาจพิจารัณ์าอน้มัต้ิโค่รังการัต้่างๆ ต้ามท้�ได้�รัับมอบหมาย์จาก

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั

 13. ในกรัณ์ก้รัรัมการัผู้้�จัด้การัไม่สิามารัถืปฏิบิัต้หิน�าท้�ได้�   ให�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัแต้ง่ต้ั�งผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั หรัอืบค้่ค่ลอื�นเปน็

ผู้้�รัักษีาการัเพื�อปฏิิบัต้ิหน�าท้�แทนเป็นค่รัั�งค่รัาวไป โด้ย์ผู้้�รัักษีาการัม้อำานาจหน�าท้�เท่ากับกรัรัมการัผู้้�จัด้การั

 14. ด้ำาเนนิการัอื�นๆ ต้ามท้�ได้�รับัมอบหมาย์จากค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท เป็นค่รัั�งค่รัาว



74 รายงานประจำาปี 2563

 อย์่างไรัก็ต้าม กรัรัมการัผู้้�จัด้การัและผู้้�ท้�ได้�รัับมอบอำานาจ

จากกรัรัมการัผู้้�จัด้การัไม่ม้อำานาจในการัท้�จะอน้มัต้ิเรืั�องหรัือ

รัาย์การัท้�ต้นเองหรัอืบค้่ค่ลท้�อาจมค้่วามขดั้แย์�ง มส้ิว่นได้�สิว่นเสิย้์

หรืัออาจมค้่วามขดั้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์ในลกัษีณ์ะอื�นใด้ จะเข�าทำา

กับบรัิษีัทฯ หรัือบรัิษีัทย์่อย์ของบรัิษีัทฯ ต้ามนิย์ามในปรัะกาศของ

ค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์

3.  เลข�นุก�รบริษัทและผูู้้ท่ีได้รับ
 มอบหม�ยให้รับผิู้ดชอบโดยตรง
 ในก�รควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี

1) เลข�นุก�รบริษัท

 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัท ค่รัั�งท้� 3/2012 เมื�อวันท้�           

26 กรักฎาค่ม 2555 ม้มติ้แต่้งต้ั�งนางสิาวสิ้ด้ารััต้น์ เจ้ย์มจันทร์ั         

ผู้้�อำานวย์การัฝ่า่ย์กิจการัองค่ก์รั ให�ด้ำารังต้ำาแหนง่เลขานก้ารับรัษิีทั

โด้ย์ให�ม้อำานาจหน�าท้�ต้ามท้�กำาหนด้ไว�ในพรัะรัาช้บัญญัติ้            

หลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลักทรัพัย์์ (ฉบับท้� 4) พ.ศ.2551 มาต้รัา 89/5 

และมาต้รัา 89/16 รัวมทั�งให�ทำาหน�าท้�เลขาน้การัค่ณ์ะกรัรัมการั 

ด้้แลกิจกรัรัมของค่ณ์ะกรัรัมการั จัด้อบรัมค่ณ์ะกรัรัมการั และ

ปฐมนเิทศกรัรัมการัใหม ่และให�ข�อมล้ท้�จำาเปน็ในการัปฏิิบตั้หิน�าท้�

กรัรัมการัรัวมถึืงให�ค่ำาแนะนำาเก้�ย์วกับกฎเกณ์ฑ์์ ข�อกำาหนด้ให�แก่

ค่ณ์ะกรัรัมการัและผู้้�บริัหารั และปรัะสิานงานให�ม้การัปฏิิบัติ้      

ต้ามมต้ิค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท โด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้หน�าท้�และค่วาม

รัับผู้ิด้ช้อบด้ังน้�

 (1) ให�ค่ำาแนะนำาเบื�องต้�นแก่กรัรัมการัเก้�ย์วกับข�อกำาหนด้ 

กฎ รัะเบ้ย์บและข�อบังค่ับต้่างๆ ของบรัิษีัทและต้ิด้ต้ามให�ม้           

การัปฏิิบัต้ิต้ามอย์่างถ้ืกต้�องและสิมำ�าเสิมอ รัวมถืึงรัาย์งาน            

การัเปล้�ย์นแปลงท้�ม้นัย์สิำาค่ัญแก่กรัรัมการั 

 (2) จดั้การัปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�น และปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการัให�เปน็

ไปต้ามกฎหมาย์ ข�อบังค่ับของบรัิษีัทและข�อพึงปฏิิบัต้ิต้่างๆ 

 (3) บันทึกรัาย์งานการัปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น และการัปรัะช้้ม    

ค่ณ์ะกรัรัมการั รัวมทั�งติ้ด้ต้ามให�ม้การัปฏิิบัต้ิต้ามมติ้ท้�ปรัะช้้ม         

ผู้้�ถืือห้�น และมต้ิท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการั 

 (4) ด้้แลให�ม้การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลและรัาย์งานสิารัสินเทศ           

ในสิ่วนท้�รัับผู้ิด้ช้อบต้ามรัะเบ้ย์บและข�อกำาหนด้ของ ต้ลท. และ 

ก.ล.ต้. 

 (5) ต้ิด้ต้่อและสืิ�อสิารักับผู้้�ถืือห้�นทั�วไปให�ได้�รัับทรัาบสิิทธิิ

ต้่างๆ ของผู้้�ถืือห้�นและข่าวสิารัของบรัิษีัท 

 (6) ด้้แลและปรัะสิานงานกิจกรัรัมของค่ณ์ะกรัรัมการั        

รัวมถืึงการัปฐมนิเทศกรัรัมการั 

 (7) ด้แ้ลเอกสิารัสิำาคั่ญของบริัษีทั ได้�แก ่ทะเบย้์นกรัรัมการั

หนังสืิอนัด้ปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการั รัาย์งานการัปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการั

รัาย์งานปรัะจำาปี หนังสืิอนัด้ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น รัาย์งานการัปรัะช้้ม    

ผู้้�ถืือห้�น และรัาย์งานการัมส่้ิวนได้�เสิย้์ของกรัรัมการั หรืัอผู้้�บริัหารั

 ในปี 2563 เลขาน้การับรัิษีัทได้�เข�ารัับการัอบรัมสิัมมนา        

รัับฟังการัช้้�แจง และร่ัวมให�ค่วามเห็นในเรัื�องต้่างๆ ท้�จัด้โด้ย์     

หน่วย์งานต้่างๆ ท้�กำากับด้้แลบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์น สิมาค่มสิ่งเสิรัิม

สิถืาบนักรัรัมการับรัษิีทัไทย์ เพื�อนำามาใช้�ในการัปรับัปรัง้งานเลขาน้การั

บรัิษีัทและการักำากับด้้แลกิจการัให�ม้ปรัะสิิทธิิภาพย์ิ�งขึ�น

 ทั�งน้�  รัาย์ละเอ้ย์ด้ค้่ณ์สิมบัติ้ของผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งเป็น

เลขาน้การับรัิษีัทปรัากฏิในเอกสิารัแนบ 1 แบบแสิด้งรัาย์การั

ข�อม้ลปรัะจำาปี 2563 (แบบ 56-1) ของบรัิษีัท

2)  ผูู้้รับผิู้ดชอบสูงสุดในส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทั ได้�แต่้งต้ั�งนาย์สิมเก้ย์รัต้ ิปัทมมงค่ลช้ยั์ 

ผู้้�ซึ่ึ�งมค้่วามรั้�ค่วามสิามารัถืด้�านบญัช้แ้ละการัเงนิให�ด้ำารังต้ำาแหนง่

ผู้้�ช่้วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การัสิาย์งานบรัหิารั และรักัษีาการัผู้้�อำานวย์การั

ฝ่่าย์บัญช้้และการัเงิน ซึ่ึ�งเป็นผู้้�ด้ำารังต้ำาแหน่งบรัิหารัสิ้งสิ้ด้ใน         

สิาย์งานบัญช้้และการัเงิน โด้ย์ม้หน�าท้�ค่วามรัับผิู้ด้ช้อบในการั

วางแผู้นกลย้์ทธ์ิทางการัเงิน และสิื�อสิารัข�อมล้ทางการัเงินท้�สิำาค่ญั

เพื�อสิรั�างค่วามเข�าใจ และค่วามเช้ื�อมั�นให�กับนักลงท้น

 ทั�งน้� ในปี 2563 นาย์สิมเก้ย์รัติ้ ปทัมมงค่ลชั้ย์ ผู้้�ช่้วย์กรัรัมการั

ผู้้�จดั้การัสิาย์งานบริัหารั และรักัษีาการัผู้้�อำานวย์การัฝ่า่ย์บัญช้แ้ละ

การัเงิน ได้�เข�ารัับการัอบรัมโค่รังการั Public Private Partnership 

(PPP) for a Digital World จากม้ลนิธิิสิถืาบันวิจัย์นโย์บาย์

เศรัษีฐกิจการัค่ลัง (ม้ลนิธิิ สิวค่.) จำานวน 32 ช้ั�วโมง
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3)  ผูู้้ควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี

 ต้ามแผู้นผู้ังโค่รังสิรั�างองค่์กรัของบรัิษีัทได้�ม้การัแต้่งต้ั�งผู้้�บรัิหารั ค่ือ นาย์เปรัม เล้�ย์มสิก้ล ผู้้�ซึ่ึ�งม้ค่วามรั้�ค่วามเข�าใจในรัะบบบัญช้้

ของบรัิษีัท ให�ด้ำารังต้ำาแหน่ง ผู้้�จัด้การัสิ่วนบัญช้้ ซึ่ึ�งเป็นผู้้�ค่วบค่้มด้้แลการัทำาบัญช้้ โด้ย์ม้หน�าท้�ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบในการัค่วบค่้มการัจัด้ทำา

บัญช้้และต้รัวจสิอบการัปิด้บัญช้้ของบรัิษีัทในแต้่ละงวด้ให�ถื้กต้�องและเป็นไปต้ามแนวปฏิิบัต้ิท้�ได้�กำาหนด้ไว� ค่วบค่้มและต้รัวจสิอบการั

จัด้ทำางบการัเงิน งบแสิด้งฐานะการัเงินงบกำาไรัขาด้ท้น และรัาย์งานทางบัญช้้ต้่างๆ ค่วบค่้มการัจัด้ทำาและใช้�งบปรัะมาณ์ของบรัิษีัทให�

ถื้กต้�องและเป็นไปต้ามแผู้น และค่วบค่้มการัจัด้ทำารัาย์งานภาษี้อากรัท้�เก้�ย์วข�อง เพื�อนำาสิ่งหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข�อง

 ทั�งน้� ในป ี2563 นาย์เปรัม เล้�ย์มสิก้ล ได้�เข�ารับัการัอบรัม หลกัสิต้้รัการัศกึษีาค่วามเปน็ไปได้�ของโค่รังการัลงทน้ (Feasibility Study) 

รั้่นท้� 20 จัด้โด้ย์ค่ณ์ะพาณ์ิช้ย์ศาสิต้รั์และการับัญช้้ มหาวิทย์าลัย์ธิรัรัมศาสิต้รั์ จำานวน 24 ช้ั�วโมง และ หลักสิ้ต้รัข�อค่วรัรัะวังในการัย์ื�นงบ

การัเงนิป ี2563 และการัเต้รัย้์มค่วามพรั�อมการัส่ิงงบการัเงินป ี2564 จดั้โด้ย์ บริัษีทั ฝ่กึอบรัมและสัิมมนาธิรัรัมนติิ้ จำากัด้ จำานวน 6 ช้ั�วโมง

4.  ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผูู้้บริห�ร

 บรัษิีทัมห้ลักเกณ์ฑ์์ในการักำาหนด้ค่า่ต้อบแทนของค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทัและค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย่์อย์เพื�อนำาเสินอต่้อท้�ปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�น

พจิารัณ์าอนม้ตั้ ิและมน้โย์บาย์การักำาหนด้ค่า่ต้อบแทนผู้้�บริัหารัให�มค้่วามเหมาะสิมสิอด้ค่ล�องกับภารัะหน�าท้�และค่วามรับัผิู้ด้ช้อบ ด้งัน้�

(1) ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

 ค่า่ต้อบแทนของค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทั ให�พิจารัณ์าจากหน�าท้�ค่วามรับัผิู้ด้ช้อบของค่ณ์ะกรัรัมการั และการัทำางานของกรัรัมการัโด้ย์

ได้�รับัการัอนม้ตั้จิากผู้้�ถืือห้�น ให�ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่า่ต้อบแทน พจิารัณ์าถืงึปรัะเภทค่า่ต้อบแทน แนวทางและวธ้ิิการัจา่ย์

ค่า่ต้อบแทน ผู้ลปรัะโย์ช้น์อื�นๆ และจำานวนค่า่ต้อบแทนและผู้ลปรัะโย์ช้นอ์ื�นๆ สิำาหรับั ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทั ค่ณ์ะอนก้รัรัมการัต้า่งๆ และ

ผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้ ให�เหมาะสิมกบัหน�าท้�ค่วามรับัผู้ดิ้ช้อบ สิอด้ค่ล�องกบัผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัษิีทัฯและผู้ลการัปฏิบิติั้หน�าท้�ของผู้้�บรัหิารั

รัะดั้บสิ้งรัวมทั�งภาวะต้ลาด้อย่้์เสิมอ และนำาเสินอต่้อท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น เพื�ออน้มัติ้ในการัพิจารัณ์าค่่าต้อบแทน ทั�งท้�เป็นตั้วเงินและมิใช่้  

ต้ัวเงินของค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทเป็นรัาย์บ้ค่ค่ลในแต่้ละปีนั�น ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน จะต้�องค่ำานึงให�สิอด้ค่ล�อง

กับหน�าท้�ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบ ค่วามต้ั�งใจของกรัรัมการัปรัะเภทและขนาด้ธิ้รักิจของบรัิษีัทฯ ต้ลาด้และค่้่แข่งขัน โด้ย์ค่่าต้อบแทนต้�องอย์้่ใน

รัะด้ับท้�เหมาะสิมกับภารัะหน�าท้�

หุ้ลักเกณฑ์์การจ่ำาย่ค่าตอบแทน

 บรัิษีัทม้หลักเกณ์ฑ์ก์ารัพจิารัณ์าการัจ่าย์ค่่าต้อบแทน โด้ย์บรัิษีัทฯ จะค่ำานึงถืงึค่วามเหมาะสิมกบัภารัะหน�าท้�ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบท้�ได้�

รัับมอบหมาย์ และสิามารัถืเท้ย์บเค่้ย์งได้�กับบรัิษีัทท้�จด้ทะเบ้ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ ท้�อย์้่ในอ้ต้สิาหกรัรัมและธิ้รักิจท้�ม้

ขนาด้ใกล�เค่ย้์งกัน โด้ย์ค่า่ต้อบแทนกรัรัมการัเพ้ย์งพอท้�จะจง้ใจให�กรัรัมการั มค้่ณ้์ภาพ และสิามารัถืปฏิิบัต้หิน�าท้�ให�บรัรัลเ้ป้าหมาย์ต้าม

ทิศทางธิ้รักิจบรัิษีัทฯ ซึ่ึ�งกำาหนด้องค่์ปรัะกอบของค่่าต้อบแทนเป็น 2 สิ่วนด้ังน้�

 ก. ค่าตอับแที่นที่่�เปี็นตัวเงิน

 สำ่วนที่่� 1  ค่่าต้อบแทนรัาย์ปี (Annual Fee) ปรัะกอบด้�วย์

     ค่่าต้อบแทนปรัะจำา (Retainer fee) เป็นค่่าต้อบแทนท้�จ่าย์ให�กรัรัมการัเป็นรัาย์เด้ือน ไม่ว่าจะม้การัปรัะช้้มหรัือ             

ไม่ก็ต้าม โด้ย์พิจารัณ์าจากผู้ลปรัะกอบการั และค่วามสิามารัถืในการัด้ำาเนินงานต้ามเป้าหมาย์

     ค่า่เบ้�ย์ปรัะช้ม้ (Attendance Fee) เป็นค่า่ต้อบแทนท้�จา่ย์ให�กรัรัมการัท้�เข�าร่ัวมปรัะช้ม้ในแต่้ละค่รัั�ง โด้ย์จ่าย์ให�เฉพาะ

กรัรัมการัท้�เข�ารั่วมปรัะช้้มเท่านั�น
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ช่�อั-สำกุล ตำาแหน่ง คา่ตอับแที่น
ปีระจำา

เบ่�ยปีระชุม รวม คา่ตอับแที่น
ตามผลการ
ดำาเนินงาน

(2562)

รวม
ที่ั�งสำิ�น

1.   ด้รั.ทนง พิทย์ะ กรัรัมการัอิสิรัะ และปรัะธิาน
กรัรัมการับรัิษีัท

785,600 196,400 982,000 2,292,000 3,274,000

2.   นาย์ปลิว  ต้รั้วิศวเวทย์์ รัองปรัะธิานกรัรัมการับรัิษีัท 643,200 160,800 804,000 1,873,000 2,677,000

3.   นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล(2) กรัรัมการั 
ปรัะธิานค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั 
และกรัรัมการัสิรัรัหาและ
กำาหนด้ค่่าต้อบแทน

550,467 139,100 689,567 1,518,000 2,207,567

4.   นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์(3) กรัรัมการัอิสิรัะ 
ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
และบรัรัษีัทภิบาล

584,000 133,000 717,000 1,858,000 2,575,000

5.   นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ กรัรัมการัอิสิรัะ  
ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั
ค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ 
กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้
ค่่าต้อบแทน

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

6.   ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ (1) กรัรัมการัอิสิรัะ 
ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและ
กำาหนด้ค่่าต้อบแทน 
กรัรัมการัต้รัวจสิอบ

511,866 127,600 639,466 1,515,000 2,154,466

7.   ด้รั.สิมบัต้ิ  กิจจาลักษีณ์์ กรัรัมการั 
กรัรัมการับรัิหารั

401,600 100,400 502,000 1,171,000 1,673000

8.   นาย์สิ้วิช้ พึ�งเจรัิญ กรัรัมการั 
กรัรัมการับรัิหารั

401,600 100,400 502,000 1,171,000 1,673,000

9.   นางพเย์าว์ มรัิต้ต้นะพรั(4) กรัรัมการั 
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
และบรัรัษีัทภิบาล 

417,600 94,000 511,600 1,372,000 1,883,600

 สำ่วนที่่� 2  ค่่าต้อบแทนต้ามผู้ลการัด้ำาเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) เป็นค่่าต้อบแทนพิเศษีท้�จ่าย์ให�กรัรัมการัปีละค่รัั�ง โด้ย์

เช้ื�อมโย์งกับม้ลค่่าท้�สิรั�างให�กับผู้้�ถืือห้�น เช้่น ผู้ลกำาไรัของบรัิษีัทฯ หรัือเงินปันผู้ลท้�จ่าย์ให�กับผู้้�ถืือห้�น

 ในปี 2563 บริัษีทัฯ มก้ารัจ่าย์ค่่าต้อบแทนให�กรัรัมการับริัษีทั รัวมจำานวน 26,147,066 บาท โด้ย์แย์กเป็นค่่าต้อบแทนปรัะจำา จำานวน 

6,200,666 บาท ค่่าต้อบแทนเบ้�ย์ปรัะช้้มจำานวน 1,526,400 บาท และค่่าต้อบแทนต้ามผู้ลการัด้ำาเนินงานปรัะจำาปี 2562 จำานวน 

18,420,000 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการท่�ได้รับเป็นตัวเงินราย่บ้คคลในปี 2563
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ช่�อั-สำกุล ตำาแหน่ง คา่ตอับแที่น
ปีระจำา

เบ่�ยปีระชุม รวม คา่ตอับแที่น
ตามผลการ
ดำาเนินงาน

(2562)

รวม
ที่ั�งสำิ�น

10. นาย์ช้้นสิ้เกะ ม้ไรั(5) กรัรัมการั 
กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้
ค่่าต้อบแทน

220,184 64,650 284,834 1,007,000 1,291,834

11.นาย์ค่าโอรั้  อ้เมฮารั่า(6) กรัรัมการั 
กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้
ค่่าต้อบแทน

124,616 21,550 146,166 - 146,166

12. นาย์ฮิเด้ะโอะ มัทซึ่ึโมโต้ะ กรัรัมการั 
กรัรัมการับรัิหารั 
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
และบรัรัษีัทภิบาล

472,800 118,200 591,000 1,381,000 1,972,000

13. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการั 
กรัรัมการับรัิหารั 
กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
และบรัรัษีัทภิบาล 
และกรัรัมการัผู้้�จัด้การั

514,333 127,100 641,433 1,590,000 2,231,433

รวม 6,200,666 1,526,400 7,727,066 18,420,000 26,147,066

รายละเอั่ยด ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่่าต้อบแทนปรัะจำา 13 6,200,666 12 6,312,000 15 5,427,687

เบ้�ย์ปรัะช้้ม 13 1,526,400 12 1,554,450 14 2,348,625

ค่่าต้อบแทนต้ามผู้ลการัด้ำาเนินงาน 13 18,420,000 15 18,115,016 13 18,420,000

รวม - 26,147,066 - 25,981,466 - 26,196,312

หมาย์เหต้ ้ 
1.  นาย์ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งเป็นปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน ต้ั�งแต้่วันท้� 1 สิิงหาค่ม 2563
2.  นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล ได้�รัับแต้่งต้ั�งเป็นกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน ต้ั�งแต้่วันท้� 1 สิิงหาค่ม 2563
3.  ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ม้มต้ิแต้่งต้ั�ง นาย์สิมนึก ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ เป็นปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล ต้ั�งแต้่วันท้� 1 สิิงหาค่ม 2563
4.  นาย์ช้้นสิ้เกะ ม้ไรั ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษีัท ถืึงวันท้� 20 สิิงหาค่ม 2563
5.  นาย์ค่าโอรั้ อ้เมฮารั่า เข�ารัับต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษีัท ต้ั�งแต้่วันท้� 21 สิิงหาค่ม 2563

สร้ปเปรีย่บเท่ย่บค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ TTW ย้่อนหุ้ลังสามปี
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 ข. ค่าตอับแที่นและสำิที่ธัิปีระโยชน์อั่�น

  - ไม่ม้ -

(2)  ค่�ตอบแทนผูู้้บริห�ร

 บรัษิีทัได้�กำาหนด้หลักเกณ์ฑ์์และนโย์บาย์ในการัจ่าย์ค่า่ต้อบแทนผู้้�บริัหารัของบริัษีทัท้�สิมเหต้ส้ิมผู้ลและสิอด้ค่ล�องกับผู้ลการัด้ำาเนนิ

งานของบริัษีัท และภารัะหน�าท้�ค่วามรัับผิู้ด้ช้อบของผู้้�บริัหารัต้ามผู้ลการัปฏิิบัติ้งาน โด้ย์ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

จะพิจารัณ์ากำาหนด้ค่่าต้อบแทนของกรัรัมการัผู้้�จัด้การัและนำาเสินอต้่อท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทพิจารัณ์าอน้มัต้ิ สิำาหรัับต้ำาแหน่ง

ตั้�งแต้ร่ัะด้บัผู้้�ช้ว่ย์กรัรัมการัผู้้�จดั้การัลงมาจะพจิารัณ์าค่า่ต้อบแทนโด้ย์กรัรัมการัผู้้�จดั้การันำาเสินอการัปรับัขึ�นเงนิเดื้อนปรัะจำาปขีองบรัษิีทั

ต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัพิจารัณ์าอน้มัต้ิ ทั�งน้� การัปรัับค่่าต้อบแทนด้ังกล่าวเป็นไปต้ามหลักเกณ์ฑ์์ท้�บรัิษีัทกำาหนด้ โด้ย์บรัิษีัทม้นโย์บาย์

การัพิจารัณ์าค่่าต้อบแทน ด้ังน้�

 ก. ค่าตอับแที่นที่่�เปี็นตัวเงิน ปรัะกอบด้�วย์ เงินเด้ือน และรัางวัลปรัะจำาปี ม้หลักเกณ์ฑ์์ในการัพิจารัณ์าค่่าต้อบแทน ด้ังน้�

    ค่าตอับแที่นกรรมการผ้้จัดการ จะพิจารัณ์าเป็นปรัะจำาท้กปีโด้ย์เป็นไปต้ามหลักการัและนโย์บาย์ค่่าต้อบแทนท้�            

ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่า่ต้อบแทนกำาหนด้ ทั�งในรัะย์ะสิั�นและรัะย์ะย์าว เช้น่ ค่า่ต้อบแทนท้�เปน็เงนิเด้อืน โบนสัิ

ปรัะจำาปี และผู้ลต้อบแทนจง้ใจในรัะย์ะย์าว ซึึ่�งจะต้�องสิอด้ค่ล�องกบัผู้ลการัปฏิิบตั้งิานทางการัเงิน วตั้ถ้ืปรัะสิงค์่เช้งิกลย้์ทธ์ิ

ในรัะย์ะย์าว การัพัฒินาผู้้�บรัิหารั รัวมถืึงพิจารัณ์าจากการัเต้ิบโต้ทางธิ้รักิจและผู้ลกำาไรัของบรัิษีัท

    ค่าตอับแที่นผ้้บริหารทีุ่กระดับ พิจารัณ์าจากการัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน โด้ย์ใช้�ต้ัวช้้�วัด้ผู้ลงาน (Key Performance 

Indicator : KPIs) ปรัะกอบด้�วย์การัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน และสิมรัรัถืนะเช้ิงบรัิหารั (Management Conpetency) 

ซึ่ึ�งเปน็ไปต้ามท้�ค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัและกรัรัมการัผู้้�จัด้การัรัว่มกนักำาหนด้ โด้ย์แต่้ละต้ำาแหนง่จะมตั้้วช้้�วดั้การัด้ำาเนนิงาน

ท้�สิอด้ค่ล�องกับบทบาทหน�าท้�ของต้น

 ข.  ค่าตอับแที่นและสำิที่ธัิปีระโยชน์อั่�น บรัิษีัทจัด้ให�ม้กองท้นสิำารัองเล้�ย์งช้้พสิำาหรัับผู้้�บรัิหารัและพนักงานท้กค่น โด้ย์ผู้้�บรัิหารั

และพนักงานสิามารัถืเลือกจ่าย์เงินสิะสิมในอัต้รัารั�อย์ละ 5 ถืึงรั�อย์ละ 15 ของเงินเด้ือน และบรัิษีัทจ่าย์สิมทบในอัต้รัารั�อย์ละ 5                       

ถืึงรั�อย์ละ 10 ต้ามข�อบังค่ับกองท้นเฉพาะสิ่วนของบรัิษีัท

สร้ปเปรีย่บเท่ย่บค่าตอบแทนผู้บริหุ้ารท่�เป็นตัวเงินและสิทธิัประโย่ชั่น์อื�นๆ ย้่อนหุ้ลังสามปี

รายละเอั่ยด ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่่าต้อบแทน 8 19,645,200 8 18,623,664 9 18,624,088

โบนัสิ 8 4,149,650 8 6,337,352 8 5,912,360

กองท้นสิำารัองเล้�ย์งช้้พ 8 1,704,180 8 1,608,360 9 1,561,753

รวม - 25,499,030 - 26,569,376 - 26,098,201
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(3) ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผูู้้บริห�รของบริษัทย่อย

 ในปี 2563 บรัิษีัทย์่อย์ม้การัจ่าย์ค่่าต้อบแทนกรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัของบรัิษีัทย์่อย์ โด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้ังน้�

1.  บริษััท ประปาปท้มธัาน่ จำำากัด

 ก.  ค่าตอับแที่นกรรมการ

  1) ค่าตอับแที่นที่่�เปี็นตัวเงิน

ช่�อั-สำกุล ตำาแหน่ง คา่ตอับแที่น

ปีระจำา

เบ่�ยปีระชุม รวม ค่าตอับแที่น

ตามผลการ

ดำาเนินงาน

(2562)

รวมที่ั�งสำิ�น

1. นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์ อด้้ต้ปรัะธิานกรัรัมการั 174,620 17,850 192,470 892,500 1,084,970

2. นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล ปรัะธิานกรัรัมการั 110,980 35,700 146,680 - 146,680

3. นาย์ช้โย์ด้ม กาญจโนมัย์ อด้้ต้รัองปรัะธิานกรัรัมการั 271,630 53,550 325,180 892,500 1,217,680

4. นาย์หลักช้ัย์ พัฒินเจรัิญ รัองปรัะธิานกรัรัมการั 13,970 17,850 31,820 - 31,820

5. ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ อด้้ต้กรัรัมการั 116,413 23,800 140,213 510,233 650,446

6. ด้รั.สิมบัต้ิ กิจจาลักษีณ์์ กรัรัมการั 73,987 23,800 97,787 - 97,787

7. นาย์ช้ัย์วัฒิน์ อ้ทัย์วรัรัณ์์ อด้้ต้กรัรัรัมการั 142,800 23,800 166,600 595,000 761,600

8. นาย์ธินัช้ ศิรัิเจรัิญ กรัรัมการั 47,600 11,900 59,500 - 59,500

9. นาย์ฮิเด้ะโอะ มัทซึ่ึโมโต้ะ อด้้ต้กรัรัมการั 142,800 35,700 178,500 595,000 773,500

10.นาย์สิมเก้ย์รัต้ิ ปัทมมงค่ลช้ัย์ กรัรัมการั 47,600 11,900 59,500 - 59,500

11. นาย์วลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการั และกรัรัมการัผู้้�จัด้การั 190,400 47,600 238,000 595,000 833,000

รวม 1,332,800 303,450 1,636,250 4,080,233 5,716,483

หมาย์เหต้้  
1. นาย์ไพรััช้ เมฆอาภรัณ์์ ด้ำารังต้ำาแหน่งปรัะธิานกรัรัมการั ถืึงวันท้� 10 สิิงหาค่ม 2563
2. นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล ด้ำารังต้ำาแหน่งปรัะธิานกรัรัมการั ต้ั�งแต้่วันท้� 11 สิิงหาค่ม 2563
3. นาย์ช้โย์ด้ม กาญจโนมัย์ ด้ำารังต้ำาแหน่งปรัะธิานกรัรัมการักิต้ต้ิมศักด้ิ� ถืึงวันท้� 13 ธิันวาค่ม 2563
4. นาย์หลักช้ัย์ พัฒินเจรัิญ ด้ำารังต้ำาแหน่งปรัะธิานกรัรัมการักิต้ต้ิมศักด้ิ� ต้ั�งแต้่วันท้� 14 ธิันวาค่ม 2563
5. ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ เข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั ต้ั�งแต้่วันท้� 22 ก้มภาพันธิื 2562 ถืึงวันท้� 10 สิิงหาค่ม 2563
6. ด้รั.สิมบัต้ิ กิจจาลักษีณ์์ ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั ต้ั�งแต้่วันท้� 11 สิิงหาค่ม 2563
7. นาย์ช้ัย์วัฒิน์ อ้ทัย์วรัรัณ์์ ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั ถืึงวันท้� 30 กันย์าย์น 2563
8. นาย์ธินัช้ ศิรัิเจรัิญ ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั ต้ั�งแต้่วันท้� 1 ต้้ลาค่ม 2563
9. นาย์ฮิเด้ะโอะ มัทซึ่ึโมโต้ะ ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั ถืึงวันท้� 30 กันย์าย์น 2563
10. นาย์สิมเก้ย์รัต้ิ ปัทมมงค่ลช้ัย์ ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั ต้ั�งแต้่วันท้� 1 ต้้ลาค่ม 2563
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หมาย์เหต้้  
1. นาย์ช้ัย์วัฒิน์ อ้ทัย์วรัรัณ์์ พ�นจากต้ำาแหน่งกรัรัมการั เมื�อวันท้� 25 กันย์าย์น 2563

สร้ปเปรีย่บเท่ย่บค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ PTW ย้่อนหุ้ลังสามปี

รายละเอั่ยด ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่่าต้อบแทนปรัะจำา 11 1,332,800 6 1,305,298 6 1,207,850

เบ้�ย์ปรัะช้้ม 11 303,450 6 290,624 6 458,150

ค่่าต้อบแทนต้ามผู้ลการัด้ำาเนินงาน 6 4,080,233 6 4,039,479 8 4,076,973

รวม - 5,716,483 - 5,635,401 - 5,742,973

ช่�อั-สำกุล ตำาแหน่ง คา่ตอับแที่น
ปีระจำา

เบ่�ยปีระชุม รวม ค่าตอับแที่น
ตามผลการ
ดำาเนินงาน

(2562)

รวมที่ั�งสำิ�น

1.   นาย์รััต้น์  สิันต้อรัรัณ์พ ปรัะธิานกรัรัมการั 90,000 - 90,000 270,000 360,000

2.   นาย์ช้ัย์วัฒิน์ อ้ทัย์วรัรัณ์์ อด้้ต้กรัรัรัมการั 60,000 - 60,000 100,000 160,000

3.   นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการั 60,000 - 60,000 100,000 160,000

4.   นาย์ธินัช้ ศิรัิเจรัิญ กรัรัมการั และกรัรัมการัผู้้�จัด้การั 60,000 - 60,000 100,000 160,000

รวม 270,000 - 270,000 570,000 840,000

  2) ค่าตอับแที่นและสำิที่ธัิปีระโยชน์อั่�น

   - ไม่ม้ -

 ข.   ค่าตอับแที่นผ้้บริหารที่่�เปี็นตัวเงินและสำิที่ธัิปีระโยชน์อั่�น

  - ไม่ม้ -

2.  บริษััท ไทย่วอเตอร์ โอเปอเรชัั่�นส์ จำำากัด

 ก. ค่าตอับแที่นกรรมการ

  1) ค่าตอับแที่นที่่�เปี็นตัวเงิน
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รายละเอีียด ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

จำำานวนราย จำำานวนเงิิน จำำานวนราย จำำานวนเงิิน จำำานวนราย จำำานวนเงิิน

ค่่าตอบแทนประจำำา 4 270,000 4 540,000 4 540,000

เบ้�ยประชุุม - - - - - -

ค่่าตอบแทนตามผลการดำำาเนินงาน 4 570,000 4 570,000 4 570,000

รวม - 840,000 - 1,110,000 - 1,110,000

  2) ค่่าตอีบแทนและสิิทธิิปีระโยชน์อี่�น

   - ไม่ม้ -

 ข.   ค่่าตอีบแทนผู้้�บริหารที�เปี็นตัวเงิินและสิิทธิิปีระโยชน์อี่�น

  - ไม่ม้ -

5.  บุุคลากร

(1) จำำานวนบุุคลากรของบุริษััทและบุริษััทย่่อย่

 ณ วัันท้� 31 ธัันวัาค่ม 2563 บริษััทและบริษััทย่อยม้จำำานวันผ้�บริหารและพนักงาน ดำังน้�

 บริษััท ท้ท้ดำับบลิวั จำำากัดำ (มหาชุน)   134 ค่น

 บริษััท ประปาปทุมธัาน้ จำำากัดำ     29 ค่น

 บริษััท ไทยวัอเตอร์ โอเปอเรชุั�นส์์ จำำากัดำ   165   ค่น

   รวัม      328  ค่น

 จำำานวันผ้�บริหารและพนักงานของบริษััทและบริษััทย่อย แยกตามโค่รงส์ร�างส์ายงานหลัก ดำังน้�

สรุุปเปรีุยบเทีียบค่่าตอบแทีนรุวมของค่ณะกรุรุมการุ TWO ย้อนหลัังสามปี

รายละเอีียด TTW PTW TWO รวม

กรรมการผ้�จำัดำการ 1 - - 1

ฝ่่ายตรวัจำส์อบภายใน 2 - - 2

ฝ่่ายกิจำการองค่์กร 8 - - 8

ส์ายงานบริหาร 1 - - 1

ฝ่่ายทรัพยากรบุค่ค่ลและธัุรการ 25 2 - 27
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รายละเอีียด TTW PTW TWO รวม

ฝ่่ายบัญชุ้และการเงิน 12 - - 12

ส์ายงานพัฒนาธัุรกิจำ - - - -

ฝ่่ายล้กค่�าส์ัมพันธั์ 9 - - 9

ฝ่่ายพัฒนาธัุรกิจำ 8 - - 8

ส์ายงานปฏิิบัติการ 1 - - 1

ฝ่่ายปฏิิบัติการ 67 27 165 259

ฝ่่ายวัิศวักรรม - - - -

รวัม 134 29 165 328

 ในปี 2563 บริษััทและบริษััทย่อยไม่ม้การเปล้�ยนแปลง

จำำานวันบุค่ลากรอย่างม้นัยส์ำาค่ัญ และบริษััทไม่ม้ข�อพิพาทดำ�าน

แรงงานตลอดำระยะเวัลาท้�ผ่านมานับแต่จำัดำตั�งบริษััท ทั�งน้� บริษััท

ไดำ�ม้การกำาหนดำระเบ้ยบข�อบังคั่บเก้�ยวักับการทำางานให�พนักงาน

ของบริษััทและบริษััทย่อยรับทราบ และปฏิิบัติตามระเบ้ยบข�อ

บงัคั่บการทำางาน ท้�ไดำ�มก้ารระบุรายละเอย้ดำท้�ส์ำาค่ญั ประกอบดำ�วัย

 การว่ัาจำ�าง การบรรจุำ การแต่งตั�ง การโยกย�าย ส์วััส์ดิำการ วันิยั โทษั

ทางวัินัย การอุทธัรณ์และการร�องทุกข์ เป็นต�น

(2) นโย่บุาย่การพััฒนาบุุคลากร

 บริษััทและบริษััทย่อยมุ่งมั�นพัฒนาพนักงานในทุกๆ ระดัำบ

อยา่งตอ่เน่�อง โดำยการผส์มผส์านทั�ง การพฒันาองค่ค์่วัามร้� ทกัษัะ

ค่วัามส์ามารถ ตลอดำจำนการปล้กฝ่ังวััฒนธัรรมขององค่์กรค่วับค่้่

กนัไป เพ่�อเพิ�มพ้นค่วัามร้� ทกัษัะค่วัามชุำานาญ รวัมทั�งประส์ทิธัภิาพ

ในการปฏิิบตังิานของพนกังาน เพ่�อเปน็กลไกส์ำาค่ญัในการพฒันา

บริษััทให�เติบโตและก�าวัหน�าอย่างยั�งย่น พนักงานท้�ไดำ�รับโอกาส์

ร่วัมงานใหม่กับบริษััททุกค่นจำะไดำ�เข�ารับการปฐมนิเทศ เพ่�อให�รับ

ทราบถึงข�อปฏิิบัติ นโยบายองค่์กร ค่วัามร้�เก้�ยวักับธัุรกิจำ หลักการ

กำากับดำ้แลกิจำการท้�ดำ้ การพัฒนาศักยภาพดำ�านส์ิ�งแวัดำล�อม          

การตอ่ต�านการทุจำริตค่อรปัชุั�น รวัมถึงการส์ร�างค่วัามสั์มพันธัอ์นัดำ้

ระหวั่างพนักงานกับพนักงานใหม่ พร�อมทั�งไดำ�รับทราบภาพรวัม

ของธุัรกิจำผ่านการเย้�ยมชุมกระบวันการผลิตจำริงจำากโรงผลิต        

นำ�าประปาของบริษััท และในระหว่ัางร่วัมงานกับบริษััท พนักงาน

จำะไดำ�รับการพัฒนาและส่์งเส์ริมให�เกิดำการเร้ยนร้�ในร้ปแบบ           

แตกต่างกันตามลักษัณะงาน และระดำับงาน ทั�งการฝ่ึกปฏิิบัติ       

ในงาน การอบรมค่วัามร้�ทั�งในและนอกองค่์กร การหมุนเว้ัยน

พนักงานให�ส์ามารถเร้ยนร้�งานไดำ�อย่างหลากหลาย และการส์ร�าง

ประส์บการณ์ อ้กทั�งบริษััทยังส์่งเส์ริมให�พนักงานเกิดำการเร้ยนร้�

ดำ�วัยตนเอง โดำยจัำดำให�ม้ห�อง “Edutainment” ท้�ประกอบดำ�วัยหนังส่์อ 

นิตยส์ารต่างๆ และส์่�อบันเทิง เพ่�อให�พนักงานเกิดำการเร้ยนร้�อย่้

ตลอดำเวัลา นอกจำากน้�บริษััทม้นโยบายจัำดำส่์งพนักงานไปศึกษัา      

ดำ้งานในต่างประเทศ เพ่�อนำาค่วัามร้�และเทค่โนโลย้ใหม่ๆ มา

ประยุกต์ใชุ� ปรับปรุงและพัฒนาการดำำาเนินงานของบริษััทให�ดำ ้      

ยิ�งขึ�น โดำยบรษิัทัให�การส์ง่เส์รมิและส์นบัส์นนุการพฒันาบคุ่ลากร

ในดำ�านต่างๆ ดำังน้�

  การพัฒนาองค่์ค่วัามร้� (Knowledge) 

  การพัฒนาทักษัะ (Skill)

  การพัฒนาค่วัามส์ามารถ (Ability) 

 การพััฒนาอีงิค่์ค่วามร้� (Knowledge) และการพััฒนา

ทักษะ (Skill) 

 1.   กิจำกรรมท้�ให�ค่วัามร้�ประส์บการณ์และปรับปรุงทัศนค่ติ

ในงาน - การฝ่ึกอบรม Training - การส์อนงาน Job  Instruction 

& Coaching 

 2. กิจำกรรมการบริหาร - การสั์บเปล้�ยนโยกย�ายหน�าท้� 

(Transfer) - การหมุนเว้ัยนงาน (Job Rotation) - การทดำลอง          

เว้ัยนงาน หร่อให�ทำาหน�าท้�ผ้�ชุ่วัย (Under Study) - การรักษัา          

การแทน (Acting) - การให�ทำาหน�าท้�ในค่ณะกรรมการ (Committee) 

- การดำ้งาน (Study Tour/ Visit) - การเพิ�มค่วัามรับผิดำชุอบ (Job 
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Enrichment) - การัมอบหมาย์งานพิเศษี (Special Assignment) 

- การัจัด้เปล้�ย์นรั้ปแบบองค่์กรั 

 3. กจิกรัรัมการัแสิวงหาค่วามร้ั�ในหน�าท้� - การัจัด้โปรัแกรัม

การัศึกษีา - การัให�ม้ค่้่มือในการัปฏิิบัต้ิงาน - การัสิ่งเอกสิารัให�ทำา

รัาย์งานสิรั้ปสิ่งอย์้่เสิมอ - การัสิ่งเข�าปรัะช้้ม 

 การพัฒนาความสำามารถ (Ability) เพื�อให�เป็นไปต้าม

แผู้นการับรัิหารังานเช้ิงกลย์้ทธิ์ผู้่านกรัะบวนการั ด้ังน้�

 1. ทบทวนเหต้้การัณ์์ต่้างๆ ขององค์่กรัท้�เกิด้ขึ�นในอด้้ต้      

มาเป็นบทเรั้ย์น 

 2. วิเค่รัาะห์สิภาพแวด้ล�อมขององค่์กรัทั�งภาย์นอกและ

ภาย์ใน

 3.  สิรั�างวิสิยั์ทศันใ์หมแ่ละพรั�อมทำาการัปรับัเปล้�ย์นรัป้แบบ

การัทำางานใหม่ 

 4.  ผู้้�บรัิหารัต้�องเปล้�ย์นทัศนค่ต้ิท้�เค่ย์มองบ้ค่ลากรัเป็น 

Assets ให�เป็นการั Human Capitals 

 5.  ต้�องปรัับกลย้์ทธ์ิของการับริัหารัทรััพย์ากรัมน้ษีย์์ให�

สิอด้ค่ล�องกับกลย์้ทธิ์ขององค่์กรั 

 6.  ผู้้�บรัิหารัต้�องปรัับเปล้�ย์นบทบาทใหม่จากท้�เค่ย์สิั�งการั 

ถืือรัะเบ้ย์บข�อบังค่ับอย์่างเค่รั่งค่รััด้ให�กลาย์มาเป็นผู้้�บรัิหารัแบบ

สิรั�างการัเปล้�ย์นแปลง (Change Agent) เน�นการัสิรั�างค่วาม

ย์ืด้หย์้่นการัทำางานอย์่างเป็นรัะบบ 

 7.  นำาแนวทางทั�ง 6 ปรัะการัข�างต้�นมาบร้ัณ์าการัและสิรั�าง

โมเด้ลใหมใ่ห�เกดิ้ขึ�นภาย์ในองค่ก์รั จากการับรัหิารังานเช้งิกลย้์ทธิ์

ทั�ง 7 ปรัะการั 

การพัฒนาขีดความสามารถืในการปฏิิบัติงาน

 บรัษิีทัและบรัษิีทัย่์อย์ส่ิงเสิรัมิให�พนกังานเข�ารับัการัฝึ่กอบรัม 

สิัมมนา ท้�จะช้่วย์สิ่งเสิรัิมค่วามรั้� ค่วามสิามารัถื และทักษีะในการั

ปฏิิบัต้ิงาน ทั�งหลักสิ้ต้รัภาย์ในและภาย์นอกองค่์กรั โด้ย์หลักสิ้ต้รั

ภาย์ในฝ่่าย์ทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลและธ้ิรัการัจะรั่วมกับผู้้�บรัิหารัของ

แต้่ละสิาย์งานพิจารัณ์าคั่ด้เลือกหลักสิ้ต้รัท้�จำาเป็นต่้อบ้ค่ลากรั

แต้ล่ะสิาย์งาน และเชิ้ญวทิย์ากรัจากหน่วย์งานภาย์นอกมาอบรัม

ให�ค่วามรั้�และทกัษีะต้า่งๆ กบัพนกังานเพื�อให�เกดิ้ค่วามเช้้�ย์วช้าญ

ในงาน และเกิด้ปรัะสิทิธิิภาพอย์า่งสิง้สิด้้ในงานท้�รับัผู้ดิ้ช้อบ อก้ทั�ง

บรัิษีัทยั์งเปิด้โอกาสิให�พนักงานได้�นำาเสินอหลักสิ้ต้รัท้�ต้�องการัไป

อบรัมกับสิถืาบันท้�ม้ชื้�อเสิ้ย์งภาย์นอก เพื�อเป็นปรัะโย์ช้น์ต้่อการั

ทำางาน และการัพัฒินาข้ด้ค่วามสิามารัถื โด้ย์ในปี 2563 บรัิษีัทฯ 

ได้�จัด้ให�ม้การัฝ่ึกอบรัมเพื�อเพิ�มค่วามรั้�ในหลักสิ้ต้รัต้่างๆ ด้ังน้�

พนักงาน

   หลกัส้ิต้รัอบรัมภาย์ใน เช้น่ หลกัส้ิต้รั Sustainable Risk 

Management with Workshop and Implementation 

หลักส้ิต้รัการัใช้�งานและบำารั้งรัักษีารัะบบ PLC, 

หลักส้ิต้รัโค่รังสิรั�างพื�นฐานรัะบบไฟฟ้าใต้�ด้ิน : 

เทค่โนโลย์้ การัออกแบบ ก่อสิรั�าง ต้ิด้ต้ั�ง ทด้สิอบ และ

การับรัิหารัโค่รังการั, หลักสิ้ต้รัการัรัะงับเหต้้ค่ลอรั้นรัั�ว

ด้�วย์อ้ปกรัณ์์ KIT-B และบำารั้งรัักษีาเบื�องต้�น, หลักสิ้ต้รั

ค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางานเก้�ย์วกับสิารัเค่ม้อันต้รัาย์

และการัใช้�อ้ปกรัณ์์ป้องกันสิ่วนบ้ค่ค่ล และ หลักสิ้ต้รั

การัสิรั�างจิต้สิำานึกการัอน้รัักษี์พลังงงานและแนวทาง

การัปรัะหย์ัด้พลังงานภาย์ในอาค่ารั/โรังงาน เป็นต้�น 

โด้ย์ม้ช้ั�วโมงเฉล้�ย์ของการัฝ่ึกอบรัมและสิัมมนารัวม 

2,433 ช้ั�วโมง

   หลักสิ้ต้รัอบรัมภาย์นอก เช้่น หลักสิ้ต้รั เต้รั้ย์มพรั�อม

รัับมือ พรัะรัาช้บัญญตั้ิค่้�มค่รัองข�อม้ลสิ่วนบ้ค่ค่ล 2562 

กบัการับรัหิารังานบค้่ค่ลภาค่ปฏิบิตั้,ิ หลกัสิต้้รั Analytical 

Thinking in the Internal Audit Process, หลักสิ้ต้รั       

ผู้้�ปฏิิบัติ้งานในท้�อับอากาศ, หลักสิ้ต้รั ค่ณ์ะกรัรัมการั

ค่วามปลอด้ภัย์และอาช้้วอนามัย์และสิภาพแวด้ล�อม

ในการัทำางาน, หลักส้ิต้รัภาษี้เงินได้� รัอการัต้ัด้บัญช้้         

ป ี63 และมาต้รัการัผู้อ่นปรันทางบญัช้จ้าก Covid -19, 

หลักสิ้ต้รั Problem Solving and Decision Making in 

Action (Simulation-Based Learning) และ หลกัสิต้้รั 

โค่รังสิรั�างพื�นฐานรัะบบไฟฟ้าใต้�ด้ิน : เทค่โนโลย้์          

การัออกแบบ ก่อสิรั�าง ต้ิด้ต้ั�ง ทด้สิอบ และการับรัิหารั

โค่รังการั เป็นต้�น โด้ย์ม้ช้ั�วโมงเฉล้�ย์ของการัฝึ่กอบรัม

และสิัมมนารัวม 743 ช้ั�วโมง

ผ้้บริหาร

   หลักสิ้ต้รัอบรัมภาย์นอก เช้่น หลักสิ้ต้รั TDPG 2.0        

ภาค่ปฏิิบัติ้ของการัค้่�มค่รัองข�อม้ลส่ิวนบ้ค่ค่ล รั้่น 4, 

หลักสิ้ต้รัท้�ปรัึกษีาทางการัเงิน, หลักสิ้ต้รัการัศึกษีา

ค่วามเป็นไปได้�ของโค่รังการัลงท้น ( Feasibility Study) 

รั้น่ท้� 20,หลักสิต้้รั Smart city & Data Center : Concept, 

Design, Management and Case Studies, หลักสิต้้รั 

IT Governance and IT Risk Management ย์้ค่ 4.0 

เป็นต้�น
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 นอกจากน้� บริัษีทัยั์งสิง่เสิริัมให�พนักงานเข�ารับัการัฝึ่กอบรัม

หลักสิ้ต้รัต่้างๆ ท้�เก้�ย์วข�องกับการัด้้แลรัักษีาสิิ�งแวด้ล�อม ซึึ่�งเป็น

หลักสิต้้รัอบรัมภาย์นอก ด้งัน้� หลักสิต้้รัการัต้รัวจปรัะเมนิการัจดั้การั

พลังงานภาย์ในองค่์กรั หลักสิ้ต้รัการัสิรั�างจิต้สิำานึกการัอน้รัักษี์

พลงังานและแนวทางการัปรัะหย์ดั้พลงังานภาย์ในอาค่ารั/โรังงาน, 

หลักสิ้ต้รันโย์บาย์การัลด้ก๊าซึ่เรัือนกรัะจก : โอกาสิ ค่วามท�าทาย์ 

และวิธ้ิการัปรัะเมิน, หลักสิ้ต้รัปฏิิบัต้ิการั ลด้-โลก-รั�อน ใน

สิถืานการัณ์์ COVID-19 กับ Care the bear เป็นต้�น

 ทั�งน้� บริัษีัทม้นโย์บาย์สิ่งเสิริัมและสินับสิน้นให�กรัรัมการั        

ผู้้�บรัิหารัและเลขาน้การับรัิษีัทเข�าร่ัวมอบรัม สิัมมนาและศึกษีา      

ด้ง้านหลักสิต้้รัต่้างๆ เพื�อเพิ�มค่วามร้ั�ค่วามสิามารัถืและนำามาปรับั

ใช้�กับการัด้ำาเนินธ้ิรักิจขององค่์กรั โด้ย์ในปี 2563 กรัรัมการัและ    

ผู้้�บรัิหารัได้�เข�ารั่วมอบรัมและสิัมมนาหลักสิ้ต้รัต้่างๆ ทั�งในและ   

ต้่างปรัะเทศ ด้ังน้�

กรรมการ

  การัศึกษีาด้้งานและติ้ด้ต้ามการัด้ำาเนินงานโค่รังการั

ไฟฟ้าพลังนำ�าไซึ่ย์ะบ้รั้ ณ์ สิาธิารัณ์รััฐปรัะช้าธิิปไต้ย์

ปรัะช้าช้นลาว รัะหว่างวันท้� 16-18 มกรัาค่ม 2563

  สิัมมนา Director Forum ในหัวข�อ Board’s Role in 

Strategy for Business Sustainability” จดั้โด้ย์สิมาค่ม

สิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับริัษีัทไทย์ (IOD) สิำาหรัับ       

ค่้ณ์วลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์

  สิัมมนาในหัวข�อ “Strengthening Good Corporate 

Governance by Audit Committee and Independent 

Director : Experiences from Fraud Cases” จัด้โด้ย์ 

สิำานักงานค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ

ต้ลาด้หลกัทรัพัย์์ (ก.ล.ต้.) สิำาหรับั ค่ณ้์ไพรัชั้ เมฆอาภรัณ์์

ค่ณ้์สิมนกึ ช้ยั์เด้ช้สิริ้ัย์ะ และ ด้รั.ภัทรัต้้ม์ ทรัรัทรัานนท์

  สิัมมนา Chairman Forum ในหัวข�อ “Leading        

Boardroom Through Disruption : What Directors 

should know?” จดั้โด้ย์สิมาค่มส่ิงเสิริัมสิถืาบันกรัรัมการั

บรัิษีัทไทย์ (IOD) สิำาหรัับ ค่้ณ์วลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์

เลขานุการบริษััที่

  รั่วมสิัมมนา IOD Open House for Company            

Secretary บทบาทเลขาน้การับริัษีัทในการัสิ่งเสิรัิม    

ด้�านการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ให�กับองค่์กรั จัด้โด้ย์ 

สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษีัทไทย์ (IOD)

  รั่วมสิัมมนา Director Forum ในหัวข�อ Board’s Role 

in Strategy for Business Sustainability” จัด้โด้ย์

สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษีัทไทย์ (IOD)

  รัว่มสัิมมนา ในหวัข�อ“Strengthening Good Corporate 

Governance by Audit Committee and Independent 

Director: Experiences from Fraud Cases” จัด้โด้ย์ 

สิำานักงานค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และ

ต้ลาด้หลักทรััพย์์ (ก.ล.ต้.) 

  ร่ัวมสิมัมนา IOD Company Secretary Forum ในหัวข�อ 

Virtual Board Meeting & the Evolving Role of        

Company Secretary จัด้โด้ย์ สิมาค่มสิ่งเสิรัิมสิถืาบัน

กรัรัมการับรัิษีัทไทย์ (IOD)

(3) ค่�ตอบแทนพนักง�นและสวัสดิก�ร

นโย่บาย่การพิจำารณาค่าตอบแทนพนักงาน

 บรัิษีัทและบรัิษีัทย์่อย์ม้นโย์บาย์การัจ่าย์ค่่าต้อบแทน

พนักงาน โด้ย์ค่ำานึงถืึงค่วามเหมาะสิมต้ามค่วามรั้� ค่วามสิามารัถื

สิอด้ค่ล�องกับค่่าเฉล้�ย์ของอ้ต้สิาหกรัรัมเด้้ย์วกันและม้ค่วาม           

เป็นธิรัรัม เพื�อให�นโย์บาย์ค่่าต้อบแทนพนักงานสิอด้ค่ล�องกับ           

ผู้ลการัด้ำาเนนิงานทั�งในรัะย์ะสิั�นและรัะย์ะย์าว บรัษิีทักำาหนด้ให�ม้

การัพิจารัณ์าปรัับเพิ�มอัต้รัาเงินเดื้อนแก่ผู้้�บริัหารัและพนักงาน          

ปีละ 1 ค่รัั�ง โด้ย์ใช้�รัะบบดั้ช้นวั้ด้ผู้ลการัด้ำาเนนิงาน (Key Performance 

Indicator : KPI) ซึึ่�งรัวมถืงึผู้ลการัปฏิิบตั้งิานในปัจจบั้น (รัะย์ะสิั�น) 

และผู้ลการัปฏิิบตั้งิานต้ามกลย้์ทธ์ิในรัะย์ะย์าว ค่่าต้อบแทนพนกังาน

จะต้�องเหมาะสิมกับการัขย์าย์ตั้วทางธ้ิรักิจ และการัเติ้บโต้ของ

บรัิษีัท

ค่าตอบแทนพนักงาน

 สิำาหรับัค่า่ต้อบแทนท้�เปน็ต้วัเงนิ ได้�แก ่เงนิเด้อืน รัวมรัาย์ได้�

อื�นๆ และค่่าวิช้าช้้พ นอกจากนั�นบรัิษีัทได้�กำาหนด้การัจ่าย์                  

ค่่าต้อบแทนพิเศษี (Bonus) ท้�มค้่วามเช้ื�อมโย์งกบัผู้ลปรัะกอบการั

ในแต่้ละรัอบปี และเช้ื�อมโย์งกับผู้ลการัปฏิิบัติ้งานของพนักงาน

เพื�อจ้งใจให�พนักงานปฏิิบัต้ิงานได้�ต้ามเป้าหมาย์ขององค่์กรั 
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 สิรั้ปค่่าต้อบแทนพนักงานท้�เป็นเงินเด้ือนและโบนัสิของบรัิษีัทและบรัิษีัทย์่อย์ ย์�อนหลังสิามปี ด้ังน้�

                          หน่วย์ : ล�านบาท

สวัสดิการพนักงาน

 นอกจากสิวัสิด้ิการัต้ามท้�กฎหมาย์กำาหนด้แล�ว บริัษีัทได้�จัด้ให�ม้สิวัสิด้ิการัต่้างๆ เพิ�มเติ้มเพื�อเป็นการัลด้ภารัะค่่าใช้�จ่าย์ให�กับ

พนักงาน รัวมถืึงสิ่งเสิรัิมสิวัสิด้ิภาพค่วามเป็นอย์้่ท้�ด้้ให�กับพนักงาน อันจะสิ่งผู้ลด้้ต้่อการัปฏิิบัต้ิงานและการัด้ำารังช้้วิต้ของพนักงาน โด้ย์

ได้�มก้ารัแจ�งสิวัสิด้กิารัเหลา่น้�ให�พนกังานทก้ค่นได้�รับัทรัาบสิทิธิิ�ของต้นผู้า่นรัะเบย้์บบริัษีทั วา่ด้�วย์สิวัสิด้กิารัพนกังาน ต้ั�งแต้ก่ารัปฐมนิเทศ

พนักงานในวันแรักท้�เข�าทำางานกับบรัิษีัท สิวัสิด้ิการัด้ังกล่าวสิามารัถืจำาแนกออกเป็นปรัะเภทต้่างๆ ด้ังน้�

 ปีระกันสุำขภาพและปีระกนัชวิ่ต เช้น่ ค่า่รักัษีาพย์าบาล การัต้รัวจสิข้ภาพปรัะจำาปี โด้ย์จดั้โปรัแกรัมการัต้รัวจให�กับพนกังานแต้ล่ะ

ช้่วงอาย้์และเพศอย์่างเหมาะสิม การัปรัะกันสิ้ขภาพกล้่มและการัปรัะกันช้้วิต้กล่้ม โด้ย์ในปี 2563 บรัิษีัทได้�จัด้ทำาปรัะกันกล้่มเพิ�มเต้ิม

สิำาหรัับโรัค่ไวรััสิโค่โรันา 2019

 สำวัสำดิการเงินช่วยเหล่อั เช้่น ท้นการัศึกษีาของบ้ต้รั เงินช้่วย์เหลือกรัณ์้พนักงานสิมรัสิ ค่่าค่ลอด้บ้ต้รั เงินช้่วย์เหลือกรัณ์้พนักงาน

ค่้่สิมรัสิหรัือบ้ต้รัของพนักงานท้�ช้อบด้�วย์กฎหมาย์ หรัือบิด้ามารัด้าของพนักงานเสิ้ย์ช้้วิต้ และเงินช้่วย์เหลือกรัณ์้พนักงานปรัะสิบอัค่ค่้ภัย์

อ้ทกภัย์ และวาต้ภัย์

 กอังที่นุสำำารอังเล่�ยงชพ่ เพื�อเป็นสิวัสิด้กิารัแก่สิมาชิ้กในกรัณ้์ท้�ค่รับเกษ้ีย์ณ์ ลาออก ถ้ืกเลิกจ�าง ทพ้พลภาพหรืัอเสิย้์ช้วิ้ต้โด้ย์สิะสิม

เงนิจากรัาย์ได้�ของสิมาช้กิส่ิวนหนึ�งและบรัษิีทัจ่าย์สิมทบให�อก้ส่ิวนหนึ�งซึ่ึ�งเป็นไปต้ามเงื�อนไขท้�กำาหนด้ในข�อบงัค่บักองทน้เงนิสิำารัองเล้�ย์งช้พ้

โด้ย์แต้่งต้ั�งให�บรัิษีัทหลักทรััพย์์จัด้การักองท้นกสิิกรัไทย์เป็นผู้้�จัด้การักองท้น

 สำวัสำดิการอั่�นๆ เช้่น เค่รัื�องแบบพนักงาน ห�องปฐมพย์าบาลห�องออกกำาลังกาย์ การัฉ้ด้วัค่ซึ่้นป้องกันไข�หวัด้ใหญ่ 4 สิาย์พันธิ์้ต้าม

มาต้รัฐานขององค่์การัอนามัย์โลก (WHO) นอกจากน้� ในปี 2563 ในช้่วงการัแพรั่รัะบาด้ของโรัค่ต้ิด้เช้ื�อไวรััสิโค่โรัน่า 2019 (COVID-19) 

บรัิษีัทได้�จัด้ให�ม้เจลแอลกอฮอล์ หน�ากากอนามัย์ แจกให�กับพนักงานอย่์างเพ้ย์งพอ ม้การัฉ้ด้ฆ่าเช้ื�อทำาค่วามสิะอาด้รัอบบรัิเวณ์พื�นท้�          

ในสิถืานท้�ทำางาน และโรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาเพื�อให�มั�นใจได้�ว่าพนักงานจะปลอด้ภัย์จากการัแพรั่กรัะจาย์ของโรัค่ COVID-19 

(4) ก�รประเมินผู้ลก�รทำ�ง�นและโอก�สก�รก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ

 สิำาหรัับพนักงานท้�ได้�รัับค่่าต้อบแทนเป็นรัาย์เด้ือนท้กรัะด้ับ ในท้กๆ สิิ�นปีจะม้เป้าหมาย์และดั้ช้น้ช้้�วัด้ค่วามสิำาเรั็จรัาย์บ้ค่ค่ล โด้ย์

กำาหนด้บนพื�นฐานของค่วามค่าด้หวงัต้อ่ค่วามสิำาเรัจ็ในงาน สิมรัรัถืนะค่วามสิามารัถื และการัพัฒินา เพื�อกำาหนด้ลำาดั้บค่วามสิำาคั่ญและ

เป้าหมาย์ของการัพัฒินา โด้ย์อ�างอิงจากผู้ลการัปรัะเมินสิมรัรัถืนะค่วามสิามารัถืทั�งสิามด้�านท้�ปรัะกอบด้�วย์ค่วามสิามารัถืหลกัองค์่กรั 

ค่วามสิามารัถืในการับรัหิารั และค่วามสิามารัถืต้ามสิาย์งานต้ามแบบแผู้นของการัพัฒินาทั�วไปของบรัิษีัทฯ แผู้นพัฒินารัาย์บ้ค่ค่ลจะให�

ค่วามสิำาค่ญักบัการัเรัย้์นรั้�และพฒัินาจากปรัะสิบการัณ์์จรังิ การัเรัย้์นรั้�และพฒัินาจากค่วามสิมัพนัธิก์บัผู้้�อื�น และการัฝ่กึอบรัมอย์า่งเปน็

ทางการั 

บริษััที่ ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

TTW 78.97 79.62 74.46

PTW 11.43 11.55 10.42

TWO 59.54 58.25 55.15

รวม 149.94 149.42 140.03
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(5) ก�รกำ�หนดแผู้นสืบทอดตำ�แหน่ง 
 (Succession Plan)

 ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทเห็นถึืงค่วามจำาเป็นและค่วามสิำาค่ัญ

ของการัสิบืทอด้ต้ำาแหนง่ของผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้ โด้ย์เฉพาะต้ำาแหนง่

กรัรัมการัผู้้�จัด้การั โด้ย์มอบหมาย์ให�ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและ

กำาหนด้ค่่าต้อบแทนเป็นผู้้�ด้ำาเนินการัจัด้ทำาแผู้นการัสิืบทอด้

ต้ำาแหน่งกรัรัมการัผู้้� จัด้การั รัาย์ละเอ้ย์ด้ปรัากฎในกฎบัต้รั          

ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

 สิำาหรัับต้ำาแหน่งผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง บรัิษีัทได้�จัด้ทำาแผู้น

สิบืทอด้ต้ำาแหนง่โด้ย์กำาหนด้ตั้วบค้่ค่ลท้�จะทำาหน�าท้�แทนในกรัณ้์ท้�

ย์ังไม่ม้ต้ัวบ้ค่ค่ลท้�สิามารัถืรัองรัับได้�ทันท้ได้�จัด้ให�ม้รัะบบพัฒินา

บ้ค่ลากรัในลำาด้ับรัองลงมาเพื�อเต้ร้ัย์มค่วามพรั�อม รัวมทั�งสิรัรัหา

จากภาย์นอก ทั�งน้� เพื�อรักัษีาค่วามเช้ื�อมั�นให�กับผู้้�ถืือห้�น ต้ลอด้จน

พนักงานว่าการัด้ำาเนินงานของบริัษีัทจะได้�รัับการัสิานต่้ออย่์าง    

ทันท่วงท้

(6) สภ�พคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

 บรัษิีทัมก้ารักำาหนด้นโย์บาย์และโค่รังสิรั�างการับริัหารัค่วาม

ปลอด้ภัย์ อาช้้วอนามัย์ และสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางานอย่์าง

ช้ัด้เจนสิอด้ค่ล�องกับมาต้รัฐานท้�กำาหนด้ในพรัะรัาช้บัญญัต้ิค่วาม

ปลอด้ภยั์ อาช้ว้อนามยั์ และสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางาน พ.ศ. 2545 

และกฎหมาย์ค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางานฉบับต้่างๆ มาใช้�เป็น

แนวปฏิิบัต้ิขั�นพื�นฐานภาย์ใต้�รัะบบ ISO 9001 และ ISO 14001 

และรัะบบการัจัด้การัด้�านค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางาน โด้ย์เน�น

การัม้ส่ิวนรั่วมของบ้ค่ลากรั นอกจากน้�ย์ังกำาหนด้ให�ม้กฎค่วาม

ปลอด้ภยั์ในการัทำางาน มก้ารัจัด้ต้ั�งค่ณ์ะกรัรัมการัค่วามปลอด้ภยั์  

อาช้้วอนามัย์และสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางานขึ�นเพื�อทำาหน�าท้�

พิจารัณ์านโย์บาย์ แผู้นการัด้ำาเนินงาน และแผู้นการัฝ่ึกอบรัม     

ด้�านค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางาน 

ความปลอดภัย่และอาชีั่วอนามัย่

 TTW ต้รัะหนักว่างานด้�านค่วามปลอด้ภัย์และอาช้้วอนามัย์

เปน็เรัื�องสิำาค่ญัของการัปรัะกอบกจิการั ซึ่ึ�งมค้่วามสิมัพนัธิโ์ด้ย์ต้รัง

กบัปรัะสิทิธิิผู้ลของผู้ลผู้ลิต้ ทั�งในเชิ้งปริัมาณ์และค่ณ้์ภาพ  รัวมทั�ง

พนักงานทำางานด้�วย์ค่วามมั�นใจและท่้มเทการัทำางานได้�อย์่างม้

ปรัะสิิทธิิภาพในสิภาพแวด้ล�อมการัทำางานท้�เหมาะสิม ต้ลอด้จน

จะนำาไปสิ้่การัอย่้์รั่วมกับช้้มช้นโด้ย์รัอบบรัิษีัทอย์่างยั์�งย์ืน ด้ังนั�น 

TTW จึงม้่งเน�นบริัหารัจัด้การัค่วามปลอด้ภัย์และอาช้้วอนามัย์      

ในเช้งิป้องกนั ด้�วย์เป้าหมาย์สิง้สิด้้ ค่อื “อบั้ต้เิหต้เ้ป็นศน้ย์์” กล่าวคื่อ 

พนกังานท้กค่นปฏิบิตั้งิานได้�ลล่้วง ไม่มอ้บั้ต้เิหต้้หรัอืค่วามสิญ้เสิย้์

ใด้ๆ ท้�กรัะทบต่้อช้วิ้ต้ ทรัพัย์์สินิ ของต้นเอง ค่รัอบค่รัวั และองค์่กรั 

จงึม้ง่สิรั�างค่วามร้ั�ค่วามเข�าใจและค่วามต้รัะหนัก ต้ลอด้จนปลก้ฝั่ง 

จิต้สิำานึกในเรัื�องค่วามปลอด้ภัย์และอาช้้วอนามัย์ให�กับผู้้�ท้�

เก้�ย์วข�อง ทก้ภาค่สิว่นไมว่า่จะเปน็ผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้ จนถืงึพนกังาน

รัะด้ับปฏิิบัต้ิการั

 TTW กำาหนด้นโย์บาย์ และโค่รังสิรั�างการับริัหารัค่วาม

ปลอด้ภัย์ อาช้้วอนามัย์ และสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางานอย์่าง

ช้ัด้เจนสิอด้ค่ล�องต้ามมาต้รัฐานท้�กำาหนด้ไว�ในพรัะรัาช้บัญญัต้ิ

ค่วามปลอด้ภัย์ อาช้้วอนามัย์ และสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางาน 

พ.ศ. 2545 และกฎหมาย์ค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางานฉบับต่้างๆ 

มาใช้�เป็นแนวปฏิิบัติ้ขั�นพื�นฐาน เพื�อช้่วย์พัฒินาและย์กรัะดั้บให�

พนักงานม้มาต้รัฐานค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางาน

นโย่บาย่ค้ณภาพ สิ�งแวดล้อม อาชีั่วอนามัย่ และความปลอดภัย่

 TTW ม้ง่มั�นท้�ด้ำาเนินรัะบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

และรัะบบการัจัด้การัด้�านค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางาน โด้ย์เน�น

การัม้ส่ิวนรั่วมของบ้ค่ลากรั เพื�อให�เกิด้การัพัฒินาอย่์างต้่อเนื�อง 

ด้ังน้�

 1.  ผู้ลิต้นำ�าปรัะปาท้�ม้ค้่ณ์ภาพต้รังต้ามค่วามต้�องการัของ

ล้กค่�า

 2. สิรั�างค่วามพึงพอใจส้ิงสิด้้ของล้กค่�าโด้ย์ต้รัง และลก้ค่�า

โด้ย์อ�อม

 3.  ปรัับปรั้งและพัฒินาค่วามรั้�ค่วามสิามารัถื ทักษีะ และ

ค่วามช้ำานาญให�กับพนักงานท้กค่นอย่์างต่้อเนื�อง เพื�อให�เกิด้

จิต้สิำานึกในด้�านค้่ณ์ภาพ สิิ�งแวด้ล�อม อาช้้วอนามัย์ และค่วาม

ปลอด้ภัย์

 4.  ปฏิิบัติ้ต้ามกฎหมาย์และข�อกำาหนด้ต้่างๆ ท้�เก้�ย์วข�อง

ลกัษีณ์ะปัญหาสิิ�งแวด้ล�อม และค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางานของ

บรัิษีัท

 5.  ป้องกนัมลพษิีท้�มผู้้ลกรัะทบต้อ่สิิ�งแวด้ล�อมจากกจิกรัรัม

ของ TTW และผู้้�ม้สิ่วนเก้�ย์วข�อง รัวมทั�งการัใช้�พลังงานและ

ทรััพย์ากรัอย์่างค่้�มค่่า

 6.  ป้องกันและลด้อ้บัติ้เหต้้ อันต้รัาย์ และค่วามเจ็บป่วย์

จากการัปฏิิบัติ้งาน ของพนักงานและผู้้�ม้สิ่วนเก้�ย์วข�อง จากการั

ด้ำาเนินงานของ TTW

 7.  เต้รั้ย์มค่วามพรั�อมต่้อเหต้้การัณ์์ฉ้กเฉินท้�อาจเกิด้ขึ�น 

และด้ำาเนนิการัเพื�อให�มั�นใจว่าเหต้ก้ารัณ์์เหล่านั�นจะไม่ก่อผู้ลกรัะทบ

ต้่อบ้ค่ค่ลและทรััพย์์สิินทั�งภาย์ในและภาย์นอกบรัิษีัทฯ
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 ทั�งน้�ผู้้�บรัิหารัท้กหน่วย์งานม้หน�าท้�ต้�องรัับผู้ิด้ช้อบในการั

ด้ำาเนินการัสิ่งเสิรัิม สินับสิน้นในเรืั�องงบปรัะมาณ์ กำาลังค่น และ

เวลาอย่์างเพ้ย์งพอและเหมาะสิม เพื�อผู้ลักด้ันเรัื�องค่้ณ์ภาพ            

สิิ�งแวด้ล�อม อาช้้วอนามัย์ และค่วามปลอด้ภัย์ ให�เป็นไปต้าม

นโย์บาย์ วัต้ถื้ปรัะสิงค่์ และเป้าหมาย์ท้�กำาหนด้

กฎความปลอดภัย่ในการทำางานกล่้มบริษััท

 เพื�อเป็นการักำากับด้แ้ล และต้รัวจสิอบการัปฏิบัิต้งิานให�เป็น

ไปต้ามมาต้รัฐานค่วามปลอด้ภัย์ และป้องกันการัเกิด้อ้บัติ้เหต้้ท้�

อาจก่อให�เกดิ้ค่วามสิญ้เสิย้์ต่้อร่ัางกาย์และทรัพัย์์สินิจากการัทำางาน

กบับรัิษีัทฯ จึงกำาหนด้กฎค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางาน ด้ังน้�

 1. ต้�องแต้ง่กาย์ด้�วย์เสิื�อผู้�าท้�รัดั้ก้ม เหมาะสิมกับการัปฏิิบติั้

งานอย์่างปลอด้ภัย์

 2. ต้�องสิวมใสิ่อ้ปกรัณ์์ป้องกันอันต้รัาย์สิ่วนบ้ค่ค่ล (PPE) 

ต้ามพื�นท้�หรัือลักษีณ์ะงานท้�กำาหนด้ท้กค่รัั�ง

 3. ห�ามเสิพย์าเสิพต้ิด้ สิ้รัา ของมึนเมาในบรัิเวณ์โรังงาน 

หรัือม้อาการัมึนเมาห�ามเข�ามาในเขต้โรังงาน

 4. ห�ามสิ้บบ้หรั้�ในบรัิเวณ์โรังงาน ย์กเว�นพื�นท้�ท้�กำาหนด้ให�

เท่านั�น

 5. ห�ามก่อให�เกิด้ปรัะกาย์ไฟในบริัเวณ์โรังงาน ก่อนได้�รัับ

อน้ญาต้จากผู้้�ม้หน�าท้�รัับผู้ิด้ช้อบ

 6. ห�ามผู้้�ไม่ม้หน�าท้�เก้�ย์วข�องใช้�เค่รัื�องจักรั เค่รัื�องมือ 

อ้ปกรัณ์์ ก่อนได้�รัับอน้ญาต้จากผู้้�ม้หน�าท้�รัับผู้ิด้ช้อบ

 7. ต้�องหย้์ด้เค่รัื�องจักรัและแขวนป้าย์ “อันต้รัาย์ห�าม         

เด้ินเค่รัื�อง” ท้กค่รัั�งในจ้ด้ท้�ม้การัต้รัวจซึ่่อม หรัือทำาค่วามสิะอาด้

เค่รัื�องจักรั

 8. ห�ามโหน เกาะ หรืัออาศัย์ไปกับรัถืโฟล์ค่ลิฟท์ ซึึ่�งมิใช้่    

รัถืโด้ย์สิารั

 9. ห�ามหย์อกล�อเล่นกัน และ/หรัือกรัะทำาการัใด้ๆ ซึ่ึ�งอาจ

ก่อให�เกิด้อันต้รัาย์ต้่อต้นเอง ต้่อผู้้�อื�น หรัือต้่อทรััพย์์สิินของบรัิษีัท

 10. ห�ามใช้�ลมสิำาหรัับใช้�งานกับเค่รัื� องจักรัอ้ปกรัณ์์              

เป่ารั่างกาย์ เสิื�อผู้�า ของใช้�ปรัะจำาต้ัว และอื�นๆ

 11. ห�ามผู้้�ไม่ม้หน�าท้�เก้�ย์วข�องเข�าไปในสิถืานท้�ท้�ม้ป้าย์            

“ห�ามเข�าก่อนได้�รัับอน้ญาต้” โด้ย์เด้็ด้ขาด้

 12. การัปฏิิบัต้ิงานท้�ม้ค่วามเสิ้�ย์งสิ้งต้�องขออน้ญาต้ทำางาน

 (Work Permit) ต้ามท้�บรัิษีัทกำาหนด้ท้กค่รัั�งก่อนเรัิ�มงาน

 13. ห�ามปฏิิบัต้ิงานค่นเด้้ย์วในงานท้�กำาหนด้ให�ม้ผู้้�ปฏิิบัติ้

มากกว่า 1 ค่น หรัือปฏิิบัต้ิงานลักษีณ์ะโด้ด้เด้้�ย์ว

 14. ห�ามด้งึหรัอืกด้ สิญัญาณ์แจ�งเหต้้เพลิงไหม�โด้ย์ไม่มเ้หต้้

อย์่างเด้็ด้ขาด้

 15. ต้�องรัาย์งานให�ผู้้�บังค่ับบัญช้าต้�นสิังกัด้ทรัาบท้กค่รัั�ง  

เมื�อเกิด้อ้บัต้ิเหต้้ อัค่ค่้ภัย์ หรัือเหต้้การัณ์์เกือบเกิด้อ้บัต้ิเหต้้

 พนักงานและผู้้�ม้ส่ิวนได้�ส่ิวนเส้ิย์กับการัปฏิิบัติ้งานในกล้่ม

บรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) ต้�องปฏิิบัติ้อย่์างเค่ร่ังค่รััด้          

ในกรัณ้์ท้�ต้รัวจสิอบพบว่าม้การัฝ่่าฝ่้นให�ด้ำาเนินการัลงโทษีต้าม

รัะเบย้์บ และข�อบงัค่บัการับรัหิารังานบค้่ค่ลสิำาหรับัพนกังาน และ

/หรัือค่้่มือว่าด้�วย์รัะเบ้ย์บการัทำางานอย์่างปลอด้ภัย์ต้่อไป

คณะกรรมการความปลอดภัย่ อาชีั่วอนามัย่ และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน

 TTW ได้�จดั้ให�มก้ารัเลือกตั้�งและแต่้งต้ั�งค่ณ์ะกรัรัมการัค่วาม

ปลอด้ภัย์อาช้้วอนามัย์และสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางาน เพื�อทำา

หน�าท้�พิจารัณ์านโย์บาย์ แผู้นการัด้ำาเนินงาน และแผู้นการัฝ่ึก

อบรัมด้�านค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางาน เพื�อป้องกันและลด้การั

เกิด้อ้บัติ้เหต้้ การัปรัะสิบอันต้รัาย์การัเจ็บป่วย์ หรืัอการัเกิด้เหต้้

เด้ือด้รั�อนรัำาค่าญ อันเนื�องจากการัทำางานหรัือค่วามไม่ปลอด้ภัย์

ในการัทำางาน รัาย์งานและเสินอแนะมาต้รัการัหรืัอแนวทาง

ปรับัปรัง้แก�ไขให�ถ้ืกต้�องต้ามกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วกบัค่วามปลอด้ภยั์ใน

การัทำางานและมาต้รัฐานค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางานต่้อผู้้�บริัหารั

เพื�อค่วามปลอด้ภัย์ในการัทำางานของพนักงาน ผู้้�รัับเหมา และ

บ้ค่ค่ลภาย์นอกท้�เข�ามาปฏิิบัติ้งานหรืัอเข�ามาใช้�บริัการัในบริัษีัท 

รัวมทั�งการัสิำารัวจการัปฏิบัิติ้งานด้�านค่วามปลอด้ภยั์ในการัทำางาน

ต้รัวจสิอบสิถืิติ้การัปรัะสิบอันต้รัาย์ วางรัะบบการัรัาย์งานสิภาพ

การัทำางานท้�ไมป่ลอด้ภัย์ให�เปน็หน�าท้�ของพนกังานทก้ค่นทก้รัะด้บั

ต้�องปฏิิบัต้ิ โด้ย์ม้ผู้้�แทนของค่ณ์ะกรัรัมการัค่วามปลอด้ภัย์          

อาช้ว้อนามัย์ และสิภาพแวด้ล�อมในการัทำางาน (ค่ปอ.) ปรัะกอบด้�วย์

ปรัะธิาน 1 ท่าน และกรัรัมการั 4 ท่าน 
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คณะกรรมการความปลอดภัย่ อาชีั่วอนามัย่ และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

สถิืติการเกิดอ้บัติเหุ้ต้

ช่�อั-สำกุล ระดับ / ตำาแหน่ง ตำาแหน่งใน คปีอั.

1. นาย์เปรัม เล้�ย์มสิก้ล ผู้้�แทนนาย์จ�างรัะด้ับบรัิหารั ปรัะธิานกรัรัมการั

2. นางเบญจวรัรัณ์ รััต้นเถืลิงศักด้ิ� ผู้้�แทนนาย์จ�างรัะด้ับบังค่ับบัญช้า กรัรัมการั

3. นาย์ธิเนศ  ศรั้สิ้นทรัไท ผู้้�แทนล้กจ�างรัะด้ับปฏิิบัต้ิการั กรัรัมการั

4. นาย์พลกฤษีณ์์ อัศววรัาต้รัะก้ล ผู้้�แทนล้กจ�างรัะด้ับปฏิิบัต้ิการั กรัรัมการั

5. นาย์นพด้ล ต้ังสิ้วรัรัณ์์ ผู้้�แทนนาย์จ�างรัะด้ับบังค่ับบัญช้า กรัรัมการัและเลขาน้การั

ปีี พ.ศ. จำานวนอัุบัติเหตุ (ครั�ง) อััตราความถ่�

ขอังอัุบัติเหตุ (IFR)(1)

อััตราความรุนแรง

ขอังอัุบัติเหตุ (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

2563 0 0 0

หมาย์เหต้้ (1) IFR (Injury Frequency Rate) อัต้รัาค่วามถื้�ของการัปรัะสิบอันต้รัาย์ ค่ือจำานวนพนักงานท้�ได้�รัับบาด้เจ็บและเจ็บป่วย์จากการัปฏิิบัต้ิงานในช้่วง
รัะย์ะเวลาหนึ�งต้่อหนึ�งล�านช้ั�วโมงการัทำางาน

  (2) ISR (Injury Severity Rate) อัต้รัาค่วามรั้นแรังของการัปรัะสิบอันต้รัาย์ ค่ือจำานวนวนัหย์ด้้งานทั�งหมด้ ของพนกังานท้�ได้�รัับบาด้เจ็บและเจ็บป่วย์
จากการัปฏิิบัต้ิงาน
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 การับรัิหารัจัด้การัธ้ิรักิจโด้ย์ม้การักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้เป็น

ปัจจัย์สิำาค่ัญท้�สิะท�อนให�เห็นถึืงการัม้รัะบบบรัิหารัจัด้การัท้�ม้

ปรัะสิิทธิิภาพ เป็นธิรัรัม โปรั่งใสิ ต้รัวจสิอบได้� ม้ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบ

ต้่อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม ซึ่ึ�งจะช้่วย์สิรั�างค่วามเช้ื�อมั�นและ        

ค่วามมั�นใจต่้อผู้้�ถืือห้�น นกัลงท้น ผู้้�มส่้ิวนได้�สิว่นเสิย้์และผู้้�เก้�ย์วข�อง

ท้กภาค่สิ่วน 

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทได้�มอบหมาย์ให�ค่ณ์ะกรัรัมการับรัหิารั

ค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาลทำาหน�าท้�ในการัพิจารัณ์า ทบทวน     

สิง่เสิรัมิกำากบัด้แ้ลและต้ดิ้ต้ามการัด้ำาเนนิงานด้�านการักำากบัด้แ้ล

กิจการัท้�ด้้ของบรัิษีัท โด้ย์ม้การัทบทวนและปรัับปร้ังนโย์บาย์การั

กำากบัด้แ้ลกจิการัให�มค้่วามทันสิมยั์และเป็นปัจจบั้น สิอด้ค่ล�องกบั

แนวทางปฏิิบตั้ติ้ามมาต้รัฐานสิากล กฎหมาย์ หลกัเกณ์ฑ์์รัะเบย้์บ

ข�อบังค่ับต้่างๆ และข�อกำาหนด้ของหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข�อง และเป็น

ไปต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้สิำาหรัับบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์น        

ปี 2560 (CG Code 2017) ของสิำานักงานค่ณ์ะกรัรัมการักำากับ

หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ (ก.ล.ต้.) หลักการักำากับด้้แล

กิจการัท้�ด้้ต้ามเกณ์ฑ์์โค่รังการัสิำารัวจการักำากับด้้แลกิจการัของ

บรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์น (CGR) ของสิมาค่มส่ิงเสิริัมสิถืาบันกรัรัมการั

บรัิษีัทไทย์ (IOD) และหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ต้ามเกณ์ฑ์์ 

ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิิบัต้ิท้�ด้้ท้�เก้�ย์วข�องของ

ต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ (ต้ลท.) เป็นต้�น เพื�อให�บรัิษีัท      

มก้ารัเติ้บโต้บรัรัลต้้ามวิสิยั์ทศัน์และพนัธิกจิอย่์างมั�นค่งและยั์�งย์นื

1. นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทัต้รัะหนักถึืงค่วามสิำาค่ญัของการักำากับ

ด้้แลกจิการัท้�ด้ ้จงึได้�กำาหนด้นโย์บาย์การักำากับด้แ้ลกจิการัท้�ด้ข้อง

บรัิษีัทเป็นลาย์ลักษีณ์์อักษีรั เพื�อเป็นแนวทางให�ค่ณ์ะกรัรัมการั       

ผู้้�บรัหิารั และพนักงานของบริัษีทัยึ์ด้ถืือปฏิิบัต้ ิในการับริัหารัจัด้การั

องค่์กรัอย่์างเป็นธิรัรัม โปร่ังใสิ ต้รัวจสิอบได้�และม้ปรัะสิิทธิิภาพ 

ค่รัอบค่ล้มเรัื�องท้�สิำาคั่ญต้ามหลักเกณ์ฑ์์การักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้

ของต้ลาด้หลักทรัพัย์์ทั�ง 5 หมวด้ ได้�แก่ สิทิธิิของผู้้�ถือืห้�น การัปฏิิบัต้ิ

ต้่อผู้้�ถืือห้�นอย์่างเท่าเท้ย์มกัน บทบาทของผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์        

การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลและค่วามโปรั่งใสิ และค่วามรัับผู้ิด้ช้อบของ 

ค่ณ์ะกรัรัมการั เพื�อให�ค่ณ์ะกรัรัมการั ผู้้�บรัิหารัและพนักงานได้�     

นำาไปเป็นหลักการัในการัปฏิิบัต้ิงาน ด้ังน้�

 1. ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทัม้ง่มั�นท้�จะสิรั�างมล้ค่่าเพิ�มแก่กจิการั

ของบริัษีัทฯ ในรัะย์ะย์าว โด้ย์จะกำากับด้้แล และด้ำาเนินงานด้�วย์

ค่วามรัอบค่อบ และรัะมัด้รัะวังเพื�อให�เกิด้ปรัะโย์ช้น์สิ้งสิ้ด้ต่้อ            

ผู้้�ถืือห้�น พรั�อมกบัด้แ้ลมใิห�เกดิ้ปัญหาค่วามขดั้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์

โด้ย์รัับผู้ิด้ช้อบต้่อการัต้ัด้สิินใจ และการักรัะทำาในฐานะกรัรัมการั

ของค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท

 2. ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท จะปฏิิบัติ้ต่้อผู้้�ถืือห้�น และผู้้�ม้     

ส่ิวนได้�ส่ิวนเสิย้์อย่์างเท่าเทย้์มกัน ด้�วย์ค่วามเป็นธิรัรัมต่้อทก้ฝ่่าย์

 3. ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท จะด้ำาเนินงานด้�วย์ค่วามโปรั่งใสิ 

และต้รัวจสิอบได้� โด้ย์จะเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลแก่ผู้้�ท้�เก้�ย์วข�องท้กฝ่่าย์

อย์่างถื้กต้�อง ค่รับถื�วน และทันเวลา

 4. ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท จะด้ำาเนินธ้ิรักิจโด้ย์ค่ำานึงถืึง     

ค่วามเสิ้�ย์งอย่้์เสิมอ โด้ย์จะด้ำาเนนิการัให�มก้ารัค่วบค่ม้ และบริัหารั

ค่วามเสิ้�ย์งอย์่างเหมาะสิม

 5. ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัท จัด้ให�ม้จรัรัย์าบรัรัณ์ในการั     

ปฏิิบัต้ิงานสิำาหรัับกรัรัมการั ผู้้�บริัหารั และพนักงาน โด้ย์                   

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทจักต้�องเป็นต้ัวอย์่างเก้�ย์วกับจรัรัย์าบรัรัณ์   

รัวมถึืงปฏิิบัต้ิต้นให�เป็นแบบอย์่างท้�ด้้แก่ผู้้�บรัิหารั และพนักงาน

ต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัของบรัิษีัทฯ

 6. ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ต้�องจัด้ให�ม้การัปรัะเมินต้นเอง   

ท้กปีเป็นปรัะจำาอย์่างต้่อเนื�อง เพื�อใช้�เป็นกรัอบในการัต้รัวจสิอบ

การัปฏิิบัต้ิหน�าท้�ของค่ณ์ะกรัรัมการั  

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทรัับทรัาบถืึงการัปฏิิบัต้ิต้าม CG Code 

ของสิำานักงาน กลต้. โด้ย์ได้�ม้การันำาหลักการัด้ังกล่าวมาปรัับใช้�

เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกับการัด้ำาเนินงานของบรัิษีัท ม้การัทบทวน

นโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการัเป็นปรัะจำาท้กปี และได้�ปรัับปรั้ง

หลักเกณ์ฑ์์ด้ังกล่าวโด้ย์ยึ์ด้ต้ามหลักเกณ์ฑ์์ต้่างๆ ต้ามหลักการั

กำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ และให�สิอด้ค่ล�องกับสิภาพแวด้ล�อมท้�

เปล้�ย์นแปลงไป
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ข้อัที่่�ยังไม่ปีฏิิบัติ เหตุผล

1. ค่ณ์ะกรัรัมการัค่วรักำาหนด้ให�กรัรัมการัอิสิรัะม้วารัะ

การัด้ำารังต้ำาแหน่งต้่อเนื�องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท้�

แต้่งต้ั�งให�ด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัอิสิรัะค่รัั�งแรัก

2. ค่ณ์ะกรัรัมการัค่วรักำาหนด้จำานวนวารัะท้�ด้ำารัง

ต้ำาแหน่งต้ิด้ต้่อกันได้�นานท้�สิ้ด้ของกรัรัมการั 

และกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์

ค่ณ์ะกรัรัมการัไม่ม้การักำาหนด้วารัะการัด้ำารังต้ำาแหน่งของกรัรัมการั

อิสิรัะ กรัรัมการั และกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ เนื�องจากบรัิษีัทเช้ื�อมั�นว่า

กรัรัมการัของบรัิษีัทเป็นผู้้�ทรังค่้ณ์ว้ฒิิ ม้ค่วามรั้�และค่วามสิามารัถื 

และปรัะสิบการัณ์์ของกรัรัมการัในการัด้ำารังต้ำาแหน่งเป็นเวลานาน 

จะช้่วย์ให�กรัรัมการัเข�าใจการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษีัทได้�ด้้ย์ิ�งขึ�น  

ซึ่ึ�งจะม้ปรัะโย์ช้น์ในการัให�ค่ำาแนะนำาในการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษีัท 

ให�เจรัิญก�าวหน�ามากขึ�น

ก�รส่ือส�รและก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

 ในป ี2563 บรัษิีทัได้�ทบทวนกฎบตั้รัค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย์อ่ย์ทก้ค่ณ์ะ  แนวปฏิบิตั้ดิ้�านการักำากบัด้แ้ลกจิการัท้�ด้ ้การับรัหิารัค่วามเสิ้�ย์ง

ท้�เก้�ย์วข�อง การัสิ่งเสิรัิมให�ผู้้�ปฏิิบัต้ิงานเกิด้จิต้สิำานึกในเรัื�องการัด้ำาเนินงานต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ และการัต้่อต้�านท้จรัิต้

ค่อรัร์ัปัช้ั�น รัวมทั�งต้ดิ้ต้ามปรัะเมนิผู้ลและรัาย์งานการัปฏิบิตั้ติ้ามแนวทางการักำากบัด้้แลกจิการัท้�ด้ ้และได้�มก้ารัสิื�อสิารัและเผู้ย์แพร่ันโย์บาย์

การักำากับด้แ้ลกจิการัไปย์งักรัรัมการัผู้้�บริัหารัและพนักงานท้กรัะด้ับ ต้ลอด้จนผู้้�ม้สิ่วนได้�เส้ิย์ท้กภาค่สิ่วนผู้่านทางเว็บไซึ่ต์้ของบริัษีัทท้� 

www.ttwplc.com เพื�อสิรั�างการัรับัร้ั� ค่วามเข�าใจและยึ์ด้ถืือปฏิบิตั้ไิด้�อย่์างถ้ืกต้�องอนัจะทำาให�เกิด้ค่วามเช้ื�อมั�นแก่ผู้้�มส่้ิวนได้�เสิย้์ทก้ภาค่ส่ิวน

 นอกจากน้� บรัิษีัทฯ ได้�จัด้ทำาจรัรัย์าบรัรัณ์ของบรัิษีัทเป็นลาย์ลักษีณ์์อักษีรั เพื�อเป็นหลักการัและแนวปฏิิบัติ้สิำาหรัับกรัรัมการั               

ผู้้�บริัหารัและพนักงาน อ้กทั�งได้�จัด้ให�ม้สิื�อและกิจกรัรัมต้่างๆ เพื�อเสิรัิมสิรั�างค่วามเข�าใจเก้�ย์วกับการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้แก่พนักงาน    

ของบรัิษีัทฯ โด้ย์ย์ึด้หลักสิำาค่ัญของการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ ในปีท้�ผู้่านมาม้กิจกรัรัมหลัก ด้ังน้� 

  ม้การัแต่้งต้ั�งค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษัีทภิบาลเพื�อพิจารัณ์าให�ค่วามเห็นช้อบ สิ่งเสิริัม กำากับด้้แลนโย์บาย์ 

กลย์้ทธิ์ เป้าหมาย์ แนวปฏิิบัต้ิและแผู้นงานด้�านธิรัรัมาภิบาลและการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง โด้ย์ม้การันำาเสินอแผู้นและรัาย์งาน

การัต้ดิ้ต้ามผู้ลการัปฏิิบัต้งิานต้อ่ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทั และรับัผู้ดิ้ช้อบต่้อการักำากับด้้แลการัปฏิิบัต้ติ้ามนโย์บาย์ รัะเบย้์บปฏิิบัต้ิ

ต้่างๆ ท้�เก้�ย์วข�องกับการัต้่อต้�านท้จรัิต้ค่อรั์รััปช้ั�น

  การัเผู้ย์แพร่ัข�อม้ลและแนวปฏิิบัต้ิเก้�ย์วกับการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ให�แก่กรัรัมการั ผู้้�บริัหารัและพนักงานรัับทรัาบ โด้ย์การั

สิื�อสิารัภาย์ในองค์่กรัผู่้านทางบอร์ัด้ขา่วสิารั กจิกรัรัมพบปะรัะหว่างพนักงาน ผู้้�บริัหารัและกรัรัมการัผู้้�จัด้การัซึึ่�งจดั้เปน็ปรัะจำา

ท้กเด้ือน และ ผู้่านรัะบบอินทรัาเน็ต้ของบรัิษีัท เช้่น การัเผู้ย์แพรั่จด้หมาย์ขอค่วามรั่วมมืองด้เว�นการัซึ่ื�อขาย์หรัือเปล้�ย์นแปลง

การัถืือค่รัองหลักทรัพัย์์ของบริัษีทัผู้า่นทางจด้หมาย์อิเล็กทรัอนิกส์ิ และสิื�อสิารัองค์่กรัในหัวข�อ “CG Corner” เพื�อสิื�อสิารัข�อมล้

และให�ค่วามรั้�ด้�านการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้และการัต้่อต้�านค่อรั์รััปช้ั�นกับพนักงาน

   การัจดั้อบรัมและบรัรัย์าย์ให�ค่วามรั้�เก้�ย์วกบัหลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัท้�ด้ใ้ห�กบัพนกังาน เช้น่ การับรัรัย์าย์หวัข�อนโย์บาย์การั

กำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้และแนวปฏิิบัต้ิในการัต่้อต้�านท้จริัต้ค่อร์ัรััปช้ั�นในการัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัด้ให�ม้แบบทด้สิอบ

ค่วามรั้�ก่อนและหลังการัฟังบรัรัย์าย์

 ในปี 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทได้�พิจารัณ์าทบทวน CG Code กฎรัะเบ้ย์บและหลักเกณ์ฑ์์ของหน่วย์งานกำากับเกณ์ฑ์์ CGR ท้�ย์ัง

ไม่สิามารัถืปฏิิบัต้ิได้� พรั�อมทั�งได้�ช้้�แจงเหต้้ผู้ลและแนวปฏิิบัต้ิทด้แทน ด้ังน้�



91บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รติดต�มก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

 ในปที้�ผู้า่นมาค่ณ์ะกรัรัมการั ผู้้�บรัหิารั และพนกังานของบรัษิีทัฯ ได้�ปฏิิบตั้ติ้ามนโย์บาย์การักำากบัด้แ้ลกจิการัท้�ด้อ้ย์า่งต้อ่เนื�องและ

สิมำ�าเสิมอ จากค่วามม้่งมั�นดั้งกล่าวทำาให�ในปี 2563 บริัษีัทฯ ได้�รัับรัางวัลและการัรัับรัองการัปฏิิบัติ้ต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ 

ด้ังน้�

 1. สิมาค่มส่ิงเสิรัมิสิถืาบนักรัรัมการับริัษีทัไทย์ (IOD) ปรัะกาศผู้ลสิำารัวจการักำากับด้้แลกจิการัของบรัษิีทัจด้ทะเบย้์น ปรัะจำาปี 2562 

(CGR) โด้ย์ TTW ได้�รัับค่ะแนนอย์้่ในรัะด้ับ “ด้้เลิศ” (Excellent)

 2. ได้�รับัการัจดั้อนัด้บัให�เปน็ 1 ใน 100 บริัษีทัจด้ทะเบย้์นในต้ลาด้หลกัทรัพัย์์แห่งปรัะเทศไทย์ท้�มค้่วามโด้ด้เด้น่ในด้�านการัด้ำาเนนิ

ธิ้รักิจอย์่างย์ั�งย์ืน (Environmental Social Governance) หรัือ ESG100 ปรัะจำาปี 2563 ในกล้่มทรััพย์ากรั (Resources) 

 3. ได้�รัับค่ัด้เลือกให�อย์้่ในรัาย์ช้ื�อ “ห้�นย์ั�งย์ืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ปรัะจำาปี 2563 ในกล้่มหลักทรััพย์์     

ท้�ม้ม้ลค่่าต้ลาด้ 30,000 - 100,000 ล�านบาท

 4.  สิมาค่มสิ่งเสิรัิมผู้้�ลงท้นไทย์ได้�ปรัะกาศผู้ลการัปรัะเมินค่้ณ์ภาพการัจัด้ปรัะช้้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น ปรัะจำาปี 2563 โด้ย์ TTW ได้�รัับ

ผู้ลการัปรัะเมิน 99 ค่ะแนนจาก 100 ค่ะแนนเต้็ม

 ในปี 2563 สิมาค่มสิ่งเสิริัมสิถืาบันกรัรัมการับริัษีัทไทย์ (IOD) ได้�ด้ำาเนินโค่รังการัสิำารัวจการักำากับด้้แลกิจการับริัษีัทจด้ทะเบ้ย์น

ไทย์ปรัะจำาปี 2563 เพื�อต้ิด้ต้ามการัพัฒินาด้�านการักำากับด้้แลกิจการัของบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์นไทย์ โด้ย์บรัิษีัทฯ ได้�จัด้ทำาแบบแสิด้งข�อม้ล

ต้ามหลักเกณ์ฑ์์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพื�อเป็นการัช่้วย์สิอบทานการัปฏิิบัต้ิต้าม            

หลักการักำากับด้้แลกิจการั 5 ด้�านของบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์น สิรั้ปได้� ด้ังน้�

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูู้้ถืือหุ้น (Rights of Shareholders)

 บรัิษีัทต้รัะหนักถืึงค่วามสิำาคั่ญและค่วามเท่าเท้ย์มกันของ    

ผู้้�ถืือห้�นทก้รัาย์ทั�งผู้้�ถืือห้�นรัาย์ย่์อย์และนักลงท้นสิถืาบัน จงึสิง่เสิริัม

ให�ผู้้�ถืือห้�นได้�ใช้�สิิทธิิพื�นฐานทางกฎหมาย์ เช้่น การัม้ส่ิวนแบ่งใน

กำาไรัของกิจการั การัซึ่ื�อขาย์หรัือการัโอนห้�น การัได้�รัับข่าวสิารั

ข�อม้ลของกิจการัอย์่างเพ้ย์งพอ การัเข�ารั่วมปรัะช้้มเพื�อใช้�สิิทธิิ    

ออกเสิ้ย์งในท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นเพื�อแต่้งต้ั�งหรืัอถือด้ถือนกรัรัมการั 

การักำาหนด้ค่่าต้อบแทนกรัรัมการั การัแต่้งต้ั�งผู้้�สิอบบัญช้้ และ

กำาหนด้จำานวนเงินค่่าสิอบบัญช้้ และเรืั�องท้�ม้ผู้ลกรัะทบต่้อบรัิษีัท

นอกเหนือจากการัสิ่งเสิรัิมให�ผู้้�ถืือห้�นใช้�สิิทธิิขั�นพื�นฐาน บรัิษีัท       

ได้�ด้้แลและปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นอย่์างเท่าเท้ย์ม เช่้น การัให�ข�อม้ล       

ท้�สิำาค่ญัท้�เป็นปัจจบั้นผู่้านเว็บไซึ่ต์้ การัเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นเสินอ

รัะเบ้ย์บวารัะการัปรัะช้้มและเสินอช้ื�อบ้ค่ค่ลเพื�อเข�าเป็นกรัรัมการั 

การัจัด้ให�ผู้้�ถืือห้�นเข�าเย้์�ย์มช้มกิจการั เข�ารั่วมในกิจกรัรัมค่วาม     

รัับผู้ิด้ช้อบต่้อสิังค่ม และไม่ได้�ม้การัด้ำาเนินการัใด้ๆ อันเป็น           

การัละเมิด้หรัือลิด้รัอนสิิทธิิของผู้้�ถืือห้�นแต้่อย์่างใด้

1.  สิทธิัขั�นพื�นฐาน

  สิิทธิิในการัซึ่ื�อ ขาย์ โอนห้�น และสิิทธิิในการัรัับใบห้�น

  สิทิธิิในการัท้�ได้�รับัข�อมล้ข่าวสิารัอย่์างถ้ืกต้�อง เพ้ย์งพอ 

ทันเวลาในรั้ปแบบท้�เหมาะสิมต้่อการัต้ัด้สิินใจ

  สิิทธิิในการัรัับสิ่วนแบ่งผู้ลกำาไรัของกิจการั

  สิิทธิิในการัเข�ารั่วมปรัะช้้มและลงค่ะแนนเสิ้ย์งใน             

ท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น เพื�อรั่วมต้ัด้สิินใจในการัเปล้�ย์นแปลง

นโย์บาย์ท้�สิำาค่ัญของบรัิษีัท

  สิิทธิิในการัเลือกต้ั�งและถือด้ถือนกรัรัมการั รัวมทั�ง       

การักำาหนด้ค่่าต้อบแทนค่ณ์ะกรัรัมการั

  สิิทธิิในการัให�ค่วามเห็นช้อบในการัแต้่งตั้�งผู้้�สิอบบัญช้้ 

และกำาหนด้ค่่าต้อบแทนผู้้�สิอบบัญช้้

  สิิทธิิในการัได้�รัับสิิทธิิ�ในการัซึ่ื�อห้�นต้ามส่ิวนจำานวนห้�น

ท้�ม้อย์้่ก่อน

2. การประช้ั่มผู้ถืือหุ้้้น 

 ค่ณ์ะกรัรัมการัได้�ให�ค่วามสิำาคั่ญกับการัจัด้ปรัะช้้มสิามัญ      

ผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี โด้ย์ให�ม้การัจัด้ปรัะช้้มภาย์ใน 4 เด้ือนนับแต้่วัน

สิิ�นรัอบบัญช้ข้องบริัษีทัฯ เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นมส่้ิวนร่ัวมในการัรับัทรัาบ

การัด้ำาเนินงานของบริัษีัทฯ และหากม้ค่วามจำาเป็นเรั่งด้่วนท้�จะ

ต้�องพิจารัณ์ารัะเบ้ย์บวารัะพิเศษี ท้�อาจเป็นเรัื�องท้�กรัะทบหรัือ

เก้�ย์วข�องกับผู้ลปรัะโย์ช้น์ของผู้้�ถืือห้�นซึึ่�งจำาเป็นต้�องได้�รัับอน้มัต้ิ

จากผู้้�ถืือห้�น ค่ณ์ะกรัรัมการัสิามารัถืเรั้ย์กปรัะช้้มวิสิามัญผู้้�ถืือห้�น

ได้�เปน็กรัณ้์ไป โด้ย์ในการัปรัะช้ม้สิามญัผู้้�ถืือห้�น บรัษิีทัฯ ได้�ปฏิิบตั้ิ



92 รายงานประจำาปี 2563

ต้ามค่้่มือ AGM Checklist ซึึ่�งจัด้ทำาขึ�นโด้ย์สิมาค่มส่ิงเสิริัม                 

ผู้้�ลงท้นไทย์ สิมาค่มบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์น และ ก.ล.ต้. 

 เนื�องด้�วย์สิถืานการัณ์์การัแพรั่รัะบาด้ของโรัค่ติ้ด้เช้ื�อไวรััสิ   

โค่โรัน่า 2019 (COVID-19) ท้�ได้�แพรั่รัะบาด้ในช้่วงต้�นปี 2563        

ท้�ผู้่านมา รััฐบาลได้�ออกปรัะกาศมาต้รัการัต้่างๆ โด้ย์ม้ค่ำาสิั�งห�าม

ไม่ให�จัด้กิจกรัรัมท้�ม้การัรัวมตั้วกันของบ้ค่ค่ลจำานวนมาก และให�

ปิด้สิถืานท้�ต้่างๆ รัวมถืึงโรังแรัมท้�ใช้�ในการัจัด้ปรัะช้้มสิามัญ             

ผู้้�ถืือห้�น บรัิษีัทจึงม้ค่วามจำาเป็นต้�องเลื�อนการัปรัะช้้มสิามัญ              

ผู้้�ถืือห้�นออกไปจดั้ในเด้อืน กรักฎาค่ม 2563 ซึ่ึ�งยั์งค่งอย่้์ในรัะหวา่ง

สิถืานการัณ์์การัแพรั่รัะบาด้ของโรัค่ติ้ด้เช้ื�อไวรััสิโค่โรัน่า 2019 

บริัษีัทจึงได้�กำาหนด้มาต้รัการัในการัค่ัด้กรัองและการัป้องกัน             

ค่วามเสิ้�ย์งในการัต้ิด้เช้ื�อ COVID-19 ต้ามมาต้รัการัของ                         

กรัมค่วบค่้มโรัค่ โด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ ด้ังน้�

ก่อันวันปีระชุม

 บรัิษีัทจัด้เต้รั้ย์มเอกสิารัการัปรัะช้้มท้�ม้ข�อม้ลค่รับถื�วนใน

สิารัะสิำาค่ญัสิำาหรับัปรัะกอบการัพจิารัณ์าออกเสิย้์งลงค่ะแนนของ

ผู้้�ถืือห้�น โด้ย์เผู้ย์แพร่ัข�อมล้ให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบล่วงหน�า และสินับสินน้

ให�ผู้้�ถือืห้�นมส่้ิวนร่ัวมในการัปรัะช้ม้สิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาป ีรัวมทั�ง

อำานวย์ค่วามสิะด้วกในการัใช้�สิิทธิิออกเสิ้ย์งในกรัณ้์ท้�ไม่สิามารัถื

เข�ารั่วมปรัะช้้มด้�วย์ต้นเองได้� ด้ังน้�

  แจ�งกำาหนด้การัปรัะช้ม้และรัะเบย้์บวารัะการัปรัะช้ม้ให�

ผู้้�ถืือห้�นทรัาบล่วงหน�าผู่้านรัะบบ SET Portal ของ ต้ลท. 

และเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัทฯ ก่อนการัสิ่งเอกสิารัทาง

ไปรัษีณ้์ย์์ต้ั�งแต่้วนัท้� 11 มถ้ิืนาย์น 2563 ซึึ่�งก่อนวนัปรัะช้ม้

ผู้้�ถืือห้�น 48 วันเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืวางแผู้นต้ารัาง

เวลาในการัเข�าร่ัวมปรัะช้้มได้� รัวมทั�งได้�แจ�งกำาหนด้      

วนัให�สิทิธิิผู้้�ถืือห้�นเข�าร่ัวมปรัะช้ม้และการัรับัเงินปันผู้ล

  เผู้ย์แพรัห่นงัสิอืเช้ญิปรัะช้ม้พรั�อมรัาย์ละเอย้์ด้ของแต้ล่ะ

รัะเบ้ย์บวารัะการัปรัะช้้มทั�งภาษีาไทย์และภาษีา

อังกฤษี โด้ย์แย์กแต้่ละรัะเบ้ย์บวารัะไว�อย์่างช้ัด้เจน       

ซึ่ึ�งรัะเบ้ย์บวารัะในการัปรัะช้้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี 

2563 ปรัะกอบด้�วย์เรัื�องพิจารัณ์าต้ามท้�กำาหนด้ไว�ใน 

ข�อบังค่ับของบรัิษีัทฯ หมวด้ท้� 4 การัปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น     

โด้ย์ได้�แย์กเรืั�องการัแต้่งต้ั�งกรัรัมการัแทนกรัรัมการั        

ท้�ออกต้ามวารัะ และการัพิจารัณ์าค่่าต้อบแทนกรัรัมการั

เป็นรัะเบ้ย์บวารัะแย์กออกจากกัน โด้ย์แต่้ละรัะเบ้ย์บ  

วารัะปรัะกอบด้�วย์ ข�อเทจ็จรังิและเหต้ผู้้ล ค่วามเหน็ของ

ค่ณ์ะกรัรัมการั หลักเกณ์ฑ์์และวิธ้ิการัในการัเข�าร่ัวม

ปรัะช้ม้ และหนงัสิอืมอบฉนัทะทั�ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ 

ข. และแบบ ค่.) ต้ามท้�กรัมพัฒินาธ้ิรักิจการัค่�า 

กรัะทรัวงพาณ์ิช้ย์์กำาหนด้ พรั�อมแนบรัาย์งานปรัะจำาปี

ให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบต้ั�งแต่้วันท้� 29 มิถ้ืนาย์น 2563 ก่อน    

วันปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น 30 วันและได้�ทำาการัปรัะกาศลงใน

หนังสิือพิมพ์รัาย์วันต้ิด้ต้่อกัน 3 วันเพื�อบอกกล่าวเรั้ย์ก

ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นเป็นการัล่วงหน�า รัวมทั�งนำาเสินอข�อม้ล

ท้�เก้�ย์วข�องทั�งหมด้บนเว็บไซึ่ต์้ของบริัษีทั เพื�อเปิด้โอกาสิ

ให�ผู้้�ถืือห้�นม้เวลาศึกษีาข�อม้ลปรัะกอบการัปรัะช้้ม       

ล่วงหน�า และจัด้สิ่งหนังสิือเช้ิญปรัะช้้มล่วงหน�าทาง

ไปรัษีณ์้ย์์ถืึงผู้้�ถืือห้�นต้ั�งแต้่วันท้� 8 กรักฎาค่ม 2563 เป็น

เวลา 21 วันก่อนวันปรัะช้้ม ทั�งน้�จัด้ให�ม้หมาย์เลข

โทรัศัพท์ติ้ด้ต้่อเพื�อสิอบถืามรัาย์ละเอ้ย์ด้ในกรัณ้์ท้�ม ้   

ข�อสิงสัิย์เพิ�มเติ้ม นำาเสินอข�อมล้ท้�สิำาค่ญัเพื�อปรัะกอบการั

พิจารัณ์ารัะเบ้ย์บวารัะการัแต้่งต้ั�งกรัรัมการัท้�ค่รับถื�วน

ในสิารัะสิำาคั่ญต้ามแนวปฏิิบติั้ท้�ด้้ของ ก.ล.ต้. และ ต้ลท.

  สิ่งเสิริัมให�นักลงท้นสิถืาบันเข�าร่ัวมปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น      

โด้ย์หนว่ย์งานนกัลงท้นสิมัพนัธิป์รัะสิานไปย์งันกัลงทน้

สิถืาบนัให�จดั้ส่ิงเอกสิารัลงทะเบย้์นให�กบับรัษิีทั 7-14 วนั

ล่วงหน�าก่อนวันปรัะช้้มเพื�อให�บรัิษีัทต้รัวจสิอบค่วาม

ถ้ืกต้�องของเอกสิารั หรืัอขอเอกสิารัเพิ�มเติ้มในกรัณ้์ท้�ยื์�น

เอกสิารัไม่ค่รับถื�วนเพื�ออำานวย์ค่วามสิะด้วกและลด้

รัะย์ะเวลาในการัต้รัวจสิอบเอกสิารัในวันปรัะช้้มจรัิง

  เพื�อเป็นการัอำานวย์ค่วามสิะด้วกให�กับผู้้�ถืือห้�น รัวมถืึง

นกัลงท้นสิถืาบนัสิามารัถืใช้�สิทิธิิโด้ย์สิะด้วก บรัษิีทัได้�จัด้

สิถืานท้�การัปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นท้�สิะด้วกต้่อการัเด้ินทาง

พรั�อมแนบแผู้นท้�แสิด้งสิถืานท้�จัด้ปรัะช้้มไว�ในหนังสิือ

เช้ิญปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น กำาหนด้จ้ด้บริัการัรัับลงทะเบ้ย์น

อย่์างเหมาะสิมและเพ้ย์งพอต้่อจำานวนผู้้�ถืือห้�นท้�มา

ปรัะช้้ม 

  เปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นและนักลงท้นสิถืาบันสิ่งค่ำาถืาม   

ท้� เก้�ย์วข�องกับวารัะการัปรัะช้้มถึืงค่ณ์ะกรัรัมการั        

ล่วงหน�าก่อนวันปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นไม่น�อย์กว่า 10 วัน โด้ย์

ผู่้านทางเว็บไซึ่ต์้ของบรัษิีทั หรัอืทางอเ้มลของเลขาน้การั

บรัิษีัท cg@ttwplc.com หรัือโทรัสิารัหมาย์เลข                

02-4206064 โด้ย์ได้�แจ�งผู้่านรัะบบข่าวสิารัของ

ต้ลาด้หลกัทรัพัย์์แหง่ปรัะเทศไทย์ พรั�อมกบัการัเผู้ย์แพรั่

หนังสิือเช้ิญปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี โด้ย์กำาหนด้        

หลักเกณ์ฑ์์การัสิ่งค่ำาถืามล่วงหน�าไว�ในเว็บไซึ่ต้์บรัิษีัท 

www.ttwplc.com เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นได้�รับัปรัะโย์ช้นส์ิง้สิด้้

จากการัปรัะช้ม้ รัวมทั�งเปน็การัรักัษีาสิิทธิิปรัะโย์ช้นข์อง

ผู้้�ถืือห้�น
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12 ค่น ซึึ่�งคิ่ด้เป็นรั�อย์ละ 100 ของจำานวนกรัรัมการั

ทั�งหมด้ ได้�เข�ารั่วมการัปรัะช้้ม (โด้ย์นาย์ช้้นสิ้เกะ ม้ไรั 

เข�ารั่วมปรัะช้้มผู้่านทาง VDO Conference จาก

ปรัะเทศสิิงค่โปร์ั ต้ามรัาย์งานการัปรัะช้ม้) โด้ย์ปรัะธิาน

กรัรัมการั ปรัะธิานค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ท้กค่ณ์ะและ

กรัรัมการั  ผู้้�จัด้การั พรั�อมผู้้�บรัิหารั เข�ารั่วมปรัะช้้มและ

รั่วมช้้�แจงรัาย์ละเอ้ย์ด้ท้�เก้�ย์วข�องของรัะเบ้ย์บวารัะ

ต้่างๆ รัวมถืึงต้อบค่ำาถืามของผู้้�ถืือห้�น

  หากม้กรัรัมการัท้�ม้ส่ิวนได้�เสิ้ย์ในรัะเบ้ย์บวารัะใด้ๆ 

บรัิษีัทจะรัะบ้กรัรัมการัท้�ม้ส่ิวนได้�เสิ้ย์ไว�ในหนังสืิอ     

เช้ญิปรัะช้ม้ และกรัรัมการัท่านนั�นจะไมอ่ย่้์ในท้�ปรัะช้ม้

ในรัะเบ้ย์บวารัะนั�น

  จัด้ให�ม้เจ�าหน�าท้�ของบรัิษีัทค่อย์ให�ข�อม้ลเก้�ย์วกับ       

การัด้ำาเนินธ้ิรักิจของบริัษีัทแก่ผู้้�ถืือห้�น โด้ย์ม้ผู้้�บริัหารั

สิว่นงานนกัลงท้นสิมัพนัธิ ์ฝ่า่ย์กจิการัองค่ก์รั ฝ่า่ย์บญัช้้

และการัเงิน ฝ่่าย์พัฒินาธ้ิรักิจ ฝ่่าย์ปฏิิบัต้ิการั และ     

ฝ่่าย์วิศวกรัรัม รั่วมให�การัต้�อนรัับและต้อบข�อซัึ่กถืาม

ของผู้้�ถืือห้�น 

  เปดิ้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นอย์า่งน�อย์ 1 ทา่น เปน็อาสิาสิมคั่รั

รั่วมสิังเกต้การัณ์์การันับค่ะแนน และม้ต้ัวแทนอาสิา

พิทักษี์สิิทธิิ�ผู้้�ถืือห้�นจากสิมาค่มสิ่งเสิรัิมผู้้�ลงท้นไทย์     

เข�ารั่วมสิังเกต้การัณ์์ด้�วย์

  จดั้ให�มผู้้้�สิอบบัญช้ท้้�ไม่ได้�ทำาหน�าท้�สิอบบัญช้ข้องบรัษิีทั

และนักกฎหมาย์ท้�ไม่ใช้่ท้�ปรัึกษีากฎหมาย์ของบริัษัีท 

เป็นสิักข้พย์านในการัปรัะช้้ม

  ให�สิิทธิิผู้้�ถืือห้�นท้�มารั่วมปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นภาย์หลังจากท้�

การัปรัะช้้มเรัิ�มแล�ว ม้สิิทธิิออกเส้ิย์งหรัือลงค่ะแนน       

ในรัะเบย้์บวารัะท้�อย่้์รัะหว่างการัพิจารัณ์าและยั์งไม่ได้�

ลงมต้ิ 

  ด้ำาเนินการัปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นต้ามลำาดั้บรัะเบ้ย์บวารัะ      

การัปรัะช้้มท้�ได้�แจ�งไว�ในหนังสิือเช้ิญปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น 

และการันำาเสินอรัะเบ้ย์บวารัะจะเรัิ�มจากค่วามเป็นมา 

เหต้้ผู้ล ค่วามจำาเป็นและข�อเสินอต้่อท้�ปรัะช้้ม โด้ย์      

รัาย์ละเอย้์ด้ของข�อมล้ท้�สิำาค่ญัได้�แจ�งผู้้�ถืือห้�นในหนงัสิอื

นัด้ปรัะช้้มแล�ว โด้ย์ไม่ม้การัเพิ�มรัะเบ้ย์บวารัะใด้ๆ         

ในท้�ปรัะช้้ม

  ให�โอกาสิผู้้�ถืือห้�นในการัแสิด้งค่วามค่ิด้เห็น ข�อซึ่ักถืาม

ต้่อท้�ปรัะช้้มในแต้่ละรัะเบ้ย์บวารัะอย์่างเท่าเท้ย์มกัน 

โด้ย์ปรัะธิานในท้�ปรัะช้้มได้�ให�ค่วามสิำาคั่ญและต้อบ   

ข�อซึ่ักถืามในท้กปรัะเด็้น และม้การับันทึกการัปรัะช้้ม 

อย์่างค่รับถื�วน

  จัด้ให�ม้รัะบบถื่าย์ทอด้สิด้การัปรัะช้้มผู้่านช้่องทาง

ออนไลน ์(AGM Private Live Streaming) โด้ย์เผู้ย์แพร่ั

ผู้่านเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัท ซึ่ึ�งผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์สิามารัถื       

เข�าถืึงและรัับช้มการัปรัะช้้มได้� 

วันปีระชุมผ้้ถ่อัหุ้น 

 บรัษิีทัสินับสินน้ให�ใช้�สิทิธิิในการัเข�าปรัะช้ม้และออกเส้ิย์งใน

ท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น โด้ย์อำานวย์ค่วามสิะด้วกแก่ผู้้�ถืือห้�นท้�จะเข�ารั่วม

ปรัะช้ม้และด้ำาเนนิการัปรัะช้ม้อย่์างโปร่ังใสิ บรัษิีทัฯ ได้�ใช้�เทค่โนโลย้์

การัลงทะเบ้ย์น การันบัค่ะแนนและการัแสิด้งผู้ล เพื�อให�การัปรัะช้ม้

สิามารัถืกรัะทำาได้�รัวด้เรั็ว ถ้ืกต้�อง แม่นย์ำา ต้รัวจสิอบได้� และ          

ไม่กรัะทำาการัใด้ๆ อันเป็นการัละเมิด้หรัือลิด้รัอนสิิทธิิของผู้้�ถืือห้�น

รัวมทั�งเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นได้�ซึ่ักถืามและแสิด้งค่วามคิ่ด้เห็น     

ได้�อย์่างเต้็มท้� ด้ังน้� 

  เนื�องจากการัปรัะช้้ม AGM ปรัะจำาปี 2563 อย์้่รัะหว่าง

สิถืานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาด้ของโรัค่ติ้ด้เช้ื�อไวรัสัิโค่โรันา 

2019 (COVID-19) บริัษีทัจงึได้�กำาหนด้มาต้รัการัในการั

ค่ัด้กรัองและการัป้องกันค่วามเสิ้�ย์งในการัต้ิด้เช้ื�อ   

COVID-19 ต้ามมาต้รัการัของกรัมค่วบค่้มโรัค่

  ผู้้�ถืือห้�นท้�ไม่สิามารัถืเดิ้นทางมาปรัะช้้มด้�วย์ต้นเอง

สิามารัถืใช้�สิิทธิิในการัลงค่ะแนนเสิ้ย์งได้�โด้ย์การั      

มอบฉันทะให�กับกรัรัมการัอิสิรัะของบริัษีัทเข�ารั่วม

ปรัะช้้มและออกเสิ้ย์งแทน

  จัด้ให�ม้จ้ด้ค่ัด้กรัองและต้รัวจวัด้อ้ณ์หภ้มิร่ัางกาย์ของ    

ผู้้�เข�าร่ัวมปรัะช้ม้ทก้ท่านก่อนเข�าบรัเิวณ์สิถืานท้�ปรัะช้ม้ 

และสิงวนสิิทธิิ�ไม่อน้ญาต้ให�ผู้้�ม้อ้ณ์หภ้มิร่ัางกาย์ต้ั�งแต่้ 

37.5 องศาเซึ่ลเซ้ึ่ย์สิขึ�นไปเข�ารัว่มปรัะช้ม้ รัวมถึืงการัจดั้

ท้�นั�งแบบเว�นรัะย์ะห่าง 1 เมต้รัในท้กจ้ด้

  บรัิษีัทได้�จัด้ทำาวิด้ิทัศน์ บันทึกภาพการัปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น

ต้ลอด้รัะย์ะเวลาการัปรัะช้้ม เผู้ย์แพร่ับนเว็บไซึ่ต้์     

www.ttwplc.com ผู้่านรัะบบ AGM Private Live 

streaming เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นท้�ไม่สิามารัถืเด้ินทางมา

ปรัะช้ม้ สิามารัถืเข�าถึืงและติ้ด้ต้ามเหต้ก้ารัณ์์ในรัะหว่าง

ปรัะช้้มได้� และหากม้ข�อสิงสิัย์ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืพิมพ์

ค่ำาถืามส่ิงเข�ามารัะหวา่งการัปรัะช้ม้ได้� โด้ย์บรัษิีทัจดั้ให�

ม้เจ�าหน�าท้�รัวบรัวมค่ำาถืามสิ่งให�ปรัะธิานในท้�ปรัะช้้ม

ต้อบข�อซึ่ักถืามในท้กปรัะเด้็น

  กรัรัมการั ผู้้�บริัหารั และผู้้�สิอบบัญช้จ้าก บริัษีทั สิำานกังาน

อ้วาย์ จำากัด้ เข�ารั่วมปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นอย์่างพรั�อมเพรั้ย์ง

เพื�อต้อบค่ำาถืามและรัับทรัาบค่วามเห็นของผู้้�ถืือห้�น     

ซึ่ึ�งในปี 2563 ปรัะธิานกรัรัมการัและกรัรัมการัจำานวน 
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  จดั้ให�มท้้�ปรักึษีากฎหมาย์ บรัษิีทั ออฟฟิศเซึ่สิ ออฟ เอน็ 

แอนด์้ เค่ จำากดั้ ทำาหน�าท้�ต้รัวจสิอบเอกสิารัของผู้้�ถืือห้�น 

หรัือผู้้�มอบฉันทะท้�ม้สิิทธิิเข�าร่ัวมปรัะช้้ม องค่์ปรัะช้้ม    

วธ้ิิการัลงค่ะแนนและการันับค่ะแนนต้ามข�อบงัค่บัของ

บรัิษีัท การัเก็บบัต้รัลงค่ะแนนจากผู้้� ถืือห้�น และ           

การัต้รัวจสิอบผู้ลของมต้ิและผู้ลการัลงค่ะแนน ซึ่ึ�ง          

ผู้้�ต้รัวจสิอบให�ค่วามเห็นว่า ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทค่รับ

องค์่ปรัะช้ม้ การัด้ำาเนนิการัปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�น มป้รัะสิทิธิิภาพ

การัออกเสิ้ย์งลงค่ะแนน ม้ค่วามโปรั่งใสิ และเป็นไป

ต้ามข�อบังค่ับบริัษีัทฯ บทกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข�อง และ   

แนวปฏิิบัต้ิท้�ด้้ของต้ลาด้หลักทรััพย์์ เก้�ย์วกับเรัื�อง        

การักำากบัด้แ้ลกจิการัท้�ด้ ้อก้ทั�ง บรัษิีทัฯ เค่ารัพสิทิธิิของ

ผู้้�ถืือห้�นในการัเข�ารั่วมปรัะช้้มและแสิด้งค่วามค่ิด้เห็น

ในท้�ปรัะช้้ม รัวมถึืงการัด้้แลอำานวย์ค่วามสิะด้วกต้่อ       

ผู้้�ถืือห้�นในเรัื�องต้่างๆ เป็นอย์่างด้้

 ทั�งน้�การัปรัะช้้มสิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปี 2563 ม้จำานวน            

ผู้้�เข�ารั่วมปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น ณ์ เวลาปิด้ปรัะช้้ม จำานวน 473 รัาย์         

ซึ่ึ�งมาปรัะช้้มด้�วย์ต้นเองและโด้ย์การัมอบฉันทะจำานวน 111 รัาย์ 

และ 362 รัาย์ ต้ามลำาดั้บ นับจำานวนห้�นท้� ถืือรัวมกันได้� 

3,078,725,898 ห้�น ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 77.16 ของจำานวนห้�นท้�

จำาหน่าย์ได้�ทั�งหมด้ ลด้ลงจากจำานวนผู้้�เข�าร่ัวมปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น     

ในปี 2562 เนื�องด้�วย์สิถืานการัณ์์การัแพรั่รัะบาด้ของ COVID-19 

ค่ดิ้เป็นรั�อย์ละ 4.35 ซึึ่�งในปี 2562 มผู้้้�ถืือห้�นท้�มาปรัะช้ม้ด้�วย์ต้นเอง

และโด้ย์การัมอบฉันทะจำานวน 971 รัาย์ นับจำานวนห้�นท้�ถืือ         

รัวมกันได้� 3,252,370,957 ห้�น ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 81.51 ของจำานวน

ห้�นท้�จำาหน่าย์ได้�ทั�งหมด้

หลังการปีระชุมผ้้ถ่อัหุ้น 

  หลังจากการัปรัะช้้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น บรัิษีัทจัด้ส่ิงสิรั้ป    

ผู้ลการัลงมต้ิของท้�ปรัะช้้มในแต้่ละรัะเบ้ย์บวารัะให�         

ผู้้�ถืือห้�น และ ต้ลาด้หลักทรััพย์์ทรัาบผู้่านรัะบบ SET 

Portal ของต้ลาด้หลักทรัพัย์์ต้ามหลกัเกณ์ฑ์์ในการัแจ�ง

สิารัสินเทศของต้ลาด้หลักทรััพย์์ ในปี 2563 บริัษีัทได้�

แจ�งผู้ลการัลงมติ้ด้งักลา่วทนัทห้ลงัเสิรัจ็สิิ�นการัปรัะช้ม้

ในวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563

  บรัิษีัทได้�จัด้ทำารัาย์งานการัปรัะช้้มซึ่ึ�งได้�บันทึกรัาย์ช้ื�อ

กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัพรั�อมต้ำาแหน่งของกรัรัมการั        

ผู้้�บรัิหารั ผู้้�สิอบบัญช้้ และผู้้�ต้รัวจสิอบการัปรัะช้้มท้�เข�า

รั่วมปรัะช้้ม วิธ้ิการัลงค่ะแนนและนับค่ะแนน การัใช้�

บัต้รัลงค่ะแนน ข�อเสินอของค่ณ์ะกรัรัมการั ข�อซึ่ักถืาม

และข�อเสินอแนะของผู้้�ถืือห้�น ปรัะเด้น็ช้้�แจงจากผู้้�บรัหิารั

อ้กทั�งได้�บันทึกค่ะแนนเส้ิย์งทั�งเห็นด้�วย์ ไม่เห็นด้�วย์     

งด้ออกเสิ้ย์ง บัต้รัเสิ้ย์ และมต้ิท้�ปรัะช้้มในแต้่ละ

รัะเบ้ย์บวารัะการัปรัะช้้ม และนำาเผู้ย์แพรั่ทางเว็บไซึ่ต้์

ของบรัษิีทัฯ ท้� www.ttwplc.com เมื�อวนัท้� 10 สิงิหาค่ม 

2563 ซึ่ึ�งอย์้่ในหลักเกณ์ฑ์์ ท้� ต้ลท. กำาหนด้ค่ือภาย์ใน 

14 วันนับจากวันปรัะช้้ม 

  บรัิษีัทจัด้ให�ม้การัเผู้ย์แพรั่ภาพและเสิ้ย์งท้�บันทึกจาก

การัปรัะช้ม้บนเวบ็ไซึ่ต้ข์องบรัษิีทัเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นท้�ไมไ่ด้�

เข�ารั่วมปรัะช้้มได้�รัับทรัาบ

  หลังจากท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นได้�อน้มัต้ิการัจ่าย์เงินปันผู้ล 

บรัษิีทัฯ ได้�แจ�งมต้ทิ้�ปรัะช้ม้รัวมถึืงรัาย์ละเอย้์ด้การัจา่ย์

เงินปันผู้ลให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบผู้่านรัะบบ SET Portal ของ 

ต้ลท. และปรัะสิานงานกับนาย์ทะเบ้ย์น TSD พรั�อม

ปรัะกาศแจ�งการัจ่าย์เงินปนัผู้ลทางหนงัสืิอพมิพ ์เพื�อให�

มั�นใจว่าผู้้�ถืือห้�นได้�รับัสิทิธิิเงินปนัผู้ลอย่์างค่รับถื�วนและ

ถื้กต้�อง

3. การเย่่�ย่มชั่มกิจำการและการใหุ้้ความรู้แก่ผู้ถืือหุ้้้น

 และนักลงท้น

 เนื�องด้�วย์สิถืานการัณ์์การัแพรัร่ัะบาด้ของ COVID-19 ทำาให�

การัพบปะเพื�อให�ข�อม้ลกับนักลงท้น นักวิเค่รัาะห์ ผู้้�ถืือห้�น และผู้้�ท้�

สินใจเป็นสิิ�งท้�ทางบรัิษีัทด้ำาเนินการัด้�วย์ค่วามรัะมัด้รัะวัง จึงได้�

เลือกใช้�การัสิื�อสิารัข�อม้ลผู้่านทางช้่องทางอื�นๆ แทน ทั�งทาง

โทรัศัพท์ อ้เมล์ และ Conference Call ผู้่าน Platform ต้่างๆ เช้่น 

ZOOM Meeting, MS-Teams ซึ่ึ�งทำาให�บรัษิีทัย์งัค่งสิามารัถืสิื�อสิารั

และเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลได้�ถ้ืกต้�องค่รับถื�วนอย์่างต้่อเนื�อง ด้�วย์ค่วาม

โปรั่งใสิ และม้ปรัะสิิทธิิภาพ
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หมวดท่ี 2 ก�รปฏิบัติต่อผูู้้ถืือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน 
(Equitable Treatment of Shareholders)

1. การปฏิิบัติท่�เท่าเท่ย่ม

 ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทได้�ต้รัะหนักถึืงการัด้้แลผู้ลปรัะโย์ช้น์

และการัปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์ ผู้้�ถืือห้�นต้่างช้าต้ิ และนักลงท้น

สิถืาบันให�ม้ค่วามเท่าเท้ย์มกัน ย้์ต้ิธิรัรัม โด้ย์ได้�ม้การักำาหนด้

นโย์บาย์เก้�ย์วกับการัปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นอย่์างเท่าเท้ย์มกันไว�ใน

นโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ นอกเหนือจากท้�กฎหมาย์

กำาหนด้ โด้ย์ได้�ม้การัปฏิิบัต้ิด้ังน้� 

  กำาหนด้ให�สิทิธิิออกเสิย้์งในท้�ปรัะช้ม้เปน็ไปต้ามจำานวน

ห้�นท้�ผู้้�ถืือห้�นถืืออย่้์ โด้ย์หนึ�งห้�นมส้ิทิธิิเท่ากับหนึ�งเสิย้์ง

  เปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นเสินอรัะเบ้ย์บวารัะการัปรัะช้้ม

สิามญัผู้้�ถือืห้�นปรัะจำาปี และเสินอชื้�อบค้่ค่ลเป็นกรัรัมการั

ล่วงหน�าต้ั�งแต้่วันท้� 1 กันย์าย์น 2563 ถืึง 31 ธิันวาค่ม 

2563 โด้ย์บริัษีัทเปิด้เผู้ย์หลักเกณ์ฑ์์และวิธ้ิการับน

เว็บไซึ่ต์้ของบริัษีัทฯ พรั�อมทั�งแจ�งให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบ      

ผู้่านรัะบบ SET Portal ของ ต้ลท. 

  บรัิษีัทม้นโย์บาย์ท้�จะรัักษีาสิิทธิิของผู้้�ถืือห้�นท้กรัาย์ 

กล่าวคื่อ จะไม่เพิ�มรัะเบ้ย์บวารัะในท้�ปรัะช้้มโด้ย์ไม่ได้�

แจ�งให�ผู้้�ถืือห้�นอื�นทรัาบล่วงหน�า เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นได้�          

ม้โอกาสิศึกษีาข�อม้ลของรัะเบ้ย์บวารัะการัปรัะช้้มก่อน

ลงมติ้ ทั�งน้� ผู้้�ถืือห้�นของบริัษีัทท้กรัาย์ม้สิิทธิิออกเส้ิย์ง

ต้ามจำานวนห้�นท้�ถืืออย่้์ โด้ย์แต้่ละห้�นม้สิิทธิิออกเส้ิย์ง

หนึ�งเสิ้ย์ง และไม่ม้ห้�นใด้ม้สิิทธิิพิเศษีท้�เป็นการัจำากัด้

สิิทธิิของผู้้�ถืือห้�นรัาย์อื�น

  เพื�อค่วามโปร่ังใสิและต้รัวจสิอบได้� บริัษีัทจัด้ให�ม้การั

ใช้�บัต้รัลงค่ะแนนเสิ้ย์งในท้กรัะเบ้ย์บวารัะ รัวมทั�ง        

เปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นแต้่งต้ั�งกรัรัมการัเป็นรัาย์บ้ค่ค่ล 

โด้ย์ม้สิำานักงานกฎหมาย์ บรัิษีัท ออฟฟิศเซึ่สิ ออฟ เอ็น

แอนด้์ เค่ จำากัด้ เป็นค่นกลางทำาหน�าท้�เป็นผู้้�ต้รัวจสิอบ

ด้แ้ลให�การัปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�นเป็นไปอย่์างโปร่ังใสิ ถ้ืกต้�อง

ต้ามกฎหมาย์และข�อบังค่ับของบรัิษีัท นอกจากน้�     

ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทัเปดิ้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นท้�ไม่สิามารัถื

เข�าปรัะช้ม้ด้�วย์ต้นเอง สิามารัถืใช้�สิทิธิิออกเสิย้์งโด้ย์การั

มอบฉันทะซึ่ึ�งจัด้ทำาทั�ง 3 แบบต้ามท้�กำาหนด้โด้ย์         

กรัมพัฒินาธ้ิรักิจการัค่�า รัวมทั�งเสินอกรัรัมการัอิสิรัะของ

บรัิษีัทจำานวน 2 ค่น ซึ่ึ�งไม่ม้ปรัะเด้็นเรัื�องค่วามขัด้แย์�ง

ทางผู้ลปรัะโย์ช้น์เก้�ย์วกับรัะเบ้ย์บวารัะการัปรัะช้้ม

สิามัญผู้้� ถืือห้�นปรัะจำาปีเป็นทางเลือกให�ผู้้� ถืือห้�น

สิามารัถืมอบฉันทะให�ลงค่ะแนนเสิ้ย์งแทนในกรัณ้์ท้�      

ผู้้�ถืือห้�นไม่สิามารัถืเข�ารั่วมปรัะช้้มได้� และได้�อำานวย์

ค่วามสิะด้วกโด้ย์ให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืด้าวน์โหลด้หนังสิอื

มอบฉันทะผู้่านทางเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัทได้�

  เนื�องจากผู้้�ถืือห้�นสิ่วนใหญ่ท้�มาเข�ารั่วมการัปรัะช้้ม

สิามัญผู้้�ถืือห้�นเป็นค่นไทย์ จึงด้ำาเนินการัปรัะช้้มเป็น

ภาษีาไทย์ แต่้เพื�อปรัะโย์ช้น์ในการัสิื�อสิารัและอำานวย์

ค่วามสิะด้วกให�กับผู้้�ถืือห้�นช้าวต้า่งช้าต้ ิบริัษีทัจงึจัด้ทำา

หนงัสิอืเช้ญิปรัะช้ม้และเอกสิารัท้�เก้�ย์วข�องทั�งภาษีาไทย์

และภาษีาอังกฤษี

  ใช้�บตั้รัลงค่ะแนนเสิย้์งในทก้วารัะการัปรัะช้ม้ โด้ย์เฉพาะ

ในวารัะเลือกต้ั�งกรัรัมการัท้�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืเลือกตั้�ง     

ได้�เป็นรัาย์บ้ค่ค่ล โด้ย์ม้ค่ะแนนเสิ้ย์งเท่ากับจำานวนห้�น

ท้�ต้นม้ต้่อการัเลือกต้ั�งกรัรัมการั 1 ค่น 

  กำาหนด้ให�กรัรัมการัซึ่ึ�งม้สิ่วนได้�เส้ิย์ในเรัื�องท้�พิจารัณ์า

ไม่ม้สิิทธิิออกเส้ิย์งและต้�องไม่อย่้์ในท้�ปรัะช้้มในวารัะ  

ด้ังกล่าว 

  ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัได้�กำาหนด้มาต้รัการัปอ้งกนัการัใช้�

ข�อม้ลภาย์ในโด้ย์มิช้อบ (Insider Trading) ของบ้ค่ค่ล

ท้�เก้�ย์วข�องซึ่ึ�งหมาย์ถืงึ ค่ณ์ะกรัรัมการั ผู้้�บริัหารัรัะด้บัสิง้

ของบรัิษีัท และพนักงานในหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข�องกับ

ข�อม้ล (รัวมทั�งค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ

ของบ้ค่ค่ลดั้งกล่าว) โด้ย์ม้หลักการัท้�สิำาค่ัญเปิด้เผู้ย์   

รัาย์ละเอย้์ด้ในหัวข�อการัด้แ้ลเรัื�องการัใช้�ข�อมล้ภาย์ใน

2.  การป้องกันการใช้ั่ข้อมูลภาย่ใน

 บรัษิีทัได้�กำาหนด้แนวทางการัปอ้งกนัการัใช้�ข�อมล้ภาย์ในเปน็

ลาย์ลักษีณ์์อักษีรัและเผู้ย์แพรั่เป็นจด้หมาย์เว้ย์นให�กรัรัมการั         

ผู้้�บรัิหารัและพนักงานได้�รัับทรัาบโด้ย์ทั�วกันและปฏิิบัต้ิต้ามอย์่าง

เค่รั่งค่รััด้ โด้ย์ม้หลักการัท้�สิำาคั่ญเปิด้เผู้ย์รัาย์ละเอ้ย์ด้ในหัวข�อ     

การัด้้แลเรัื�องการัใช้�ข�อม้ลภาย์ใน

3.  การป้องกันความขัดแย้่งของผลประโย่ชั่น์ (Conflict of 

 Interest)

 ค่ณ์ะกรัรัมการัม้นโย์บาย์ท้�จะมิให�ม้การัขัด้แย์�งรัะหว่าง      

ผู้ลปรัะโย์ช้น์ส่ิวนต้ัวและผู้ลปรัะโย์ช้น์ของบรัิษีัทฯ โด้ย์ได้�กำาหนด้

เป็นหลักการัไว�ในจรัรัย์าบรัรัณ์ทางธ้ิรักิจสิำาหรัับกรัรัมการัและ

พนักงาน ด้ังน้�
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หมวดท่ี 3 บทบ�ทของผูู้้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

1.  การดูแลสิทธิัของผู้ม่ส่วนได้เส่ย่

 นอกเหนือจากการัด้้แลและรัักษีาสิิทธิิของผู้้�ถืือห้�นแล�ว      

ค่ณ์ะกรัรัมการัม้นโย์บาย์ท้�จะด้้แลสิิทธิิของผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์       

ทก้กล้ม่ โด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ญักบัเรัื�องท้�มผู้้ลกรัะทบต้อ่การัปรัะกอบ

ธ้ิรักิจโด้ย์ต้รัง และเรัื�องท้�ถืือเป็นหน�าท้�ท้�พึงกรัะทำาต้่อสัิงค่ม          

สิ่วนรัวมด้�วย์ ค่ณ์ะกรัรัมการัจึงได้�กำาหนด้แนวทางการัต้อบสินอง

ค่วามต้�องการัของกล้ม่ผู้้�มส่้ิวนได้�ส่ิวนเสิย้์แต่้ละกล้ม่ไว�อย่์างช้ดั้เจน

ในนโย์บาย์การักำากบัด้แ้ลกิจการัท้�ด้ข้องบริัษีทัฯ และจรัรัย์าบรัรัณ์

ทางธ้ิรักิจ เพื�อให�กรัรัมการั ผู้้�บริัหารั และพนักงานยึ์ด้ถืือปฏิิบัต้ิ     

ในการัทำางาน สิรั้ปได้�ด้ังน้� 

ผ้้ถ่อัหุ้น

 บรัิษีัทม้ค่วามม้่งมั�นท้�จะเป็นตั้วแทนท้�ด้้ของผู้้�ถืือห้�นในการั

ด้ำาเนินธ้ิรักิจอย์่างโปรั่งใสิโด้ย์ค่ำานึงถืึงการัเจรัิญเต้ิบโต้ของม้ลค่่า

บรัิษีัทในรัะย์ะย์าว ม้ผู้ลต้อบแทนท้�ด้้ ให�ข�อม้ลข่าวสิารัแก่ท้กฝ่่าย์

อย์่างเท่าเท้ย์มกัน

พนักงาน 

 บรัิษีัทและบรัิษีัทย์่อย์ม้การักำาหนด้นโย์บาย์ด้�านพนักงาน

และจัด้ทำาค่้่มือสิำาหรัับให�พนักงานท้กค่นได้�รัับทรัาบถึืงนโย์บาย์

และสิวัสิดิ้การัท้�พนักงานพึงได้�รัับอย่์างชั้ด้เจน ม้การัปฏิิบัติ้ต่้อ

พนักงานอย์่างเท่าเท้ย์มและเป็นธิรัรัม ไม่ม้ข�อย์กเว�นในเรัื�องถิื�น

กำาเนิด้ เช้ื�อช้าต้ิ ศาสินา เพศ สิถืานภาพการัสิมรัสิ ภาษีาหรืัอ

ต้ำาแหนง่ ไมม่ก้ารัใช้�หรัอืสินบัสินน้การัใช้�แรังงานเด้ก็ การัค่�ามนษ้ีย์์

และไม่สินับสิน้นการัท้จริัต้และค่อร์ัรััปช้ั�นท้กรั้ปแบบ ต้ลอด้จน

บรัิษีัทยั์งเปิด้โอกาสิรัับค่นพิการัเข�ารั่วมงานกับบรัิษีัทด้�วย์ บรัิษัีท

ม้นโย์บาย์และแนวปฏิิบัต้ิเก้�ย์วกับค่่าต้อบแทนและสิวัสิด้ิการัแก่

พนักงานโด้ย์การัจ่าย์ค่่าต้อบแทนให�แก่พนักงานอย่์างเหมาะสิม

และเป็นธิรัรัม อย่้์ในรัะดั้บท้�สิามารัถืแข่งขันกับอ้ต้สิาหกรัรัม

เด้้ย์วกัน 

 ทั�งน้� บรัิษีัทจัด้ให�ม้สิวัสิด้ิการัต้่างๆ ท้�มากกว่ากฎหมาย์

กำาหนด้ เช้่น การัจัด้ต้ั�งกองท้นสิำารัองเล้�ย์งช้้พ ในอัต้รัาท้�เหมาะสิม

ต้ามอาย์ง้าน การัต้รัวจสิข้ภาพปรัะจำาป ีค่า่รักัษีาพย์าบาล ปรัะกนั

สิ้ขภาพ ปรัะกันช้้วิต้และอ้บัต้ิเหต้้ รัวมถึืงการัจัด้พาหนะปรัะจำา

ต้ำาแหน่งให�กับผู้้�บรัหิารัรัะดั้บผู้้�จดั้การัส่ิวนขึ�นไปให�สิามารัถืปฏิบัิต้ิ

งานได้�อย์่างค่ล่องต้ัว สิ่งเสิรัิมให�พนักงานม้กิจกรัรัมต้่างๆ เช้่น     

การัจัด้ต้ั�งช้มรัม TTW Running Club และเข�ารั่วมกิจกรัรัมงานวิ�ง

ต้า่งๆ ท้�หนว่ย์งานภาย์นอกจดั้ขึ�น รัวมถืงึจดั้ให�มห้�องปฐมพย์าบาล

เบื�องต้�น ห�องออกกำาลังกาย์และอ้ปกรัณ์์ออกกำาลังกาย์ให�กับ

พนักงานเพื�อเป็นการัสิ่งเสิรัิมให�พนักงานม้สิ้ขภาพท้�ด้้ เป็นต้�น 

 บรัิษีัทให�ค่วามสิำาค่ัญกับการัพัฒินาบ้ค่ลากรัในรัะย์ะย์าว 

ม้นโย์บาย์และแนวปฏิิบัต้ิเก้�ย์วกับการัพัฒินาและสิรั�างโอกาสิใน

การัเรัย้์นร้ั�และพัฒินาศักย์ภาพของพนักงานเพรัาะเช้ื�อว่าบค้่ลากรั

ค่ือทรััพย์ากรัท้�ม้ค่่าสิ้งสิ้ด้ในการัขับเค่ลื�อนองค่์การัไปสิ้่เป้าหมาย์

รั่วมกัน จึงม้่งมั�นท้�จะพัฒินาบ้ค่ลากรัให�ม้ค่วามรั้� ค่วามสิามารัถื 

และม้ค่้ณ์ภาพช้้วิต้ท้�ด้้ โด้ย์นำารัะบบบรัิหารัวิช้าช้้พทางการับรัิหารั

ทรััพย์ากรับ้ค่ค่ลมาใช้�เพื�อเพิ�มศักย์ภาพและค่วามสิามารัถืของ

พนกังานให�เกิด้ปรัะโย์ช้น์สิง้สิด้้ จดั้โปรัแกรัมการัเรัย้์นร้ั�อย่์างเหมาะสิม

ต้ั�งแต้่พนักงานเรัิ�มเข�ามาทำางานกับบรัิษีัทฯ วันแรักจนถืึง ณ์ วันท้�

เกษีย้์ณ์อาย้์ และสิง่เสิรัมิให�พนกังานทก้รัะด้บัศกึษีาหาค่วามร้ั�และ

 1. ด้้แลให�บรัิษีัทฯ ม้การัปฏิิบัต้ิต้ามหลักเกณ์ฑ์์ วิธ้ิการั และการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลรัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกัน ต้ามท้�กฎหมาย์หรัือ               

หน่วย์งานกำากับด้้แลกำาหนด้ไว�อย์่างเค่รั่งค่รััด้ และเป็นไปต้ามรัะเบ้ย์บของบรัิษีัทฯ

 2. หล้กเล้�ย์งการัทำารัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกับต้นเองหรัือบ้ค่ค่ล/นิติ้บ้ค่ค่ลท้�เก้�ย์วข�อง ท้�อาจก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์

กับบรัิษีัทฯ 

 3. ในกรัณ้์รัาย์การัท้�เป็นรัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกันซึ่ึ�งไม่เป็นไปต้ามเงื�อนไขการัค่�าทั�วไปต้ามหลักการัท้�ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทอน้มัต้ิ 

หรัือม้ลักษีณ์ะและขนาด้ของรัาย์การัไม่อย่้์ในอำานาจการัพิจารัณ์าของฝ่่าย์จัด้การั ต้�องผู่้านการัสิอบทานและให�ค่วามเห็นจาก                  

ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ ก่อนนำาเสินอขออน้มัต้ิจากค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทหรัือผู้้�ถืือห้�น

 4. ในกรัณ้์ท้�ม้ค่วามจำาเป็นต้�องทำารัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกัน รัาย์การันั�นจะต้�องเป็นไปต้ามเงื�อนไขการัค่�าทั�วไปต้ามหลักการัท้�            

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัอนม้ตั้ ิด้�วย์ค่วามโปรัง่ใสิและเปน็ธิรัรัม เปรัย้์บเสิมอืนการัทำารัาย์การักบับค้่ค่ลภาย์นอก และค่ำานงึถืงึปรัะโย์ช้นส์ิง้สิด้้

ของบรัิษีัทฯ

 5. ผู้้�ท้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์จะต้�องไม่ม้สิ่วนในการัพิจารัณ์ารัาย์การัท้�ต้นม้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์
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เพิ�มเต้ิมทักษีะใหม่ๆ สินับสิน้นให�พนักงานเข�ารั่วมอบรัมสิัมมนา

กบัสิถืาบนัช้ั�นนำาต้า่งๆ นอกจากน้�บรัษิีทัย์งัได้�พฒัินาการัมส้ิว่นรัว่ม

ของพนกังานอย์า่งต้อ่เนื�อง โด้ย์การัสิำารัวจค่วามค่ดิ้เหน็ด้�านค่วาม

พงึพอใจในการัทำางาน (Employee Satisfaction Survey) การัปรัะเมนิ

รัะด้ับค่วามผู้้กพันท้�ม้ต้่อองค่์กรั (Employee Engagement          

Survey) การัม้ส่ิวนร่ัวมของพนักงานในการับริัหารัจัด้การัด้้แล

สิวัสิด้ิการั อาช้้วอนามัย์และค่วามปลอด้ภัย์ โด้ย์บรัิษีัทได้�กำาหนด้

เป็นนโย์บาย์และแนวทางปฏิิบัต้ิ เก้�ย์วกับค่วามปลอด้ภัย์และ        

สิข้อนามัย์ในท้�ทำางานผู่้านทางค่ณ์ะกรัรัมการัค่วามปลอด้ภัย์และ

อาช้้วอนามัย์ให�ม้ค่วามปลอด้ภัย์ต่้อช้้วิต้ต้ลอด้จนทรััพย์์สิินของ

พนักงานและของบริัษีัท บริัษีัทค่ำานึงถืึงค่วามปลอด้ภัย์ทั�งต้่อ       

การัปฏิิบัต้ิงานของพนักงาน และต้่อผู้้�ใช้�สิาธิารัณ้์ปโภค่ด้�วย์         

การัจัด้ให�ม้การัอบรัมให�กับท้มช้่างเทค่นิค่และวิศวกรัต้ลอด้จน

พนกังานท้�ปฏิิบตั้งิานในกรัะบวนการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาอย่์างสิมำ�าเสิมอ

เพื�อให�สิามารัถืปฏิบัิต้หิน�าท้�ได้�อย่์างมป้รัะสิทิธิิภาพและปลอด้ภัย์ 

และด้�วย์ค่วามใสิ่ใจต้่อพนักงาน

 ในปี 2563 ในช้่วงการัแพรั่รัะบาด้ของโรัค่ติ้ด้เช้ื�อไวรััสิ             

โค่โรัน่า 2019 (COVID-19) บรัิษีัทได้�จัด้ให�ม้มาต้รัการัป้องกัน

ภาย์ในสิถืานท้�ทำางาน เช้่น การัต้รัวจวัด้อ้ณ์หภ้มิก่อนเข�าทำางาน 

การัเว�นรัะย์ะห่างทางสิังค่มในท้�ทำางาน ให�พนักงานสิวมหน�ากาก

อนามัย์ต้ลอด้เวลาท้�อย่้์ท้�ทำางาน บริัษีัทได้�จัด้ทำาปรัะกันกล่้ม         

เพิ�มเต้มิสิำาหรับัโรัค่ไวรัสัิโค่โรันา 2019 รัวมถึืงจัด้ให�มเ้จลแอลกอฮอล์

หน�ากากอนามัย์ แจกให�กับพนักงานอย่์างเพ้ย์งพอ ม้การัฉ้ด้ฆ่า

เช้ื�อทำาค่วามสิะอาด้รัอบบรัเิวณ์พื�นท้�ในสิถืานท้�ทำางาน และโรังผู้ลติ้

นำ�าปรัะปาเพื�อให�มั�นใจได้�ว่าพนักงานจะปลอด้ภัย์จากการัแพรั่

กรัะจาย์ของโรัค่ COVID-19 

 ทั�งน้� ในป ี2563 บรัษิีทัและบรัษิีทัย์อ่ย์ไมม่ข้�อพพิาทฟอ้งรั�อง

หรัอืรั�องเรัย้์นรัะหว่างบรัษิีทักบัพนกังาน รัวมถืงึไมม่อ้บั้ต้เิหต้ถ้ืงึขั�น

หย้์ด้งาน สิถืิต้ิการัเกิด้อ้บัต้ิเหต้้และอัต้รัาการัเจ็บป่วย์จากการั

ทำางานปรัะจำาปีเปิด้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งานการัพัฒินาอย์่างย์ั�งย์ืน

ล้กค้า 

 บรัิษีัทปฏิิบัต้ิต้ามพันธิกรัณ้์ท้�ม้ต่้อล้กค่�าในฐานะผู้้�ผู้ลิต้และ

จำาหน่าย์นำ�าปรัะปา โด้ย์ยึ์ด้มั�นในหลักปฏิิบัต้ิต้่อล้กค่�าท้กรัาย์      

ด้�วย์การัสิ่งมอบสิินค่�าและบรัิการัท้�ม้ค่วามสิะอาด้ เพ้ย์งพอ            

ต้่อเนื�อง บนพื�นฐานของค่วามเป็นธิรัรัม ต้รัวจสิอบได้� ปรัาศจาก

การัท้จรัติ้ต้ดิ้สินิบนและการัค่อร์ัรัปัช้ั�น และสิรั�างเสิรัมิค่วามสิมัพนัธ์ิ

ท้�ยั์�งย์นืรัะหว่างกนั บรัษิีทัฯ ได้�กำาหนด้ไว�เป็นนโย์บาย์และแนวปฏิิบตั้ิ

กับล้กค่�าเก้�ย์วกับการัปฏิิบัต้ิและรัับผิู้ด้ช้อบต้่อล้กค่�าอย่์างเป็น          

รั้ปธิรัรัม

 1. ให�ข�อมล้ขา่วสิารัท้�ถ้ืกต้�อง เพ้ย์งพอและทนัต้อ่เหต้ก้ารัณ์์

แก่ล้กค่�าเก้�ย์วกับสิินค่�าและบรัิการัโด้ย์ไม่ม้การักล่าว เกินค่วาม

เป็นจรัิงท้�เป็นเหต้้ให�ล้กค่�าเข�าใจผู้ิด้เก้�ย์วกับค้่ณ์ภาพปรัิมาณ์หรัือ

เงื�อนไขของสิินค่�าหรัือบรัิการันั�น

 2. ปฏิิบัต้ิต้ามเงื�อนไขต้่างๆ ท้�ม้ต่้อล้กค่�าอย์่างเค่รั่งค่รััด้ 

กรัณ้์ท้�ไมส่ิามารัถืปฏิิบตั้ติ้ามเงื�อนไขข�อใด้ได้� ต้�องรับ้แจ�งให�ลก้ค่�า

ทรัาบ เพื�อรั่วมกันพิจารัณ์าหาแนวทางแก�ไขปัญหา

 3. ต้ิด้ต่้อกับล้กค่�าด้�วย์ค่วามสิ้ภาพ ม้ปรัะสิิทธิิภาพ และ

เป็นท้�วางใจได้�ของล้กค่�า

 4. จัด้ให�ม้รัะบบและกรัะบวนการัท้�ให�ล้กค่�ารั�องเรั้ย์น      

เก้�ย์วกับค้่ณ์ภาพ ปรัิมาณ์ ค่วามปลอด้ภัย์ของสิินค่�าและบรัิการั 

รัวมทั�งค่วามรัวด้เรัว็ในการัต้อบสินองหรัอืส่ิงมอบ และการัด้ำาเนนิการั

อย์่างถืึงท้�สิ้ด้เพื�อให�ล้กค่�าได้�รัับการัต้อบสินองอย์่างรัวด้เรั็ว

 5. รัักษีาค่วามลับของล้กค่�าและไม่นำาไปใช้�เพื�อปรัะโย์ช้น์

ของต้นเองหรัือผู้้�ท้�เก้�ย์วข�องโด้ย์มิช้อบ

 6. ไม่เรั้ย์ก หรัือไม่รัับ หรัือจ่าย์ผู้ลปรัะโย์ช้น์ใด้ๆ อันสิ่อถืึง

การักรัะทำาท้�เป็นการัไม่สิ้จรัิต้กับล้กค่�า

 ในปี 2563 ไม่ม้ข�อพิพาทฟ้องรั�องรัะหว่างบรัิษีัทและบรัิษีัท

ย์่อย์ กับล้กค่�า ทั�งน้� ในธิ้รักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปา บรัิษีัท

สิามารัถืผู้ลติ้นำ�าปรัะปาให�แกล่ก้ค่�าได้�ต้ามสิญัญา โด้ย์รัวมมค้่วาม

พรั�อมจ่าย์นำ�าปรัะปาส้ิงกว่าเกณ์ฑ์์ท้�กำาหนด้ต้ามสัิญญาซึ่ื�อขาย์      

นำ�าปรัะปา สิามารัถืผู้ลิต้นำ�าปรัะปาเป็นไปต้ามมาต้รัฐานองค์่การั

อนามัย์โลก (WHO) และจากการัสิำารัวจค่วามพึงพอใจ ล้กค่�า        

พงึพอใจต่้อการัด้ำาเนินงานของบรัษิีทั โด้ย์มค่้่าเฉล้�ย์รัวมรั�อย์ละ 96 

เจ้าหน่�

 บรัิษีัทปฏิิบัต้ิต้ามพันธิกรัณ์้ท้�ม้ต้่อเจ�าหน้�ท้กรัาย์ โด้ย์ปฏิิบัต้ิ

ต้ามเงื�อนไขในสัิญญาเงินก้�อย่์างเค่ร่ังค่รััด้ และไม่ปกปิด้สิถืานะ

ทางการัเงินท้�แท�จรังิ มก้ารัให�ข�อมล้สิารัะทางการัเงินกับเจ�าหน้�เปน็

รัะย์ะ บรัิษีัทยึ์ด้มั�นในการัด้ำาเนินธ้ิรักิจอย่์างม้หลักการัและวินัย์       

ม้สัิด้สิ่วนการับรัิหารัเงินท้นต้ามสิัด้สิ่วนของหน้� บรัิษีัทได้�กำาหนด้

เปน็นโย์บาย์และแนวปฏิบิตั้เิก้�ย์วกบัเจ�าหน้� เพื�อสิรั�างค่วามเช้ื�อถืือ

ให�กับเจ�าหน้� โด้ย์บรัิษีัทฯ ได้�ย์ึด้หลักแนวปฏิิบัต้ิด้ังต้่อไปน้�

 1. ในการัช้ำารัะค่นืหน้� เงนิก้�ยื์ม ด้อกเบ้�ย์ และค่วามรับัผู้ดิ้ช้อบ

ในหลักปรัะกันต้่างๆ บรัิษีัทย์ึด้มั�นในสิัญญา หรัือ เงื�อนไขต้่างๆ       

ท้�ต้กลงกันไว�อย์่างเค่รั่งค่รััด้

 2. หากเกดิ้กรัณ้์ท้�ไม่สิามารัถืปฏิบิตั้ติ้ามเงื�อนไขแห่งสิญัญา

ท้�ต้กลงกันไว�ได้� บรัิษีัทจะแจ�งให�เจ�าหน้�ทรัาบล่วงหน�าเพื�อรั่วมกัน

พิจารัณ์าหาแนวทางแก�ไขปัญหา

 ในปี 2563 บริัษีัทและบริัษีัทย่์อย์ได้�ปฏิิบัต้ิต้ามเงื�อนไขท้�ม้

ต้อ่เจ�าหน้�โด้ย์ค่รับถื�วน และไม่มเ้หต้ก้ารัณ์์ผิู้ด้นัด้การัช้ำารัะหน้�ใด้ๆ
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ค้่ค้า 

 ผู้้�ม้ ส่ิวนได้�สิ่วนเสิ้ย์ท้�สิำาค่ัญของบริัษีัท ค่ือ พันธิมิต้รั                   

ผู้้�ให�บรัิการัจากภาย์นอก บรัิษีัทม้หลักการัค่ัด้เลือกค่้่ค่�าโด้ย์           

เน�นการัพิจารัณ์าจากการัวางกลย้์ทธ์ิทางธ้ิรักิจของผู้้�ให�บริัการั         

ท้�สิอด้ค่ล�องกับกลย้์ทธิ์ทางธ้ิรักิจของบรัิษีัท เช้่น ค่วามสิามารัถื      

ในการัแขง่ขนั ค่วามต้อ่เนื�องทางธ้ิรักจิ การัปอ้งกนัและด้แ้ลลก้ค่�า

วิธ้ิการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์ง และได้�กำาหนด้เป็นนโย์บาย์และแนว

ปฏิิบัต้ิเก้�ย์วกับค่้่ค่�า ซึ่ึ�งบรัิษีัทม้การัปฏิิบัต้ิอย่์างเป็นธิรัรัมต่้อ          

บริัษีัทผู้้�ให�บริัการัจากภาย์นอก ภาย์ใต้�การักำากับค่วบค้่มและ       

กฎรัะเบ้ย์บของบรัิษีัท ทั�งน้�ม้หลักเกณ์ฑ์์การัค่ัด้เลือกผู้้�ให�บรัิการั

จากภาย์นอก ด้ังน้�

 1. ปฏิิบตั้ติ้ามนโย์บาย์ค้่ณ์ภาพ สิิ�งแวด้ล�อม อาช้ว้อนามยั์ 

และค่วามปลอด้ภัย์ของบรัิษีัท

 2. ปฏิิบัต้ิต้ามกฎรัะเบ้ย์บด้�านค่วามปลอด้ภัย์ในการั

ทำางานของผู้้�รัับจ�างอย์่างเค่รั่งค่รััด้

 3. ไม่ใช้�แรังงานเด้ก็ท้�มอ้าย้์ต้ำ�ากว่าสิบิแปด้ปีในการัทำางาน

 4. กรัณ้์ค่้ค่่�าใช้�แรังงานต่้างด้�าวในการัทำางานต้�องมเ้อกสิารั

หรัือใบอน้ญาต้ให�ทำางานจากหน่วย์งานรัาช้การัท้�เก้�ย์วข�องมา

แสิด้งกับบริัษีัท และได้�รัับอน้ญาต้หรืัอได้�รัับค่วามเห็นช้อบจาก

บรัิษีัทและ/หรัือผู้้�ท้�บรัิษีัทมอบหมาย์ก่อนเท่านั�น

 5. ปฏิบัิต้ต่ิ้อแรังงานของต้นด้�วย์ค่วามย้์ติ้ธิรัรัมอย่์างเสิมอภาค่

และต้�องไม่ละเมิด้สิิทธิิมน้ษีย์ช้นหรัือหลักมน้ษีย์ธิรัรัมท้�ด้้

 6. ปฏิิบัต้ิหรัือด้้แลแรังงานของต้นต้ามสิมค่วรัแก่ฐานะ 

และสิอด้ค่ล�องกับพรัะรัาช้บัญญัต้ิค่้�มค่รัองแรังงานท้�บังคั่บใช้�       

ในขณ์ะนั�นๆ

 ด้�วย์หลักเกณ์ฑ์์แนวปฏิิบัต้ิด้ังกล่าว ทำาให�บรัิษีัทฯ ด้ำารังไว�

ในค่วามสิามารัถืรัักษีาค้่ณ์ภาพในการัผู้ลิต้และจ่าย์นำ�าปรัะปาให�

เป็นเลิศ ปรัาศจากค่วามเสิ้�ย์งท้�อาจจะเกิด้ขึ�นกับล้กค่�า 

 ในปี 2563 ไม่ม้ข�อพิพาทฟ้องรั�องรัะหว่างบรัิษีัทฯ และ   

บรัษิีทัย์อ่ย์ กบัค่้ค่่�า/ค่้ส่ิญัญา โด้ย์บรัษิีทัได้�รัว่มให�การัสินบัสิน้นให�

ค่้่ค่�าเข�ารั่วมเป็นภาค่้เค่รัือข่าย์กับบรัิษีัทอื�น เพื�อต้่อต้�านการัท้จรัิต้       

การัต้ิด้สิินบนและการัค่อรั์รััปช้ั�น

ค้่แข่งขัน

 บรัษิีทัปฏิิบตั้ติ้อ่ค่้แ่ขง่ขนัทางการัค่�าภาย์ใต้�กรัอบการัแขง่ขนั

ท้�ด้้ และไม่เอาเปรั้ย์บค่้่แข่งด้�วย์วิธิ้ท้�ไม่ช้อบด้�วย์กฎหมาย์ รัวมทั�ง

การัด้ำาเนินงานอันเป็นปรัะโย์ช้น์ในด้�านกฎเกณ์ฑ์์ และมาต้รัฐาน

ในการัปฏิิบัต้งิานร่ัวมกัน โด้ย์ไม่แสิวงหาข�อมล้ของค่้ค่่�าและค่้่แข่ง

อย์่างไม่สิ้จริัต้ รัวมทั�งไม่ทำาลาย์ชื้�อเสิ้ย์งของค่้่แข่งด้�วย์การักล่าว   

ในทางรั�าย์ โด้ย์บริัษีทัมน้โย์บาย์เก้�ย์วกับการัปฏิิบัต้ท้ิ�เปน็ธิรัรัมและ

รัับผู้ิด้ช้อบต้่อค่้่แข่งขันอย์่างเป็นรั้ปธิรัรัม

 1. ห�ามมส้ิว่นในการัทำาค่วามต้กลงร่ัวมกนักำาหนด้รัาค่ารัะ

หว่างบรัิษีัทฯ และค่้่แข่ง

 2. ห�ามทำาข�อต้กลงกับค่้่แข่งท้�เป็นการัจำากัด้การัแข่งขัน

อย์า่งไมเ่หมาะสิม เช่้น การัเจรัจาหารืัอเรัื�องต้�นท้นหรืัอการักำาหนด้

รัาค่ากับค่้่แข่ง 

 3. รัะมัด้รัะวังการัร่ัวมงานวิจัย์การัแลกเปล้�ย์นข�อม้ลหรืัอ

รั่วมกิจกรัรัมใด้ๆ กับค่้่แข่ง หากปรัะสิงค่์จะใช้�ข�อม้ลใด้ๆ ให�เลือก

ใช้�จากแหล่งข�อม้ลสิาธิารัณ์ะเป็นหลักก่อน

 4. ห�ามทำาข�อต้กลงใด้อันเป็นการัจำากัด้โอกาสิทางธ้ิรักิจ

โด้ย์ไม่เป็นธิรัรัมกับค่้่ค่�า ต้ัวแทนจำาหน่าย์หรัือบ้ค่ค่ลอื�นๆ

 5. ในกรัณ์้ท้�บรัิษีัทฯ จะเข�าไปด้ำาเนินธิ้รักิจในต้่างปรัะเทศ

โด้ย์การัรั่วมลงท้น ค่วบรัวมกิจการั หรัือเข�าซึ่ื�อกิจการัของ                   

ผู้้�ปรัะกอบการัรัาย์อื�น หน่วย์งานท้�รัับผิู้ด้ช้อบจะต้�องต้รัวจสิอบ      

ข�อกฎหมาย์และข�อกำาหนด้ต่้างๆ เก้�ย์วกับการัป้องกันการัไม่เลือก

ปฏิิบัต้ิหรัือการัแข่งขันทางการัค่�าของปรัะเทศนั�นๆ

 6. ไม่เลือกปฏิิบัติ้ในการัด้ำาเนินการัใด้ๆ ของบริัษีัทต่้อผู้้�ม้

สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์ให�ได้�รัับผู้ลกรัะทบจากการัด้ำาเนินการันั�นๆ

 ทั�งน้� ในปี 2562 ไม่ม้ข�อพิพาทฟ้องรั�องรัะหว่างบริัษีัทและ

บรัิษีัทย์่อย์กับค่้่แข่งขัน

การปีฏิิบัติต่อัค้่แข่งที่างการค้า

 ค่้่แข่งทางการัค่�าเป็นบ้ค่ค่ลภาย์นอกท้� บรัิษีัทต้�องแข่งขัน

ต้ามวิถ้ืการัด้ำาเนินธ้ิรักิจ การัแข่งขันย่์อมต้�องด้ำาเนินไปอย่์าง        

เปน็ธิรัรัม ไมบ่ดิ้เบอืนข�อมล้ หลอกลวง หรัอืใช้�วธ้ิิอื�นใด้ท้�ไมถ้่ืกต้�อง

ต้ามค่รัรัลองของการัแข่งขันท้�ด้้ ทั�งน้� บริัษีัทเป็นผู้้�ผู้ลิต้และจ่าย์     

นำ�าปรัะปารัาย์ใหญ่ท้�สิ้ด้ของปรัะเทศไทย์ โด้ย์ผู้ลิต้และจ่าย์            

นำ�าปรัะปาให�กับการัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่ท้�เป็นค่้่ค่�า โด้ย์ไม่ม้ค่้่แข่ง

ทางการัค่�าในทางต้รัง อย่์างไรัก็ต้ามบริัษีัทฯ ย์ังได้�กำาหนด้เป็น

นโย์บาย์และแนวปฏิิบัต้ิเก้�ย์วกับค่้่แข่ง

 1. ปฏิิบติั้ต่้อค่้่แขง่ทางการัค่�า ภาย์ใต้�กรัอบกต้กิามารัย์าท

ของการัแข่งขันท้�ด้้ และเป็นธิรัรัม

 2. ปรัะพฤต้ิปฏิิบัต้ิภาย์ใต้�กรัอบการัแข่งขันท้�ด้้

 3. ไม่ทำาลาย์ช้ื�อเส้ิย์งของค่้่แข่งขันทางการัค่�าด้�วย์การั  

กล่าวหาในทางรั�าย์และปรัาศจากข�อม้ลค่วามจรัิง

 4. ไม่แสิวงหาข�อม้ลท้�เป็นค่วามลับของค่้่แข่งทางการัค่�า

ด้�วย์วิธิ้การัท้�ไม่สิ้จรัิต้หรัือด้�วย์วิธิ้การัอื�นท้�ไม่เหมาะสิม

 5. ไม่กรัะทำาการัใด้ๆ ท้�เป็นการัละเมดิ้ทรัพัย์์สินิทางปัญญา 

และงานอันม้ลิขสิิทธิิ�ของผู้้�อื�น หรัือค่้่แข่งทางการัค่�า
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ความขัดแย้งที่างผลปีระโยชน์ 

 ค่ณ์ะกรัรัมการัม้นโย์บาย์ท้�จะมิให�ม้การัขัด้แย์�งรัะหว่าง       

ผู้ลปรัะโย์ช้น์สิ่วนตั้วและผู้ลปรัะโย์ช้น์ของบริัษีัท โด้ย์ได้�กำาหนด้

เป็นหลักการัไว�ในจรัรัย์าบรัรัณ์ทางธ้ิรักิจสิำาหรัับกรัรัมการัและ

พนักงาน ด้ังน้�

 1. ด้้แลให�บรัิษีัทม้การัปฏิิบัต้ิต้ามหลักเกณ์ฑ์์ วิธิ้การั และ

การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลรัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกัน ต้ามท้�กฎหมาย์หรัือ    

หน่วย์งานกำากับด้้แลกำาหนด้ไว�อย์่างเค่รั่งค่รััด้ และเป็นไปต้าม

รัะเบ้ย์บของบรัิษีัท

 2. หลก้เล้�ย์งการัทำารัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกับต้นเองหรืัอบค้่ค่ล

/นติ้บิค้่ค่ลท้�เก้�ย์วข�อง ท้�อาจก่อให�เกิด้ค่วามขดั้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์

กบับรัิษีัท

 3. ในกรัณ้์รัาย์การัท้�เปน็รัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกนัซึ่ึ�งไมเ่ปน็ไป

ต้ามเงื�อนไขการัค่�าทั�วไปต้ามหลกัการัท้�ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัอน้มติั้

 หรัอืมล้กัษีณ์ะและขนาด้ของรัาย์การัไมอ่ย่้์ในอำานาจการัพจิารัณ์า

ของฝ่่าย์จัด้การั ต้�องผู้่านการัสิอบทานและให�ค่วามเห็นจาก      

ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ กอ่นนำาเสินอขออนมั้ต้จิากค่ณ์ะกรัรัมการั

บรัิษีัทหรัือผู้้�ถืือห้�น

 4. ในกรัณ้์ท้�ม้ค่วามจำาเป็นต้�องทำารัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกัน 

รัาย์การันั�นจะต้�องเป็นไปต้ามเงื�อนไขการัค่�าทั�วไปต้ามหลักการัท้�

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทอน้มัต้ิ ด้�วย์ค่วามโปรั่งใสิและเป็นธิรัรัม   

เปรั้ย์บเสิมือนการัทำารัาย์การักับบ้ค่ค่ลภาย์นอก และค่ำานึงถืึง

ปรัะโย์ช้น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษีัท

 5. ผู้้�ท้�มส่้ิวนได้�เสิย้์จะต้�องไม่มส่้ิวนในการัพจิารัณ์ารัาย์การั

ท้�ต้นม้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์

ชุมชนและสำังคม 

 บรัิ ษัีทปรัะกอบธ้ิรั กิจโด้ย์ค่ำานึ ง ถึืง ช้้มช้นและสัิงค่ม                   

โด้ย์เฉพาะช้้มช้นในพื�นท้�ต้ั�งกิจการั ทั�งน้� ได้�กำาหนด้ไว�เป็นพันธิกิจ

ขององค์่กรัท้�จะต้�องเป็นสิมาชิ้กท้�ด้้ของสัิงค่มและใส่ิใจต่้อช้้มช้น 

จึงถืือเป็นหนึ�งในหน�าท้�และค่วามรัับผิู้ด้ช้อบของผู้้�บริัหารั และ

พนกังานท้กค่นท้�จะต้�องยึ์ด้ถืือปฏิิบัต้ ินบัต้ั�งแต่้การัให�ข�อมล้ท้�เป็น

ข�อเท็จจริังและเป็นปัจจ้บัน การัอย่้์ร่ัวมกันอย่์างเกื�อก้ลด้�วย์      

ค่วามเค่ารัพในขนบธิรัรัมเน้ย์ม ปรัะเพณ้์ และวฒัินธิรัรัมของช้ม้ช้น

ต้ลอด้จนการัม้สิ่วนรั่วมพัฒินาค่้ณ์ภาพช้้วิต้ท้�ด้้ให�กับค่นในช้้มช้น

รัวมทั�งการัรัว่มมอืกบัช้ม้ช้นสิรั�างสิรัรัค่ท์�องถิื�นและสิงัค่มให�รัม่เย็์น

น่าอย์้่ อันจะนำาไปสิ้่การัพัฒินาอย์่างย์ั�งย์ืนของสิังค่มสิ่วนรัวม 

การพัฒนา “คุณภาพช่วิตชุมชน” ในพ่�นท่ี่�รอับโรงผลิตนำ�า

ปีระปีา และการดำาเนินงานด้านสำิ�งแวดล้อัม

 บรัิษีัทม้่งมั�นในการัเป็นองค์่กรัท้�ขับเค่ลื�อนเศรัษีฐกิจและ

โค่รังสิรั�างพื�นฐานของปรัะเทศให� เจรัิญก�าวหน�าทัด้เท้ย์ม

อารัย์ปรัะเทศ ผู้า่นการัสิรั�างรัะบบสิาธิารัณ์ป้โภค่ท้�ม้ค่ณ้์ภาพต้าม

มาต้รัฐานสิากลค่วบค่้่ กับการัรัับผิู้ด้ช้อบต่้อสิังค่มและด้้แล             

สิิ�งแวด้ล�อมอย์่างสิมด้้ล

 บรัิษีัทให�ค่วามสิำาค่ัญกับช้้มช้นบรัิ เวณ์รัอบโรังผู้ลิต้                

นำ�าปรัะปาของบริัษีทัอย่์างสิมำ�าเสิมอโด้ย์สินับสิน้น รัเิรัิ�ม และพัฒินา

โค่รังการัต้่างๆ ท้�ค่รัอบค่ล้มทั�งด้�านการัศึกษีา การัปรัะกอบอาช้้พ 

ส้ิขอนามัย์ ต้ลอด้จนการัด้้แลรัักษีาสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อค้่ณ์ภาพช้้วิต้   

ท้�ด้้ขึ�นของค่นในช้้มช้น โด้ย์ด้ำาเนินงานด้�านสิังค่มใน 3 มิต้ิ ด้ังน้�

 1. การัพัฒินาทรััพย์ากรัมน้ษีย์์

  โด้ย์พัฒินาเด้็กและเย์าวช้นให�เป็นกำาลังสิำาค่ัญในการั

พฒัินาปรัะเทศผู้า่นการัมอบทน้การัศกึษีาแกน่กัเรัย้์นท้�มค้่ณ้์สิมบตั้ิ

“เรัย้์นด้้” หรัอื “เด้ก็ด้”้ ในพื�นท้�บรักิารั และสินบัสินน้การัวจิยั์ต้ะกอน

เพื�อพัฒินาเป็นผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์แก่นักศึกษีารัะด้ับปรัิญญาโท

มหาวิทย์าลัย์เกษีต้รัศาสิต้รั์และมหาวิทย์าลัย์อื�นๆ    

 2. การัสิ่งเสิรัิมค่้ณ์ภาพช้้วิต้ท้�ด้้แก่ช้้มช้น 

  โด้ย์ม้ง่เน�นการันำาองค่ค์่วามรั้�และทักษีะค่วามเช้้�ย์วช้าญ

ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาสิรั�างค้่ณ์ภาพช้้วิต้ท้�ด้้แก่ช้้มช้น โด้ย์การั        

สิ่งเสิรัิมปรัะช้าช้นให�สิามารัถืเข�าถืึงนำ�าปรัะปาท้�ม้ค่้ณ์ภาพต้าม

มาต้รัฐานสิากลผู่้านการัสินับสิน้นโค่รังการัต่้างๆ แก่การัปรัะปา         

สิ่วนภ้มิภาค่ (ล้กค่�า) การัต้ิด้ตั้�งรัะบบกรัองนำ�าดื้�มแก่โรังเรั้ย์นใน

พื�นท้�บรัิการัท้�ม้ค่วามขาด้แค่ลน และการัว่าจ�างช้้มช้นผู้ลิต้นำ�าด้ื�ม

บรัรัจ้ขวด้เพื�อแจกจ่าย์กิจกรัรัมเพื�อสิังค่มของผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์  

 3. การัอนร้ักัษ์ีและฟ้�นฟ้ทรัพัย์ากรัธิรัรัมช้าติ้และสิิ�งแวด้ล�อม 

  โด้ย์สิรั�างค่วามรัว่มมอืกบัหนว่ย์งานภาย์นอกและสิรั�าง

ค่วามต้รัะหนักในการัอน้รัักษ์ีทรััพย์ากรัธิรัรัมช้าติ้และการัใช้�

ทรััพย์ากรัอย่์างร้ั�ค่้ณ์ค่่าผู่้านการัจัด้ทำาโค่รังการัวิจัย์ต้ะกอน          

เพื�อพัฒินาเป็นผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์กับมหาวัทย์าลัย์เกษีต้รัศาสิต้รั์                

ศน้ย์์ค่วามเป็นเลศิด้�านการัจดั้การัสิารัและของเสิย้์อนัต้รัาย์ (ศสิอ.) 

โค่รังการัศึกษีาวิจัย์และพัฒินาสิิ�งแวด้ล�อมแหลมผัู้กเบ้�ย์อันเนื�อง

มาจากพรัะรัาช้ด้ำารั ิโด้ย์การันำาผู้ลติ้ภณั์ฑ์์ปรัะเภทวัสิด้้ก่อสิรั�างไป

ใช้�เปน็สิว่นปรัะกอบในการัสิรั�างอาค่ารัเรัย้์นแกโ่รังเรัย้์นวดั้รัาษีฎรั์

ธิรัรัมารัาม จงัหวดั้สิมท้รัสิาค่รั และปรับัปรัง้อาค่ารัเรัย้์นแกโ่รังเรัย้์น

วัด้สิ้ขวัฒินารัาม จังหวัด้นค่รัปฐม สินับสิน้นการัอบรัมให�ค่วามรั้�

ในการัปรัะหยั์ด้นำ�าและรักัษีาแหล่งนำ�าท่าจน้แก่เย์าวช้นและช้ม้ช้น

ท้�อาศัย์อย่้์บรัิเวณ์ใกล�เค้่ย์งรั่วมกับช้มรัมเรัารัักแม่นำ�าท่าจ้น

นค่รัปฐมและสิำานักงานสิิ�งแวด้ล�อมภาค่ท้� 5 รัวมถืึงการัต้ิด้ต้าม  

ผู้ลการัเจรัิญเต้ิบโต้ของต้�นไม�ท้�ปล้กภาย์ใต้�โค่รังการั 1 ล�านกล�า 
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  ไม่ใช้�แรังงานบังคั่บ แรังงานเด็้กและแรังงานต่้างด้�าว

อันมิช้อบด้�วย์กฎหมาย์ รัวมถึืงการัลงโทษีท้�เป็นการั

ทารั้ณ์ร่ัางกาย์และจิต้ใจพนักงาน ไม่ว่าโด้ย์การัข่้เข็น 

กกัขัง หนว่งเหน้�ย์ว การัค้่กค่ามขม่ข่้ การัลว่งละเมดิ้หรัอื

การัใช้�ค่วามรั้นแรังในรั้ปแบบใด้

  ปฏิบิตั้ติ้อ่พนักงานทก้ค่นด้�วย์ค่วามเสิมอภาค่ ให�โอกาสิ

ท้� เ ท่าเท้ย์มกันในการัทำางานภาย์ใต้�กฎรัะเบ้ย์บ                

ข�อบังคั่บในการัทำางาน ปรัะกาศและค่ำาสัิ�งต่้างๆ ของ

บรัิษีัทท้�ช้อบด้�วย์กฎหมาย์ รัวมถืึงให�พนักงานสิามารัถื

แสิด้งข�อคิ่ด้เหน็ ข�อรั�องเรัย้์น สิทิธิิท้�จะเข�าถืงึกรัะบวนการั

ในการัรัับฟังการัช้้�แจงก่อนการัตั้ด้สิินลงโทษีทางวินัย์

ภาย์ในองค่์กรั

  สินับสิน้นให�พนักงานใช้�สิิทธิิของต้นในฐานะพลเมือง

โด้ย์ช้อบต้ามรัฐัธิรัรัมนญ้ และกฎหมาย์อื�นๆ ท้�เก้�ย์วข�อง

อก้ทั�งจะไมล่ะเมดิ้สิทิธิิมน้ษีย์ช้นของผู้้�มส้ิว่นได้�สิว่นเสิย้์

ทก้กล้ม่ท้�เก้�ย์วข�องกับบรัษิีทัฯ เมื�อเกดิ้เหต้ก้ารัณ์ข์ดั้แย์�ง

หรัือขาด้เสิถ้ืย์รัภาพทางการัเมือง และปรัะช้าธิิปไต้ย์

อย์่างรั้นแรัง

  บรัิษีัทและพนักงานท้กค่นไม่สินับสิน้นการัค่อรั์รััปช้ัน 

และไมเ่ก้�ย์วข�องกบักจิการัใด้ๆ ของค่้ค่่�า ลก้ค่�า หรัอืผู้้�ม้

สิ่ วนได้� ส่ิวนเสิ้ย์อื�นๆ  ท้� กรัะทำาการัละเมิด้หลัก                      

สิิทธิิมน้ษีย์ช้นสิากลและการัค่อรั์รััปช้ั�น

 บรัิษีัทกำาหนด้บทลงโทษีสิำาหรัับผู้้�ท้�กรัะทำาค่วามผิู้ด้ในเรัื�อง

ด้งักลา่วในรัะด้บัสิง้สิด้้ และได้�จดั้ให�มช้้อ่งทางในการัแจ�งเบาะแสิ

รั�องเรั้ย์นผู่้านฝ่่าย์ทรััพย์ากรับ้ค่ค่ล หรืัอ เลขาน้การับริัษีัท โด้ย์      

ข�อรั�องเรั้ย์นจะถื้กเก็บเป็นค่วามลับ

3.  การไม่ละเมิดทรัพย์่สินทางปัญญาหุ้ร้อลิขสิทธิั�

 บรัษิีทัได้�กำาหนด้นโย์บาย์และแนวปฏิบิตั้เิก้�ย์วกับการัไม่ละเมดิ้

ทรััพย์์สิินทางปัญญาหรืัอลิขสิิทธิิ� โด้ย์บรัิษีัทม้ค่ณ์ะเจ�าหน�าท้�

บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งท้�ม้กรัรัมการัผู้้�จัด้การัเป็นปรัะธิาน รัาย์งาน       

การัด้ำาเนนิงานให�กบัค่ณ์ะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเส้ิ�ย์งได้�พจิารัณ์า

ทั�งในการัด้ำาเนินการัท้�เก้�ย์วกับเรัื�องด้ังกล่าว อาทิ พนักงานท้กค่น

จะต้�องลงนามในบันทึกข�อต้กลงการัไม่กรัะทำาผู้ิด้เก้�ย์วกับ

ค่อมพิวเต้อรั์และการัไม่ละเมิด้ทรััพย์์สิินทางปัญญา บรัิษัีท               

ม้การักำาหนด้นโย์บาย์การัใช้�งานรัะบบเทค่โนโลย้์สิารัสินเทศของ

กล่้มบรัษิีทั และได้�มก้ารัต้รัวจสิอบการัใช้�รัะบบโปรัแกรัมซึ่อฟต้แ์วรั์

การัทำางานของพนักงาน เพื�อป้องกันการัใช้�ซึ่อฟต้์แวรั์ท้�ละเมิด้

ลิขสิิทธิิ� หรัือไม่เก้�ย์วข�องกับการัทำางาน โด้ย์บรัิษีัทได้�กำาหนด้

นโย์บาย์การัจัด้การัด้�านทรัพัย์์สินิทางปัญญา เพื�อให�ผู้้�บริัหารัและ

พนักงานของบรัิษีัทและบรัิษีัทย์่อย์ถืือปฏิิบัต้ิ

สิรั�างป่าต้�นนำ�า ท้�ได้�ด้ำาเนนิการัแล�วเสิรัจ็ ร่ัวมกบักรัมอท้ย์านแห่งช้าต้ิ

สิัต้ว์ป่าและพันธิ้์พืช้     

 ทั�งน้� ข�อม้ลช้้มช้นและสิังค่มได้�เปิด้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งานการั

พัฒินาอย่์างยั์�งย์ืน ปรัะจำาปี 2563 และบนเว็บไซึ่ต์้ของบรัิษีัท    

www.ttwplc.com 

2.  การเคารพหุ้ลักสิทธิัมน้ษัย่ชั่น 

 บรัษิีทัสินบัสินน้การัปฏิบิตั้ติ้าม “ปฏิญิญาสิากลวา่ด้�วย์สิทิธิิ

มน้ษีย์ช้น” และมาต้รัฐานสิากลด้�านสิิทธิิมน้ษีย์ช้นอื�นๆ และได้�

กำาหนด้นโย์บาย์ท้�ไมเ่ก้�ย์วข�องกับการัละเมิด้สิทิธิิมนษ้ีย์ช้น โด้ย์การั

ด้ำาเนินงานของบรัิษีัทฯ เป็นไปต้ามมาต้รัฐานสิากลว่าด้�วย์สิิทธิิ

มน้ษีย์ช้น นอกจากน้�บริัษีัทได้�จัด้ให�ม้การัอบรัมแก่พนักงานใหม่ 

ในเรืั�องจรัรัย์าบรัรัณ์ของบรัิษีัทและนโย์บาย์ด้�านสิิทธิิมน้ษีย์์         

ในปี 2559 บรัิษีัทได้�จัด้ทำานโย์บาย์และแนวทางในการัปกป้อง

พนักงานหรัือผู้้�แจ�งเบาะแสิ (Whistle Blower) ในการักรัะทำาผิู้ด้ 

เพื�อนำามาปฏิิบัต้ิโด้ย์การัสิรั�างช้่องทางให�พนักงานสิามารัถืสิ่ง       

ข�อรั�องเรั้ย์น เรัื�องรัาวการัท้จรัิต้ การัไม่ปฏิิบัต้ิต้ามกฎรัะเบ้ย์บ หรัือ

การัได้�รับัการัปฏิิบัต้อิย่์างไม่เป็นธิรัรัมมายั์งหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข�องได้�

กิจกรัรัมด้�านสิิทธิิมน้ษีย์ช้นต้่างๆ ท้�บรัิษีัทกำาหนด้เพื�อแสิด้งถืึง     

การัท้�บรัษิีทัให�ค่วามสิำาคั่ญกบัค่วามโปรัง่ใสิและหลกับรัรัษีทัภบิาล

ในองค่์กรัได้�เป็นอย์่างด้้ 

 ในปี 2563 บรัิษีัทไม่ได้�รัับการัรั�องเรั้ย์นเรัื�องการัละเมิด้สิิทธิิ

มน้ษีย์ช้นแต้อ่ย์า่งใด้ จากพนกังาน  ค่้ค่่�า และค่นในท�องถิื�นท้�บรัษิีทั

ด้ำาเนินงานอย่้์ ถืือเป็นการัสิรั�างค่วามมั�นใจในรัะด้ับหนึ�งว่า            

การัด้ำาเนินงานของบรัิษีัทไม่ได้�สิรั�างผู้ลกรัะทบหรัือม้แนวโน�ม        

จะเกดิ้ผู้ลกรัะทบต่้อช้ม้ช้นในท�องถิื�น ทั�งน้� นโย์บาย์ท้�ค่ณ์ะกรัรัมการั

ได้�กำาหนด้ให�ผู้้�บริัหารัและพนักงานท้กค่นในการัไม่เก้�ย์วข�องกับ

การัละเมิด้สิิทธิิมน้ษีย์ช้นพึงปฏิิบัต้ิต้ามหลักสิิทธิิมน้ษีย์ช้นสิากล 

ด้ังน้� 

  ให�ค่วามสิำาค่ญักับสิทิธิิมนษ้ีย์ช้นขั�นพื�นฐานเพื�อส่ิงเสิรัมิ

การัเค่ารัพต่้อสิิทธิิและเสิรั้ภาพด้�วย์การัไม่เลือกปฏิิบัติ้ 

ด้�วย์เรัื�องม้มมอง เช้ื�อช้าต้ิ สิ้ผู้ิว ศาสินา เพศ สิัญช้าติ้ 

อาย้์ การัศกึษีา ค่วามทพ้พลภาพ หรัอืสิถืานภาพอื�นใด้

ท้�ถืือว่าเป็นสิิทธิิมน้ษีย์ช้น

  ปฏิิบัต้ิอย่์างเท่าเท้ย์มกันในท้กกรัะบวนการัจ�างงาน

ต้ั�งแต่้ การัสิรัรัหา การัจ่าย์ค่า่ต้อบแทน เวลาทำางานและ

วันหย้์ด้ การัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้ิงาน การัฝ่ึกอบรัม

และการัพัฒินา การัวางแผู้นค่วามก�าวหน�า และอื�นๆ 

โด้ย์ไม่เลือกปฏิิบัต้ิ
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 1. ปฏิิบตั้ติ้ามกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข�องกับทรัพัย์์สินิทางปัญญา

ของปรัะเทศไทย์ และท้กปรัะเทศท้�บรัิษีัทเข�าไปด้ำาเนินธิ้รักิจ โด้ย์

ถืือเป็นบรัรัทัด้ฐานขั�นต้�น

 2. เปิด้เผู้ย์ซึึ่�งผู้ลงาน การัปรัะดิ้ษีฐ์ และองค์่ค่วามร้ั�ใด้ๆ   

อันเกิด้จากการัปฏิิบัต้ิต้ามหน�าท้�หรัือการัสินับสิน้นสิ่งเสิรัิมโด้ย์

บรัิษีัทให�ผู้้�บังค่ับบัญช้าทรัาบโด้ย์ถื้กต้�องค่รับถื�วนและทันท้

 3. รักัษีา ปกปอ้ง และค่้�มค่รัองสิทิธิิในทรัพัย์์สินิทางปญัญา

ของบรัิษีัททั�งภาย์ในและภาย์นอกปรัะเทศ รัวมถึืงเค่ารัพและ         

ไม่ละเมิด้สิิทธิิในทรััพย์์สิินทางปัญญาของบ้ค่ค่ลอื�น

 4. เก็บรัักษีาซึึ่�งเอกสิารัสิำาคั่ญ ค่วามลับทางการัค่�า และ

ข�อมล้อื�นใด้อันเป็นค่วามลับของบริัษีทั ค่้ค่่�า และผู้้�มส่้ิวนได้�ส่ิวนเส้ิย์

ไว�ในสิถืานท้�ท้�ปลอด้ภัย์ ม้วิธ้ิในการัเข�าถืึงท้�เหมาะสิมและเป็น

มาต้รัฐานไม่เปดิ้เผู้ย์ต่้อบค้่ค่ลอื�นท้�ไม่เก้�ย์วข�อง โด้ย์หน�าท้�น้� ย์งัค่ง

มผู้้ลต่้อเนื�องไปแม�จะพ�นสิภาพการัเปน็ผู้้�บริัหารัหรัอืพนกังานของ

บรัิษีัทแล�วก็ต้าม

 5. ไม่นำาทรััพย์์สิินทางปัญญาและข�อม้ลอันเป็นค่วามลับ

ของบรัิษีัท ค่้่ค่�า และผู้้�ม้สิ่วนได้�เสิ้ย์ไปทำาซึ่ำ�า ด้ัด้แปลง หรัือนำาไป

ใช้�ด้�วย์วิธ้ิการัใด้ๆ เพื�อปรัะโย์ช้น์สิว่นต้นหรัอืบค้่ค่ลอื�นโด้ย์ไมไ่ด้�รับั

อน้ญาต้

 6. รัาย์งานต่้อผู้้�บังคั่บบัญช้าเมื�อพบเห็นการักรัะทำาท้�

เป็นการัละเมิด้ทรััพย์์สิินทางปัญญา หรัืออาจนำาไปสิ้่การัละเมิด้

ทรัพัย์์สินิทางปญัญา หรัอืการักรัะทำาท้�อาจกอ่ให�เกดิ้ข�อพพิาทใด้ๆ

เก้�ย์วกับทรััพย์์สิินทางปัญญาของบรัิษีัทหรัือของบ้ค่ค่ลอื�น

 7. สินับสิน้นค่วามรั่วมมือในด้�านทรััพย์์สิินทางปัญญากับ

หน่วย์งานภาย์นอกทั�งภาค่รััฐและภาค่เอกช้น

4.  การต่อต้านท้จำริตคอร์รัปชัั่�นและการจ่ำาย่สินบน 

 บรัษิีทัมน้โย์บาย์ต้อ่ต้�านการัให�และรับัสินิบนและการัทจ้รัติ้

ค่อรั์รััปชั้นท้กรั้ปแบบ (Zero Tolerance Policy) และเผู้ย์แพรั่สิ้่

สิาธิารัณ์ะทางเว็บไซึ่ต์้ของบริัษีัท โด้ย์บริัษีัทห�ามค่ณ์ะกรัรัมการั     

ผู้้�บรัิหารั ผู้้�บังค่ับบัญช้า พนักงานท้กค่นท้กรัะดั้บ หรืัอบ้ค่ค่ล             

ท้�เก้�ย์วข�องทางธ้ิรักจิกับบรัษิีทัฯ เข�าไปเก้�ย์วข�องกบัการัท้จรัติ้ในท้ก

รั้ปแบบ ในการัทำาธิ้รักรัรัมทางธิ้รักิจต้่างๆ และจะต้�องปฏิิบัต้ิต้าม

กฎรัะเบ้ย์บและกฎหมาย์ของท้กๆ ปรัะเทศท้�บรัิษีัทด้ำาเนินธ้ิรักิจ

ด้�วย์ นโย์บาย์น้�จะม้การัทบทวนอย์่างสิมำ�าเสิมอ เพื�อท้�จะปรัับปรั้ง

ให�ทันต้่อการัเปล้�ย์นแปลงของกฎหมาย์ กฎรัะเบ้ย์บ มาต้รัฐาน 

และการัเปล้�ย์นแปลงในทางธิ้รักิจ ทั�งน้�ได้�กำาหนด้แนวทางปฏิิบัต้ิ

เพื�อให�กับกรัรัมการั ผู้้�บริัหารั และพนักงานได้�นำาไปปฏิิบัติ้ไว�ใน

จรัรัย์าบรัรัณ์ทางธ้ิรักิจห�ามมใิห�พนกังานเรัย้์กหรืัอรับัปรัะโย์ช้นห์รัอื

ทรััพย์์สิินใด้ท้�สิ่อไปในทางจ้งใจให�ปฏิิบัต้ิ หรัือละเว�นการัปฏิิบัติ้

หน�าท้�ในทางท้�มชิ้อบ หรัอือาจทำาให�บรัษิีทัเสิย้์ปรัะโย์ช้น์อนัช้อบธิรัรัม

รัวมทั�งให�พนกังานละเว�นการัเสินอหรัอืให�ปรัะโย์ช้น์หรัอืทรัพัย์์สินิใด้

แก่บ้ค่ค่ลภาย์นอกเพื�อจ้งใจให�ผู้้�นั�นกรัะทำาหรัือละเว�นการักรัะทำา

ใด้ท้�ผู้ิด้กฎหมาย์หรัือโด้ย์มิช้อบต้่อต้ำาแหน่งหน�าท้�ของต้น 

การปีระเมินความเสำ่�ยง

 ในปี 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีทัภบิาล

ได้�ปรัะเมินค่วามเสิ้�ย์งการัท้จริัต้ท้�อาจเกิด้ขึ�น โด้ย์ม้การัปรัะเมิน

ค่วามเส้ิ�ย์งการัท้จรัิต้แย์กออกจากค่วามเส้ิ�ย์งด้�านอื�นๆ เป็น             

การัเฉพาะและม้การัรัาย์งานค่วามเสิ้�ย์งต่้อค่ณ์ะกรัรัมการับริัษัีท 

โด้ย์ม้หน่วย์งานต้รัวจสิอบภาย์ในทำาหน�าท้�กำากับด้้แลการัปฏิิบัติ้

ต้ามรัาย์งานการัปรัะเมินค่วามเสิ้�ย์ง

การฝึึกอับรมและการสำ่�อัสำาร

 ในปี 2563 บริัษีัทได้�สืิ�อสิารัและจัด้ฝึ่กอบรัมให�ค่วามร้ั�แก่

พนักงานเก้�ย์วกับนโย์บาย์และแนวทางปฏิิบัต้ิในการัต้่อต้�าน        

การัท้จรัติ้ค่อรัร์ัปัช้ั�น รัวมทั�งนโย์บาย์ท้�เก้�ย์วข�องอย์า่งต้อ่เนื�อง โด้ย์

การัเผู้ย์แพรั่บทค่วามและแนวปฏิิบัต้ิเรัื�องการัต่้อต้�านท้จริัต้

ค่อรั์รััปช้ั�นพรั�อมแนวปฏิิบัติ้ท้�ด้้ให�กับพนักงานท้กรัะด้ับ ม้การั

บรัรัย์าย์เรัื�องแนวปฏิิบัต้ิในการัต่้อต้�านท้จรัิต้ค่อรั์รััปช้ั�นในการั

ปฐมนเิทศพนกังานใหม ่และจดั้ให�มแ้บบทด้สิอบค่วามรั้�กอ่นและ

หลังการัฟงับรัรัย์าย์ ทั�งน้� พนักงานท้กรัะด้บัสิามารัถืเข�าถืงึนโย์บาย์

การัต่้อต้�านท้จริัต้ค่อร์ัรััปช้ั�น และนโย์บาย์ต่้างๆ ผู้่านทางรัะบบ

อนิทรัาเน็ต้ของบรัษิีทั เวบ็ไซึ่ต้ข์องบรัษิีทั และบอรัด์้ขา่วสิารัภาย์ใน

บรัิษีัท

 นอกจากน้� ในปี 2563 บรัษิีทัได้�ให�การัสินับสินน้การัด้ำาเนนิงาน

ของม้ลนิธิิต้่อต้�านท้จรัิต้ ซึ่ึ�งด้ำาเนินโค่รังการัสินับสิน้นและสิ่งเสิรัิม

กิจกรัรัมในการัปล้กฝ่ังค่่านิย์ม ค้่ณ์ธิรัรัมและจริัย์ธิรัรัมให�กับค่น   

ในช้าติ้ โด้ย์เฉพาะเย์าวช้นให�เป็น  ค่นด้ ้มค้่วามซึ่ื�อสิตั้ย์์สิจ้ริัต้ และ

ม้ค่วามจงรัักภักด้้ต่้อสิถืาบันช้าติ้ ศาสินา และพรัะมหากษัีต้รัิย์์     

สิ่งเสิรัิมการัวิจัย์และการัพัฒินาบ้ค่ลากรัด้�านการัป้องกันและ  

ปรัาบปรัามการัท้จรัิต้และให�การัสิ่งเสิรัิมและสินับสิน้นกิจกรัรัม   

ในการัป้องกันและปรัาบปรัามการัท้จรัิต้

แนวที่างปีฏิบัิตเิก่�ยวกบัการกำากบัดแ้ลเพ่�อัปี�อังกันและติดตาม

ความเสำ่�ยงจากการทีุ่จริตและคอัร์รัปีชั�น

 1. จัด้ให�ม้กรัะบวนการัต้รัวจสิอบ ปรัะเมินรัะบบค่วบค้่ม

ภาย์ในและการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งท้�ค่รัอบค่ล้มรัะบบงานสิำาค่ัญ

ต่้างๆ เช่้น รัะบบการัจดั้ซึ่ื�อจดั้จ�าง การัจดั้ทำาสิญัญา รัะบบการัจดั้ทำา

และค่วบค่้มงบปรัะมาณ์ รัะบบการับันทึกบัญช้้ การัช้ำารัะเงิน 

เปน็ต้�น ทั�งน้�เพื�อปอ้งกนัและต้ดิ้ต้ามค่วามเส้ิ�ย์งจากการัท้จรัติ้และ

ค่อร์ัรััปชั้น รัวมทั�งให�ข�อเสินอแนะเก้�ย์วกับแนวทางในการัแก�ไข      

ท้�เหมาะสิม
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 2. จัด้ให�ม้ช้่องทางการัรัับแจ�งข�อม้ล เบาะแสิ หรัือ               

ข�อรั�องเรัย้์นการัฝ่า่ฝ่น้ การักรัะทำาผู้ดิ้กฎหมาย์ หรืัอจริัย์ธิรัรัมธ้ิรักิจ

ของบรัิษีัท หรัือแนวทางปฏิิบัต้ิในการัป้องกันการัม้สิ่วนเก้�ย์วข�อง

กับการัค่อรั์รััปช้ันหรัือข�อสิงสิัย์ในรัาย์งานทางการัเงิน หรัือรัะบบ

การัค่วบค่้มภาย์ใน โด้ย์ม้นโย์บาย์ในการัค้่�มค่รัองผู้้�ให�ข�อม้ลหรัือ

เบาะแสิ และจะเกบ็รักัษีาข�อมล้ของผู้้�ให�ข�อมล้เป็นค่วามลบั รัวมทั�ง

ม้มาต้รัการัในการัต้รัวจสิอบและกำาหนด้บทลงโทษีทางวินัย์ของ  

บรัิษีัทฯ และ/หรัือ กฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข�อง กรัณ์้ท้�สิามารัถืต้ิด้ต้่อผู้้�ให�

เบาะแสิหรืัอผู้้�รั�องเรั้ย์นได้� บริัษีัทฯ จะแจ�งผู้ลการัด้ำาเนินการัให�     

รัับทรัาบเป็นลาย์ลักษีณ์์อักษีรั

 3. หัวหน�าสิาย์งานท้�เก้�ย์วข�องรัับผู้ิด้ช้อบในการัต้ิด้ต้าม  

การัปฏิิบัต้งิาน การัปรับัปรัง้แก�ไขข�อผิู้ด้พลาด้ (ถื�าม)้ และรัาย์งาน

ให�ผู้้�ม้อำานาจทรัาบต้ามลำาด้ับ

แนวที่างในการติดตามปีระเมินผลการปีฏิิบัติตามแนวที่าง

ปีฏิิบัติในการปี�อังกันการม่สำ่วนเก่�ยวข้อังกับการคอัร์รัปีชัน

 1. กำาหนด้ให�ผู้้�บรัหิารัและพนกังานปรัะเมินผู้ลการัปฏิบิตั้งิาน

ต้นเองเก้�ย์วกับการัปฏิิบัต้ิต้ามค่้่มือการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้และ

จรัรัย์าบรัรัณ์ในการัด้ำาเนินธ้ิรักิจท้�บรัิษีัทกำาหนด้ขึ�น ซึึ่�งรัวมถึืง

นโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ แนวทางปฏิิบัต้ิในการัป้องกัน

การัมส่้ิวนเก้�ย์วข�องกบัการัค่อร์ัรัปัช้ั�น และจรัรัย์าบรัรัณ์/ข�อพงึปฏิิบติั้

ของพนักงานอย์่างสิมำ�าเสิมอ

 2. จดั้ให�มฝ้่า่ย์ต้รัวจสิอบภาย์ใน ทำาหน�าท้�ต้รัวจสิอบรัะบบ

การัค่วบค่้มภาย์ใน การับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง การักำากับด้้แลกิจการั 

และให�ข�อเสินอแนะอย์่างต้่อเนื�อง โด้ย์ด้ำาเนินการัต้รัวจสิอบต้าม

แผู้นการัต้รัวจสิอบปรัะจำาปีท้�ได้�รับัค่วามเห็นช้อบจากค่ณ์ะกรัรัมการั

ต้รัวจสิอบ และรัาย์งานผู้ลการัต้รัวจสิอบท้�มน้ยั์สิำาค่ญัและข�อเสินอ

แนะต้่อค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

 3. กำาหนด้ให�ฝ่่าย์ต้รัวจสิอบภาย์ในรับัผู้ดิ้ช้อบในการัทด้สิอบ

และปรัะเมินค่วามเสิ้�ย์งจากการัท้จริัต้และค่อร์ัรัปัช้ั�นอย่์างต่้อเนื�อง 

เพื�อให�การันำามาต้รัการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้และค่อรั์รััปชั้�นไปปฏิิบัติ้

อย์่างม้ปรัะสิิทธิิภาพ ต้ลอด้จนต้ิด้ต้าม ทบทวนและปรัับปรั้ง

มาต้รัการัต้่อต้�านการัท้จรัิต้และค่อรั์รััปช้ั�นอย์่างสิมำ�าเสิมอ โด้ย์นำา

เสินอผู้ลการัปรัะเมินต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง และ

รัาย์งานต่้อค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทต้ามลำาด้ับอย่์างทันเวลาและ

สิมำ�าเสิมอ

 4. หากม้การัสิืบสิวนข�อเท็จจรัิงแล�วพบว่า ข�อม้ลจากการั

ต้รัวจสิอบ หรัือข�อรั�องเรั้ย์น ม้หลักฐานท้�ม้เหต้้อันค่วรัให�เช้ื�อว่า       

ม้รัาย์การั หรัือ การักรัะทำาซึ่ึ�งอาจม้ผู้ลกรัะทบอย์่างม้นัย์สิำาค่ัญต้่อ

ฐานะการัเงิน และผู้ลการัด้ำาเนินงานของบรัิษีัท รัวมถืึงการัฝ่่าฝ่้น 

การักรัะทำาผู้ิด้กฎหมาย์หรัือจรัรัย์าบรัรัณ์ธิ้รักิจของบรัิษีัท หรัือ

แนวทางปฏิบัิติ้ในการัป้องกันการัมส่้ิวนเก้�ย์วข�องกับการัค่อร์ัรัปัชั้น

หรัือข�อสิงสิัย์ในรัาย์งานทางการัเงิน หรัือรัะบบค่วบค่้มภาย์ใน 

ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะรัาย์งานต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัท       

เพื�อด้ำาเนินการัปรัับปรั้งแก�ไขภาย์ในรัะย์ะเวลาท้�ค่ณ์ะกรัรัมการั

ต้รัวจสิอบเห็นสิมค่วรั

 บรัิษีัทจัด้ให�ม้การัสืิ�อสิารัแนวทางปฏิิบัติ้ในการัป้องกัน       

การัม้ส่ิวนเก้�ย์วข�องกับการัค่อรั์รััปช้ั�น โด้ย์เผู้ย์แพรั่ทางช้่องทาง

ต้่างๆ เช้่น อินทรัาเน็ต้ของกล่้มบรัิษีัท และบนเว็บไซึ่ต์้ของบริัษีัท 

ทั�งน้�เพื�อให�ผู้้�บรัิหารั และพนักงานท้กค่นรัับทรัาบและถืือปฏิิบัต้ิ

มาตรการการร้อังเร่ยนและการแจ้งเบาะแสำ

 บรัษิีทัได้�จดั้ให�มม้าต้รัการัการัรั�องเรัย้์นและการัแจ�งเบาะแสิ

โด้ย์เผู้ย์แพรั่มาต้รัการัด้ังกล่าวในค่้่มือหลักการักำากับด้้แลกิจการั 

และทางเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัท และได้�ทบทวนมาต้รัการัน้�เพื�อให�การั

รัับเรัื�องรั�องเรั้ย์นม้ปรัะสิิทธิิภาพและค่รับถื�วนสิมบ้รัณ์์ ทั�งย์ังช้่วย์

ในการัติ้ด้ต้ามด้้แลและต้รัวจสิอบการัปฏิิบัติ้งานของกรัรัมการั        

ผู้้�บริัหารัและพนักงานของบริัษีัทและบริัษีัทย่์อย์ให�เป็นไปต้าม

กฎหมาย์ กฎรัะเบย้์บ หลกัการักำากับด้้แลกจิการั จรัรัย์าบรัรัณ์ธ้ิรักจิ

และไม่กรัะทำาการัใด้ๆ ท้�อาจสิ่อถืึงการัท้จรัิต้

ช่อังที่างแจ้งเบาะแสำหร่อัข้อัร้อังเร่ยน

 ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทจัด้ให�ม้มาต้รัการัในการัแจ�งเบาะแสิ

หรัอืข�อรั�องเรัย้์นการักรัะทำาผู้ดิ้กฎหมาย์จรัรัย์าบรัรัณ์ หรืัอพฤติ้กรัรัม

ท้�อาจส่ิอถืึงการัท้จรัิต้หรัือปรัะพฤติ้มิช้อบ ของบ้ค่ค่ลในองค่์กรั      

ทั�งจาก พนักงานและผู้้�มส่้ิวนได้�เส้ิย์อื�น รัวมถึืงรัาย์งานทางการัเงิน

ท้�ไม่ถ้ืกต้�อง หรืัอรัะบบค่วบค้่มภาย์ในท้�บกพร่ัอง และม้กลไก          

ในการัค่้�มค่รัองพนักงานและผู้้�แจ�งเบาะแสิโด้ย์จัด้ทำารัะบบฐาน

ข�อม้ลค่วามลับซึ่ึ�งเข�าถึืงได้�เฉพาะผู้้�เก้�ย์วข�อง เพื�อให�ผู้้�ม้ส่ิวนได้�       

สิ่วนเสิ้ย์ม้ส่ิวนร่ัวมในการัสิอด้ส่ิองด้้แลผู้ลปรัะโย์ช้น์ของบริัษีัท         

ได้�อย์่างม้ปรัะสิิทธิิภาพยิ์�งขึ�น โด้ย์เรัื�องท้�สิามารัถืแจ�งเบาะแสิ             

ม้ด้ังต้่อไปน้�

  การัปฏิิบัติ้ท้�ไม่ถ้ืกต้�องต้ามกฎหมาย์หรัือกฎรัะเบ้ย์บท้�

เก้�ย์วข�อง รัวมทั�งจรัรัย์าบรัรัณ์ในการัทำาธิ้รักิจ

  การัค่อรั์รััปช้ั�นและการัท้จรัิต้

  การัด้ำาเนนิการัอนัค่วรัสิงสิยั์เก้�ย์วกบัการัฟอกเงนิ การับญัช้้

การัเงิน รัวมถืึงการัค่วบค่้มและการัต้รัวจสิอบ
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 กรัณ์้ม้ข�อรั�องเรั้ย์นว่าอาจม้การักรัะทำาค่วามผู้ิด้ จะม้การัต้ั�ง

ค่ณ์ะกรัรัมการัสิอบสิวนซึ่ึ�งเป็นผู้้�แทนจากสิ่วนงานท้�ไม่ม้สิ่วนได้�

สิว่นเสิย้์ในเรัื�องดั้งกล่าวเพื�อพิจารัณ์าสิอบสิวนและด้ำาเนินการัต้าม

รัะเบ้ย์บโด้ย์ผู้้�แจ�งเบาะแสิสิามารัถืแจ�งเบาะแสิไปย์งัค่ณ์ะกรัรัมการั

ต้รัวจสิอบ ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท และหน่วย์งานบรัรัษีัทภิบาล ได้� 

2 ช้่องทาง ด้ังน้�

  ทางจด้หมาย์อิเล็กทรัอนิกสิ์ cg@ttwplc.com

  ทางไปรัษีณ์้ย์์ โด้ย์รัะบ้หน�าซึ่องถืึงผู้้�รัับแจ�งเบาะแสิ 

  ต้ามด้�วย์ท้�อย์้่ ด้ังน้�

  บรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น)

  30/130 ม.12 ถืนนพ้ทธิมณ์ฑ์ลสิาย์ 5 ต้ำาบลไรั่ขิง 

  อำาเภอสิามพรัาน จังหวัด้นค่รัปฐม 73210

การให้ความคุ้มครอังผ้้แจ้งเร่�อังร้อังเร่ยนหร่อัผ้้แจ้งเบาะแสำ

และบุคคลที่่�เก่�ยวข้อัง

 ผู้้�แจ�งเรัื�องรั�องเรัย้์นหรืัอผู้้�แจ�งเบาะแสิการัฝ่่าฝ้่นหรืัอไม่ปฏิิบัต้ิ

ต้ามกฎหมาย์ จะได้�รัับการัค่้�มค่รัองท้�เหมาะสิมและเป็นธิรัรัมจาก

บรัษิีทั เช่้น ไม่มก้ารัเปล้�ย์นแปลงต้ำาแหน่งงาน ลกัษีณ์ะงานสิถืานท้�

ทำางาน พกังาน ข่มข้ ่รับกวนการัปฏิิบตั้งิาน เลิกจ�าง หรืัอการักรัะทำา

อื�นใด้ท้�ไม่เป็นธิรัรัมแก่ผู้้�แจ�งเรัื�องรั�องเรั้ย์นหรัือผู้้�แจ�งเบาะแสิ         

ด้ังกล่าว สิำาหรัับข�อม้ลเก้�ย์วกับเรัื�องรั�องเรั้ย์น บรัิษีัทจะเก็บรัักษีา

เป็นค่วามลับ ไม่เปิด้เผู้ย์ต้่อผู้้�ไม่เก้�ย์วข�อง เว�นแต้่ท้�จำาเป็นต้�อง      

เปิด้เผู้ย์ต้ามข�อกำาหนด้ของกฎหมาย์ ทั�งน้� บ้ค่ค่ลท้�เก้�ย์วข�องท้�ได้�

รัับทรัาบเรัื�องหรัือข�อม้ลท้�เก้�ย์วข�องกับเรัื�องรั�องเรั้ย์น จะต้�องรัักษีา

ข�อมล้ให�เปน็ค่วามลับ และไม่เปดิ้เผู้ย์ต้อ่บค้่ค่ลอื�นเว�นแต่้ท้�จำาเปน็

ต้�องเปิด้เผู้ย์ต้ามข�อกำาหนด้ของกฎหมาย์ หากม้การัจงใจฝ่่าฝ่้น    

นำาข�อม้ลออกไปเปิด้เผู้ย์ ท้ท้ดั้บบลิวจะด้ำาเนินการัลงโทษีต้าม

รัะเบ้ย์บข�อบงัค่บัของทท้ด้้บับลวิ และ/หรัอื ด้ำาเนนิการัทางกฎหมาย์

 แล�วแต้่กรัณ์้

การดำาเนินการเม่�อัได้รับข้อัร้อังเร่ยน

 1. กรัรัมการัอิสิรัะจะแต้่งต้ั�งมอบหมาย์ค่ณ์ะทำางานให�

ด้ำาเนินการัรัวบรัวมเรัื�องรั�องเรั้ย์น

 2. ค่ณ์ะทำางานท้�ได้�รับัการัมอบหมาย์ จะพจิารัณ์ากลั�นกรัอง

ข�อม้ล เพื�อเสินอขั�นต้อน และวิธิ้การัจัด้การัท้�เหมาะสิม

 3. ค่ณ์ะทำางานท้�ได้� รัับมอบหมาย์นำาเสินอมาต้รัการั   

ด้ำาเนินการัท้�ม้การัฝ่่าฝ่้น หรัือไม่ปฏิิบัต้ิต้ามจรัรัย์าบรัรัณ์ นโย์บาย์

ต้า่งๆ ให�ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัพจิารัณ์า โด้ย์ค่ำานงึถืงึค่วามเส้ิย์หาย์

โด้ย์รัวมทั�งหมด้

 4. ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ หรืัอกรัรัมการัอิสิรัะหรืัอ

เลขานก้ารับริัษีทั รัาย์งานต่้อค่ณ์ะกรัรัมการัเพื�อทรัาบและรัาย์งาน

ผู้ลให�ผู้้�ม้ส่ิวนได้�ส่ิวนเส้ิย์ซึึ่�งเป็นผู้้�รั�องเรั้ย์นทรัาบ หากผู้้�รั�องเรั้ย์น  

เปิด้เผู้ย์ต้นเอง

 ทั�งน้� ในปี 2563 ไม่ม้ข�อรั�องเรั้ย์นจากผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์แต้่

ปรัะการัใด้

5.  ความรับผิดชั่อบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม

 บรัษิีทัฯ ให�ค่วามสิำาค่ญักบัการัด้ำาเนินธ้ิรักิจอย่์างยั์�งยื์นต้าม

ท้�กำาหนด้พันธิกิจอย่์างชั้ด้เจนว่า “เติ้บโต้อย่์างมั�นค่ง ต้อ่เนื�อง และ

ยั์�งย์ืนเพื�อบรัรัล้ซึึ่�งวิสิัย์ทัศน์บนพื�นฐานของค่วามสิมด้้ลรัะหว่าง

ล้กค่�า พนักงาน ค่้่ค่�า ผู้้�ถืือห้�น ช้้มช้นและสิิ�งแวด้ล�อม” บรัิษีัทฯ จึง

ม้ค่วามม้่งมั�นท้�จะปกป้องและอน้รัักษี์สิิ�งแวด้ล�อม โด้ย์ให�ค่วาม

สิำาค่ัญเท้ย์บเท่ากับปัจจัย์ทางด้�านการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษีัทฯ 

 บรัิษีัทฯ เข�าใจด้้ว่าแค่่การัปฏิิบัต้ิต้ามกฎข�อบังค่ับต้่างๆ นั�น 

ย์งัไมเ่พ้ย์งพอท้�จะช้ว่ย์ปกป้องและอนร้ักัษ์ีสิิ�งแวด้ล�อม ย์งัมปั้จจยั์

ด้�านอื�นๆ ท้�จะต้�องปฏิิบัต้ิให�สิอด้ค่ล�องกับการัด้ำาเนินธ้ิรักิจ          

นอกเหนือจากกฎเกณ์ฑ์์ท้�กำาหนด้ไว� นั�นค่ือ การัพัฒินาแผู้นงาน

ภาย์ในองค่ก์รัเพื�อรัองรับัสิถืานการัณ์์ฉก้เฉนิ การัค่วบค้่มค้่ณ์ภาพ

การัสิ่งเสิรัิมการัค่ิด้ค่�นนวัต้กรัรัมและการัใช้�เทค่โนโลย้์ท้�ทันสิมัย์

อย่์างต่้อเนื�อง เพื�อลด้ผู้ลกรัะทบต่้อสิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อม การัปฏิบิตั้ิ

ต้ามกฎข�อบังค่ับท้�เก้�ย์วกับสิถืานการัณ์์ฉ้กเฉิน การัด้ำาเนินธ้ิรักิจ

ภาย์ใต้�มาต้รัฐานสิิ�งแวด้ล�อมและค่วามปลอด้ภัย์ การัจัด้การัของ

เสิ้ย์และเสิ้ย์งรับกวนให�สิอด้ค่ล�องต้ามรัะบบมาต้รัฐานสิากล        

ISO 14001   

 นอกจากน้� บริัษีทัฯ ได้�ถ่ืาย์ทอด้ค่วามร้ั�และฝ่กึอบรัมพนกังาน

เก้�ย์วกบัการัจดั้การัสิิ�งแวด้ล�อม โด้ย์มว้ตั้ถ้ืปรัะสิงค่เ์พื�อให�พนกังาน

เกิด้ค่วามเข�าใจอย์่างแท�จรัิง โด้ย์ผู้ลการัด้ำาเนินงานและต้รัวจวัด้

ค่้ณ์ภาพสิิ�งแวด้ล�อมและค่วามปลอด้ภัย์ต้่างๆ จะถ้ืกจัด้เก็บ       

อย่์างเป็นรัะบบ และได้�รัับการัต้รัวจต้ิด้ต้ามผู้ลจากหน่วย์งาน    

ต้รัวจสิอบค่วามปลอด้ภยั์อย์า่งสิมำ�าเสิมอ รัวมทั�งการัปฏิิบตั้ติ้อ่ผู้้�ม้

สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์ต้ลอด้จนการัม้สิ่วนรั่วมพัฒินาสิังค่มและช้้มช้น    

ในพื�นท้�ท้�บรัิษีัทฯ ด้ำาเนินกิจการัอย์้่ โด้ย์ม้การัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างม้

ธิรัรัมาภบิาลเปน็พื�นฐานเพื�อให�รัะบบบรัหิารัจดั้การัมป้รัะสิทิธิิภาพ

เป็นธิรัรัม โปร่ังใสิ และต้รัวจสิอบได้� นอกจากจะช่้วย์เสิริัมสิรั�าง

ค่วามเช้ื�อมั�นให�กับผู้้�ถืือห้�น ผู้้�ม้สิ่วนได้�ส่ิวนเส้ิย์ท้กภาค่ส่ิวนแล�ว  

การัด้ำาเนินการัด้ังกล่าวจะนำาไปสิ้่การัเต้ิบโต้ทางธิ้รักิจอย์่างย์ั�งย์ืน 

และเพิ�มข้ด้ค่วามสิามารัถืในการัแข่งขันรัะย์ะย์าวให�กับองค์่กรั     

อ้กด้�วย์ ทั�งน้� บรัิษีัทฯ ได้�รัาย์งานผู้ลการัด้ำาเนินงานด้�านค่วาม        

รัับผิู้ด้ช้อบต่้อสัิงค่มและสิิ�งแวด้ล�อมโด้ย์ละเอ้ย์ด้ไว�ในรัาย์งาน

ค่วามย์ั�งย์ืนปรัะจำาปี 2563 ต้าม www.ttwplc.com 
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การให้ความร้้และฝึึกอับรมพนักงานในเร่�อังสำิ�งแวดล้อัม

 ปญัหาด้�านการัจดั้การัสิิ�งแวด้ล�อมสิว่นใหญเ่กิด้จากค่วามไมเ่ข�าใจท้�แท�จรังิ บรัษิีทัจงึมแ้นวทางในการัให�ค่วามรั้�และปลก้จิต้สิำานกึ

ให�พนักงานท้กค่นท้�เก้�ย์วข�องทั�งทางต้รังและทางอ�อมด้�วย์การัส่ิงเสิรัิมให�พนักงานเข�ารัับการัฝ่ึกอบรัมหลักส้ิต้รัต้่างๆ ท้�เก้�ย์วข�องกับ         

การัด้้แลรัักษีาสิิ�งแวด้ล�อม โด้ย์ในปี 2563 ได้�จัด้ให�ม้การัฝ่ึกอบรัมหลักสิ้ต้รัด้ังน้� หลักสิ้ต้รัการัต้รัวจปรัะเมินการัจัด้การัพลังงานภาย์ใน

องค่์กรั หลักสิ้ต้รัการัสิรั�างจิต้สิำานึกการัอน้รัักษี์พลังงานและแนวทางการัปรัะหย์ัด้พลังงานภาย์ในอาค่ารั/โรังงาน หลักส้ิต้รัปฏิิบัต้ิการั    

ลด้-โลก-รั�อน ในสิถืานการัณ์์ COVID-19 กับ Care the bear หลักสิ้ต้รันโย์บาย์การัลด้ก๊าซึ่เรัือนกรัะจก : โอกาสิ ค่วามท�าทาย์ และวิธิ้

การัปรัะเมิน เป็นต้�น

การใช้ที่รัพยากรอัย่างคุ้มค่า 

 การัใช้�ทรััพย์ากรัได้�แก่ พลังงาน นำ�า สิารัเค่ม้อย์่างค่้�มค่่าเป็นไปต้ามเป้าหมาย์ และด้ำาเนินการัทบทวนปรัับปรั้งเพิ�มปรัะสิิทธิิภาพ

การัใช้�ทรััพย์ากรัขององค์่กรัอย่์างต่้อเนื�อง เหมาะสิมกับขนาด้การัใช้�ทรััพย์ากรัของธ้ิรักิจ และม้การัจัด้การัของเส้ิย์อย่์างม้ปรัะสิิทธิิภาพ 

มก้ารันำาของเสิย้์มาใช้�ให�เกดิ้ปรัะโย์ช้นส์ิง้สิด้้ โด้ย์บรัษิีทัฯ สินบัสิน้นการันำาวสัิด้้กลบัมาใช้�ใหม ่เช้น่ การัใช้�กรัะด้าษีสิองหน�า การัปดิ้เค่รัื�อง

ทำาค่วามเย็์นและปิด้ไฟ ในช่้วงพักงานหรืัอช่้วงท้�พนักงาน ผู้้�บริัหารั มิได้�อย่้์ในห�องทำางานเป็นเวลานาน การัใช้�รัถืร่ัวมกันในกิจการัหรืัอ

เด้นิทางเด้ย้์วกนั การัทำาโค่รังการัด้งักลา่วแม�จะไมส่ิง่ผู้ลช้ดั้เจนในเช้งิต้วัเลขค่า่พลงังาน หรัอืต้วัเลขค่า่ใช้�จา่ย์ท้�ลด้ลง แต้เ่ปน็การัปลก้ฝ่งั

ให�เป็นค่วามสิำานึกสิ่วนต้ัว โด้ย์บรัิษีัทได้�กำาหนด้นโย์บาย์และแนวปฏิิบัต้ิ ไว�ด้ังน้�

 1. บรัิษีัทจะด้ำาเนินการัและพัฒินารัะบบการัจัด้การัทรััพย์ากรัอย์่างเหมาะสิม โด้ย์กำาหนด้ให�การัอน้รัักษี์ทรััพย์ากรัเป็นสิ่วนหนึ�ง

ของการัด้ำาเนินงานของบรัิษีัทฯ สิอด้ค่ล�องกับกฎหมาย์และข�อกำาหนด้อื�นๆ ท้�เก้�ย์วข�อง

 2. บรัษิีทัจะด้ำาเนนิการัปรับัปรัง้ปรัะสิทิธิิภาพการัใช้�ทรัพัย์ากรัพลงังานขององค่ก์รัอย์า่งต่้อเนื�องและเหมาะสิมกบัธ้ิรักจิ เทค่โนโลย้์

ท้�ใช้�และแนวทางการัปฏิิบัต้ิงานท้�ด้้

 3. บรัษิีทัจะกำาหนด้แผู้นและเป้าหมาย์การัอน้รักัษ์ีทรัพัย์ากรัต้ามค่วามเหมาะสิมในแต่้ละปี และสิื�อสิารัให�พนักงานท้กค่นเข�าใจ

และปฏิิบัต้ิได้�อย์่างถื้กต้�อง

 4. บรัิษีัทถืือว่าการัอน้รัักษี์ทรััพย์ากรัเป็นหน�าท้�ค่วามรัับผิู้ด้ช้อบของผู้้�บริัหารัท้กรัะด้ับและพนักงานท้กค่น ท้�จะรั่วมมือในการั

ปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัการัท้�กำาหนด้ ให�สิำาเรั็จล้ล่วงต้ามวัต้ถื้ปรัะสิงค่์

 5. บรัษิีทัจะสินบัสินน้ทรัพัย์ากรับค้่ค่ล งบปรัะมาณ์ เวลาในการัทำางาน การัฝึ่กอบรัม และการัมส่้ิวนร่ัวมในการันำาเสินอข�อค่ดิ้เหน็

เพื�อพัฒินางานด้�านทรััพย์ากรั

 6. ผู้้�บรัหิารัและค่ณ์ะทำางานด้�านการัจดั้การัทรัพัย์ากรั จะมก้ารัทบทวนและปรับัปรัง้ นโย์บาย์ เปา้หมาย์ และแผู้นการัด้ำาเนนิงาน

ด้�านทรััพย์ากรั ให�ม้ค่วามเหมาะสิมและสิอด้ค่ล�องกับสิภาวการัณ์์ในปัจจ้บันท้กปี

6.  ช่ั่องทางในการติดต่อบริษััท

 ผู้้�มส่้ิวนได้�ส่ิวนเสิย้์สิามารัถืแสิด้งค่วามเหน็ ข�อเสินอแนะ ข�อรั�องเรัย้์นอื�นๆ ท้�มใิช่้เรัื�องการัต่้อต้�านค่อร์ัรัปัช้ั�นมาย์งับรัษิีทัผู่้านช่้องทางการั

สิื�อสิารัได้� ด้ังน้�

ช่อังที่าง จดหมายอัิเล็กที่รอันิกสำ์ โที่รศัพที่์

ค่ณ์ะกรัรัมการั และสิ่วนเลขาน้การับรัิษีัท cg@ttwplc.com 02 019 9490 - 3, 02 019 9484 - 9

หมาย์เลขภาย์ใน 1103, 1106

นักลงท้นสิัมพันธิ์ ir@ttwplc.com 02 019 9490 - 3, 02 019 9484 - 9

หมาย์เลขภาย์ใน 1108, 1110

 โด้ย์ท้�อย์้่ทางไปรัษีณ์้ย์์ บรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) 30/130 ม.12 ถืนนพ้ทธิมณ์ฑ์ลสิาย์ 5 ต้ำาบลไรั่ขิง อำาเภอสิามพรัาน 

จังหวัด้นค่รัปฐม 73210 
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 บรัิษีัทฯ ต้รัะหนักถึืงค่วามสิำาค่ัญของการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ล

ทางการัเงนิ ข�อมล้ท้�ไม่ใช่้ข�อมล้ทางการัเงนิ และสิารัสินเทศท้�สิำาค่ญั

ให�เป็นไปอย์่างถื้กต้�อง ค่รับถื�วน ทันเวลา โปรั่งใสิ ผู้่านช้่องทางท้�

เข�าถึืงข�อม้ลได้�ง่าย์ ม้ค่วามเท่าเท้ย์ม และเป็นไปต้ามกฎเกณ์ฑ์์ 

รัะเบ้ย์บของหน่วย์งานกำากับ หลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ของ 

ก.ล.ต้. และเกณ์ฑ์์ในการัปรัะเมินด้�านการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ 

รัวมถืงึมค้่วามเหมาะสิมกับสิถืานการัณ์์ท้�เปล้�ย์นแปลงและต้อบรับั

กบับทบาทของเทค่โนโลย้์และสิื�อออนไลน ์โด้ย์มก้ารัเปดิ้เผู้ย์ข�อมล้

ของบรัิษีัทค่รัอบค่ล้มข�อม้ลท้�เป็นลาย์ลักษีณ์์อักษีรั ทั�งภาษีาไทย์

และภาษีาองักฤษี และข�อมล้ท้�ไม่เป็นลาย์ลกัษีณ์์อกัษีรัท้�ค่รัอบค่ลม้

ทก้วิธ้ิการัสิื�อสิารั เพื�อให�ผู้้�ถือืห้�นและผู้้�มส่้ิวนได้�สิว่นเสิย้์ได้�รับัทรัาบ

ข�อม้ลข่าวสิารัอย่์างทั�วถืึง โด้ย์ม้การัเผู้ย์แพรั่ข�อม้ลต่้างๆ ผู้่าน       

การัสิื�อสิารั เช้่น การัปรัะช้้มด้�วย์ต้นเอง การัปรัะช้้มทางโทรัศัพท์ 

การัสัิมภาษีณ์์ และสิื�อออนไลน์ต้า่งๆ เช่้น เว็บไซึ่ต์้ และ Facebook 

เป็นต้�น

1. ช่ั่องทางการเปิดเผย่ข้อมูล

 บรัิษีัทม้ช้่องทางการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลผู้่านช้่องทางต้่างๆ เช้่น

  หนว่ย์งานกำากับด้แ้ล เวบ็ไซึ่ต้ข์อง ต้ลท. www.set.or.th 

และเว็บไซึ่ต้์ของ ก.ล.ต้. www.sec.or.th

  เว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัท www.ttwplc.com

  รัาย์งานปรัะจำาปี และ แบบแสิด้งข�อม้ลรัาย์การั         

ปรัะจำาปี (56-1)

  บทรัาย์งานการัวิเค่รัาะห์ของฝ่่าย์จัด้การั (MD & A)

  สิื�อออนไลน์ของบรัิษีัท

  สิื�อมวลช้น ขา่วปรัะช้าสิมัพนัธิ ์หนงัสิอืพมิพ ์สืิ�อโฆษีณ์า

วารัสิารั และโทรัทัศน์

  ผู้้�ถืือห้�น นักลงท้นรัาย์บ้ค่ค่ล นักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์     

นักลงท้นสิถืาบัน

  - การัจัด้แถืลงผู้ลการัด้ำาเนินงานต่้อนักลงท้นและ 

นักวิเค่รัาะห์ (Analyst Meeting)

  - การัให�ข�อมล้แก่นกัลงทน้ นกัวเิค่รัาะห์ทางโทรัศพัท์

  - การัเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นเย์้�ย์มช้มกิจการัของ

บรัิษีัท

  - การัจัด้สิ่งหนังสิือแจ�งผู้้�ถืือห้�นทางไปรัษีณ์้ย์์

หมวดท่ี 4 ก�รเปิดเผู้ยข้อมูลและคว�มโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

2.  หุ้น่วย่งานและบ้คคลท่�ม่หุ้น้าท่�เปิดเผย่ข้อมูล

  หน่วย์งานท้�ม้หน�าท้�เปิด้เผู้ย์ข�อม้ล

  - สิ่วนเลขาน้การับรัิษีัท เปิด้เผู้ย์ข�อม้ลต้่อ ก.ล.ต้. , 

ต้ลท. และผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่

  - สิ่วนนักลงท้นสิัมพันธิ์ เปิด้เผู้ย์ข�อม้ลต้่อผู้้�ถืือห้�น    

รัาย์ย์่อย์ นักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์ และนักลงท้น

สิถืาบัน

  บ้ค่ค่ลท้�ม้หน�าท้�เปิด้เผู้ย์ข�อม้ล

  - กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

  - ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งท้�กรัรัมการัผู้้�จัด้การัมอบหมาย์

3. การเปิดเผย่ข้อมูลของหุ้น่วย่งานท่�เก่�ย่วข้อง

สำ่วนเลขานุการบริษััที่

 สิว่นเลขานก้ารับรัษิีทัทำาหน�าท้�เปดิ้เผู้ย์แพรัข่�อมล้สิารัสินเทศ

ต้ามข�อกำาหนด้ของ ต้ลท. และ ก.ล.ต้. อย์่างถ้ืกต้�อง ค่รับถื�วน 

โปร่ังใสิ โด้ย์ผู่้านการัพิจารัณ์าต้รัวจสิอบต้ามขั�นต้อน โด้ย์ในปี 2563 

ม้ข่าวแจ�ง ต้ลท. ทั�งหมด้ 32 ฉบับ

 ทั�งน้� ข�อม้ลท้�บรัิษีัทเผู้ย์แพรั่เป็นข�อม้ลท้�ม้สิารัะสิำาค่ัญ           

ค่รับถื�วนและถ้ืกต้�อง และเพื�อให�การัเปิด้เผู้ย์ข�อมล้มป้รัะสิทิธิิภาพ

บรัิษีัทจึงได้�ทำาการัปรัับปรั้งข�อม้ลในเว็บไซึ่ต์้ให�ค่รับถื�วนและ        

เป็นปัจจ้บันเสิมอ เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นและนักลงท้นสิามารัถืสืิบค่�น

ข�อมล้ท้�เปดิ้เผู้ย์ต้อ่สิาธิารัณ์ะได้�อย์า่งรัวด้เรัว็ โด้ย์ได้�นำาเสินอข�อมล้

บนเวบ็ไซึ่ต์้ทั�งภาษีาไทย์และภาษีาองักฤษี มข้�อมล้ท้�สิำาค่ญั ด้งัน้�

  ปรัะวัต้ิค่วามเป็นมา วิสิัย์ทัศน์ และพันธิกิจ โค่รังสิรั�าง

องค่์กรั บรัิษีัทย์่อย์ บรัิษีัทรั่วม

  การักำากับด้แ้ลกิจการั ปรัะกอบด้�วย์หลกัการักำากับด้แ้ล

กิจการั นโย์บาย์ด้�านการักำากับด้้แลกิจการั นโย์บาย์

ด้�านการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง 

  ค่ณ์ะกรัรัมการั ค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย่์อย์ ผู้้�บริัหารัรัะด้บัสิง้ 

กฎบตั้รั หน�าท้�ค่วามรับัผู้ดิ้ช้อบ วารัะการัด้ำารังต้ำาแหนง่

ของค่ณ์ะกรัรัมการั

  ข�อม้ลสิำาหรัับนักลงท้น ปรัะกอบด้�วย์ ข�อม้ลสิำาค่ัญ

ทางการัเงิน โค่รังสิรั�างการัถืือห้�นทั�งทางต้รังและ         

ทางอ�อม กล้่มผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ 

  หนังสืิอเช้ญิปรัะช้ม้สิามญั และวสิิามญัผู้้�ถืือห้�น แบบ 56-1 

และรัาย์งานปรัะจำาปี (แบบ 56-2)
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  ข่าวสิารัและค่วามเค่ลื�อนไหวขององค่์กรั ปรัะกอบด้�วย์ ข่าวสิารัเก้�ย์วกับธิ้รักิจ และข่าวสิารัเก้�ย์วกับโค่รังการัเพื�อช้้มช้น และ

สิังค่ม ท้�ด้ำาเนินการัอย์้่ในปัจจ้บัน

  ข�อม้ลต้ิด้ต้่อสิ่วนนักลงท้นสิัมพันธิ์ และเลขาน้การับรัิษีัท

  การัให�ข�อม้ลต้่อนักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์หรัือนักลงท้นท้�มาเย้์�ย์มช้มและหารัือกับผู้้�บรัิหารัของบรัิษีัทฯ

  การัเด้ินทางไปให�ข�อม้ลแก่นักลงท้น

  การัจัด้ปรัะช้้มนักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์

  การัให�ข�อม้ลผู้่านสิื�อสิาธิารัณ์ะต้่างๆ ได้�แก่ หนังสิือพิมพ์ นิต้ย์สิารั วารัสิารั และโทรัทัศน์

สำ่วนนักลงทีุ่นสำัมพันธั์

 ฝ่่าย์นักลงท้นสัิมพันธ์ิทำาหน�าท้�ต้ิด้ต้่อสิื�อสิารักับนักลงท้นสิถืาบัน ผู้้�ถืือห้�น รัวมถึืงนักวิเค่รัาะห์ ต้ามหลักการัพื�นฐานในเรัื�อง             

ค่วามถ้ืกต้�อง เพ้ย์งพอ ทนัเวลา เท่าเท้ย์ม เป็นธิรัรัม ซึ่ื�อสิตั้ย์์ สิจ้รัติ้ และสิอด้ค่ล�องกบันโย์บาย์และหลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัท้�ด้ ้ต้ลอด้จน  

มก้ารัจัด้ทำาแผู้นงานนกัลงท้นสิมัพนัธิป์รัะจำาปอีย่์างต้อ่เนื�อง และเนื�องจากท้ท้ด้บับลวิให�ค่วามสิำาค่ญัและรัะมดั้รัะวงัในการัเปดิ้เผู้ย์ข�อมล้

รัวมทั�งการัปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์อย์่างเท่าเท้ย์มกัน โด้ย์กำาหนด้ช้่วงเวลาไม่เผู้ย์แพรั่ข่าวสิารัหรัือข�อม้ลต้่อนักวิเค่รัาะห์ นักลงท้น

สิถืาบัน ผู้้�ถืือห้�น และสิาธิารัณ์ช้น ด้�วย์การังด้รัับนัด้หรัือต้อบค่ำาถืามเก้�ย์วกับผู้ลปรัะกอบการัในอนาค่ต้อันใกล�ให�แก่นักวิเค่รัาะห์ และ  

นกัลงท้น (Silent Period) ในช่้วง 14 วนั กอ่นท้�จะมก้ารัเปิด้เผู้ย์งบการัเงิน และในกรัณ้์ท้�มก้ารัจัด้ปรัะช้ม้นักวิเค่รัาะห์หลกัทรัพัย์์ (Analyst 

Meeting) จะด้ำาเนินการัหลังจากท้�ม้การัเปิด้เผู้ย์งบการัเงินแล�ว

 ทั�งน้� เพื�อให�สิอด้ค่ล�องกบั CG Code ของ ก.ล.ต้. ในหลกัปฏิิบตั้ท้ิ� 7 เรัื�องการัรักัษีาค่วามนา่เช้ื�อถืือทางการัเงนิและเปน็การัเปดิ้เผู้ย์

ข�อม้ล ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทได้�เล็งเห็นถืึงค่วามสิำาค่ัญในหลักปฏิิบัต้ิด้ังกล่าว จึงมอบหมาย์ให�ฝ่่าย์นักลงท้นสิัมพันธิ์ จัด้ทำาจรัรัย์าบรัรัณ์

นักลงท้นสิัมพันธิ์ของท้ท้ด้ับบลิว เพื�อใช้�เป็นกรัอบและแนวปฏิิบัติ้สิำาหรัับผู้้�ปฏิิบัติ้งานนักลงท้นสิัมพันธิ์ของบรัิษีัท โด้ย์ม้ปรัะเด้็นสิำาค่ัญ 

ด้ังน้� 

 1. เปิด้เผู้ย์ข�อม้ลท้�สิำาค่ัญและจำาเป็นต้่อการัต้ัด้สิินใจลงท้นอย์่างถื้กต้�อง เพ้ย์งพอ และทันเวลา

 2. การัด้้แลรัักษีาข�อม้ลภาย์ใน

 3. เปิด้เผู้ย์ข�อมล้อย่์างเท่าเทย้์มและเป็นธิรัรัม โด้ย์เปิด้โอกาสิให�บค้่ค่ลท้�เก้�ย์วข�องท้กกล้ม่สิามารัถืเข�าถึืงและสิอบถืามข�อมล้ได้�

 4. ปฏิิบัต้ิหน�าท้�ด้�วย์ค่วามซึ่ื�อสัิต้ย์์สิ้จริัต้ในวิช้าช้้พ บนพื�นฐานของหลักการัของค่วามเท่าเท้ย์มกัน ไม่ม้การัเลือกปฏิิบัต้ิบน          

อามิสิสิินจ�างใด้ๆ ท้�เป็นเหต้้จ้งใจสิ่วนบ้ค่ค่ลและเอื�อปรัะโย์ช้น์สิ่วนต้นมากกว่าผู้ลปรัะโย์ช้น์ของบรัิษีัทและผู้้�ม้สิ่วนได้�เสิ้ย์ท้�เก้�ย์วข�อง

 นอกจากน้� ท้ท้ด้ับบลิวย์ังได้�ให�ค่วามสิำาค่ัญต้่อการัเผู้ย์แพรั่ข�อม้ลผู้่านกิจกรัรัมนักลงท้นสิัมพันธิ์ โด้ย์ผู้้�บรัิหารัได้�ม้สิ่วนรั่วมในการั

ให�ข�อมล้และพบปะนักลงท้นเพื�อให�เกิด้ค่วามเข�าใจท้�ด้ต้้อ่การับริัหารังานของบริัษีทัฯ และช่้วย์เสิริัมสิรั�างสัิมพนัธิภาพท้�ด้ ้รัวมทั�งสิง่เสิรัมิ

ให�เกิด้การัแลกเปล้�ย์นค่วามคิ่ด้เห็นรัะหว่างกันอย่์างต่้อเนื�อง โด้ย์ในปี 2563 ช้่วงการัแพร่ัรัะบาด้ของโรัค่ติ้ด้เช้ื�อไวรััสิโค่โรัน่า 2019    

(COVID-19) บรัิษีัทจึงงด้การัจัด้กิจกรัรัมหรัือรัับนัด้หมาย์นอกสิถืานท้�ต้ั�งแต้่เด้ือน ม้นาค่ม 2563 กิจกรัรัมท้�ย์ังด้ำาเนินการั ได้�แก่

กิจกรรม จำานวนครั�ง

การัจัด้ปรัะช้้มนักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์ (Analyst Meeting) 1

เข�ารั่วมกิจกรัรัมบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์นพบผู้้�ลงท้น (Opportunity Day) 2

การัปรัะช้้มทางไกลข�ามปรัะเทศ (Conference Call) กับนักลงท้นสิถืาบัน และนักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์ 6

การัเด้ินทางไปรั่วมสิัมมนา พบปะและให�ข�อม้ลนักลงท้น นักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์ 4

สิื�อสิารัข�อม้ลแก่นักลงท้น นักวิเค่รัาะห์หลักทรััพย์์ ผู้่านสิื�อออนไลน์ (Social Media) ได้�แก่ Facebook 
Fanpage, Instagram, Youtube Channel, Linkedin 

ปรัะมาณ์สิัปด้าห์ละ 1-2 ค่รัั�ง 

การัให�ข�อม้ลทางโทรัศัพท์ / อ้เมล์ ปรัะมาณ์วันละ 3 ค่รัั�ง / วัน
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การจัดที่ำาและนำาสำ่งรายงานที่างการเงิน

 เพื�อแสิด้งค่วามรับัผิู้ด้ช้อบในการัจัด้ทำารัาย์งานทางการัเงิน

วา่มค้่วามถ้ืกต้�อง ค่รับถื�วน โปรัง่ใสิ อย์า่งเพ้ย์งพอท้�จะด้ำารังรักัษีา

ไว�ซึ่ึ�งทรััพย์์สิินของบริัษีัท ป้องกันการัท้จริัต้และการัด้ำาเนินการั       

ท้�ผู้ิด้ปกต้ิ รัวมทั�งได้�ถืือปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัฐานการับัญช้้ท้�รัับรัอง    

โด้ย์ทั�วไป และใช้�นโย์บาย์บัญช้้ท้� เหมาะสิมและถืือปฏิิบัติ้            

โด้ย์สิมำ�าเสิมอ ต้ลอด้จนมก้ารัพิจารัณ์าถึืงค่วามสิมเหต้ส้ิมผู้ลและ

ค่วามรัอบค่อบในการัจัด้ทำางบการัเงินของบรัิษีัทฯ และเพื�อให�ผู้้�ม้

สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์เกิด้ค่วามเช้ื�อมั�นต้่อรัาย์งานทางการัเงินท้�บรัิษีัท   

จัด้ทำาขึ�นว่าเป็นไปต้ามวัต้ถื้ปรัะสิงค่์ข�างต้�น ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท

จงึแต้ง่ต้ั�งค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ เพื�อทำาหน�าท้�สิอบทานให�บรัษิีทั

ม้รัาย์งานทางการัเงินและการัด้ำาเนินงานอย่์างถ้ืกต้�องเพ้ย์งพอ 

รัวมทั�งค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทย์ังได้�จัด้ทำารัาย์งานค่วามรัับผิู้ด้ช้อบ

ของค่ณ์ะกรัรัมการัในการัจัด้ทำารัาย์งานทางการัเงินซึ่ึ�งค่รัอบค่ล้ม

เรัื�องสิำาค่ัญต้ามข�อพึงปฏิิบัต้ิสิำาหรัับกรัรัมการับริัษีัทจด้ทะเบ้ย์นท้�

ต้ลาด้หลักทรััพย์์ฯ ได้�เสินอแนะไว� ลงนามโด้ย์ปรัะธิานกรัรัมการั

และกรัรัมการัผู้้�จัด้การั โด้ย์แสิด้งค่วบค่้กั่บรัาย์งานของผู้้�สิอบบัญช้้

ในรัาย์งานปรัะจำาปี

 ในปี 2563 บรัิษีัทได้�ให�ผู้้�สิอบบัญช้้จากบริัษีัท สิำานักงาน        

อว้าย์ จำากดั้ เป็นผู้้�สิอบบัญช้ข้องบริัษีทัฯ ซึึ่�งมค้่วามรั้� ค่วามช้ำานาญ

ในวชิ้าช้พ้มค้่วามเป็นอิสิรัะ และได้�รับัค่วามเห็นช้อบจากสิำานกังาน 

ก.ล.ต้. โด้ย์งบการัเงินของบริัษีทัฯ ได้�รับัการัรับัรัองโด้ย์ไม่มเ้งื�อนไข 

และถื้กต้�องต้ามท้�ค่วรัในสิารัะสิำาค่ัญ ต้ามหลักการับัญช้้ท้�รัับรัอง

โด้ย์ทั�วไป และผู้่านค่วามเห็นช้อบจากค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ/

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทก่อนเปิด้เผู้ย์ต้่อผู้้�ถืือห้�น 

 บรัษิีทัมก้ารัจัด้ทำาบทรัาย์งานและการัวิเค่รัาะห์ของฝ่่าย์บริัหารั

(MD&A) เพื�ออธิิบาย์ในเชิ้งวิเค่รัาะหเ์ก้�ย์วกับฐานะการัเงิน ผู้ลการั

ด้ำาเนินงาน ปัจจัย์ท้�ม้ผู้ลต้่อฐานะการัเงิน และผู้ลการัด้ำาเนินงาน 

รัวมทั�งการัเปล้�ย์นแปลงท้�สิำาคั่ญทางการัเงินให�ผู้้�ถืือห้�นและ          

นกัลงท้นทรัาบเป็นรัาย์ไต้รัมาสิท้กไต้รัมาสิ โด้ย์เปิด้เผู้ย์ผู่้านรัะบบ 

SET Portal ของ ต้ลท. พรั�อมการันำาสิง่งบการัเงนิ และจดั้ให�มก้ารั

เปิด้เผู้ย์บนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัทเพื�ออำานวย์ค่วามสิะด้วกให�กับผู้้�ท้�

สินใจอ้กช้่องทางหนึ�ง โด้ย์ท้�ผู้่านมาบริัษีัทเปิด้เผู้ย์งบการัเงินทั�ง  

รัาย์ไต้รัมาสิและรัาย์ปีล่วงหน�าก่อนค่รับกำาหนด้ อ้กทั�งไม่เค่ย์ม้

ปรัะวัต้ิถื้กสิั�งให�แก�ไขงบการัเงินแต้่อย์่างใด้

 ทั�งน้�ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทได้�ม้การัสิอบทานรัะบบค่วบค้่ม

ภาย์ในให�ม้ปรัะสิิทธิิภาพผู้่านค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ เพื�อให�

มั�นใจได้�อย่์างมเ้หต้ผู้้ลว่าการับนัทกึข�อมล้ทางบญัช้ ้มค้่วามถ้ืกต้�อง

ค่รับถื�วน และเพ้ย์งพอท้�จะด้ำารังรัักษีาไว�ซึ่ึ�งทรััพย์์สิินและเพื�อให�

ทรัาบจ้ด้อ่อนเพื�อป้องกันไม่ให�เกิด้การัท้จริัต้หรัือการัด้ำาเนินการั    

ท้�ผู้ิด้ปกต้ิอย์่างม้นัย์สิำาค่ัญ

4.  การซ้ี�อขาย่หุ้ร้อเปล่�ย่นแปลงการถืือครองหุ้ลักทรัพย์่

 ของกรรมการและผู้บริหุ้าร

 บรัษิีทักำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัมห้น�าท้�รัาย์งานการั

ซึ่ื�อขาย์หลกัทรัพัย์์ของบริัษีทั เพื�อป้องกันการัซึ่ื�อหรืัอขาย์หลกัทรัพัย์์

โด้ย์ใช้�ข�อมล้ภาย์ใน และเพื�อเล้�ย์งข�อค่รัหาเก้�ย์วกบัค่วามเหมาะสิม

ของการัซึ่ื�อขาย์หลักทรััพย์์ของบ้ค่ค่ลภาย์ใน โด้ย์กำาหนด้ให�

กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัห�ามซึ่ื�อขาย์หรืัอเปล้�ย์นแปลงการัถืือค่รัอง

หลักทรัพัย์์ของบรัษิีทัในช่้วงเวลา 1 เดื้อนก่อนท้�จะเผู้ย์แพร่ังบการัเงนิ

หรัือฐานะการัเงินและสิถืานะของบริัษีัทรัวมถึืงข�อม้ลสิำาค่ัญอื�นๆ 

ต้อ่ผู้้�ลงท้น นอกจากน้�กำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บรัหิารัต้�องรัาย์งาน

การัเปล้�ย์นแปลงการัม้ส่ิวนได้�เสิ้ย์ของต้นเองต่้อบรัิษีัท และจะม้

การัปรัับปรั้งข�อม้ลท้กปี โด้ย์ข�อม้ลดั้งกล่าวจะเก็บไว�ใช้�ภาย์ใน

บรัิษีัทเท่านั�น เพื�อให�เป็นไปต้ามปรัะกาศค่ณ์ะกรัรัมการักำากับ

ต้ลาด้ท้นท้� ทจ.2/2552 เรัื�องการัรัาย์งานการัม้ส่ิวนได้�เสิ้ย์ของ

กรัรัมการัผู้้�บรัิหารัและบ้ค่ค่ลท้�ม้ค่วามเก้�ย์วข�อง

แนวที่างการปีฏิิบัติ

  บรัษิีทัจะมห้นงัสืิอแจ�งไปย์งักรัรัมการัและผู้้�บรัหิารัรัวมถืงึ

ค่้ส่ิมรัสิและบต้้รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต้ภิาวะ ขอค่วามร่ัวมมอื

งด้เว�นการัซึ่ื�อขาย์หรัือเปล้�ย์นแปลงการัถืือค่รัอง          

หลักทรััพย์์ของบริัษีัท โด้ย์รัาย์งานต่้อค่ณ์ะกรัรัมการั 

บรัรัษีทัภิบาลและค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัในแต่้ละไต้รัมาสิ

  กำาหนด้ให�พนักงานท้�สิามารัถืเข�าถึืงข�อม้ลสิำาค่ัญของ

บรัิษีัทท้�อาจม้ผู้ลต่้อค่วามเค่ลื�อนไหวของรัาค่า            

หลักทรััพย์์ค่วรัละเว�นการัซึ่ื�อขาย์หลักทรััพย์์ของบริัษัีท

หรัือรัอจนกรัะทั�งปรัะช้าช้นได้�รัับข�อม้ลและม้เวลา

ปรัะเมินข�อม้ลนั�นต้ามสิมค่วรัแล�ว เพื�อเป็นการัปฏิิบัต้ิ

ต้ามนโย์บาย์การัป้องกนัการัใช้�ข�อมล้ภาย์ในของบริัษีทั

  กำาหนด้ให�กรัรัมการัหรัือผู้้�บรัิหารัรัาย์งานมาย์ังสิ่วน

เลขาน้การับรัิษีัท เมื�อม้การัซึ่ื�อขาย์หรัือเปล้�ย์นแปลง  

การัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ เพื�อด้ำาเนินการัจัด้ทำารัาย์งาน

ต้่อหน่วย์งานกำากับด้้แลอย์่างค่รับถื�วนและภาย์ใน

กำาหนด้เวลาต้ามท้�กฎหมาย์กำาหนด้ ปรัะกอบด้�วย์ 

รัาย์งานการัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ฯ (แบบ 59-1) และ 

รัาย์งานการัเปล้�ย์นแปลงการัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ฯ            

(แบบ 59-2) 

  กำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัต้�องแจ�งรัาย์งาน       

การัเปล้�ย์นแปลงการัม้ส่ิวนได้�สิ่วนเสิ้ย์ของต้นเองต่้อ

บรัิษีัทท้กค่รัั�งท้�ม้การัเปล้�ย์นแปลงข�อม้ล และจะต้�อง

ทำาการัปรัับปรั้งข�อม้ลเป็นปรัะจำาท้กปี
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 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทให�ค่วามสิำาค่ัญและต้รัะหนักในหน�าท้�

ท้�พึงปฏิิบัต้ิต้่อผู้้�ถืือห้�นท้�เป็นเจ�าของกิจการัและเป็นผู้้�แต้่งตั้�ง

กรัรัมการัเพื�อทำาหน�าท้�และรับัผิู้ด้ช้อบในการักำากบัด้แ้ลการับริัหารั

กิจการัให�เป็นไปเพื�อปรัะโย์ช้น์ท้�ด้้ท้�สิ้ด้ของผู้้�ถืือห้�น (Fiduciary 

Duty) ค่รัอบค่ล้มหน�าท้�สิำาค่ัญ 4 ปรัะการั ได้�แก่ การัปฏิิบัต้ิหน�าท้�

ด้�วย์ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบรัะมัด้รัะวัง (Duty of Care) การัปฏิิบัต้ิหน�าท้�

ด้�วย์ค่วามซึ่ื�อสิตั้ย์์สิจ้รัติ้เพื�อรักัษีาผู้ลปรัะโย์ช้น์ของบรัษิีทัและผู้้�ถืือห้�น

(Duty of Loyalty) การัปฏิิบัต้ติ้ามกฎหมาย์ วตั้ถ้ืปรัะสิงค์่ ข�อบงัค่บั 

มต้คิ่ณ์ะกรัรัมการั และมต้ทิ้�ปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�น (Duty of Obedience) 

และการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลต่้อผู้้�ถืือห้�นอย่์างถ้ืกต้�อง ค่รับถื�วน โปร่ังใสิ 

และทันเวลา (Duty of Disclosure) บทบาท หน�าท้� และค่วาม      

รัับผู้ิด้ช้อบของค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท โด้ย์สิรั้ปได้�ด้ังน้�

1.  หุ้น้าท่�คณะกรรมการบริษััท

  ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทม้หน�าท้�กำากับด้้แลให�การัด้ำาเนิน

การัของบรัิษีัทเป็นไปต้ามกฎหมาย์ วัต้ถ้ืปรัะสิงค่์และ

ข�อบังค่ับของบรัิษีัท ต้ลอด้จนมต้ิท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น โด้ย์

ปฏิิบัต้ิหน�าท้�ด้�วย์ค่วามซึ่ื�อสัิต้ย์์สิ้จริัต้ และรัะมัด้รัะวัง

รัักษีาผู้ลปรัะโย์ช้น์ของบรัิษีัท รัวมถืึงการัปฏิิบัต้ิให�เป็น

ไปต้ามหลกัการัและข�อบงัค่บัท้�กำาหนด้โด้ย์ ต้ลท. และ 

ก.ล.ต้.

  ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ม้หน�าท้�กำาหนด้ ทบทวน และ

อนม้ตั้ ิวสิิยั์ทศัน์ พนัธิกจิ กลย้์ทธ์ิ นโย์บาย์ งบปรัะมาณ์ 

ทิศทางและเป้าหมาย์การัด้ำาเนินธ้ิรักิจ และการักำากับ

ด้้แลกิจการัของบริัษีัทร่ัวมกับฝ่่าย์บรัิหารัเป็นปรัะจำา    

ท้กปี พรั�อมกำากับด้้แลเพื�อให�มั�นใจได้�ว่าฝ่่าย์จัด้การั      

ได้�นำากลย้์ทธิ์ และนโย์บาย์ด้ังกล่าวไปปฏิิบัต้ิให�บรัรัล้

วัต้ถ้ืปรัะสิงค่์อย์่างม้ปรัะสิิทธิิภาพ โด้ย์ในปี 2563      

ค่ณ์ะกรัรัมการัได้�พิจารัณ์าทบทวนวิสิัย์ทัศน์ พันธิกิจ 

กลย้์ทธิ์ ทิศทางและเป้าหมาย์การัด้ำาเนินธ้ิรักิจของ

บรัษิีทั รัวมถึืงนโย์บาย์ท้�สิำาค่ญัให�มค้่วามเหมาะสิมและ

สิอด้ค่ล�องกบัเศรัษีฐกจิ สิภาพแวด้ล�อม และการัด้ำาเนิน

ธ้ิรักิจต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ และม้การั

ต้ิด้ต้ามด้้แลให�ม้การันำากลย้์ทธิ์ของบรัิษีัทไปปฏิิบัติ้   

โด้ย์กำาหนด้ให�ม้การัรัาย์งานผู้ลการัด้ำาเนินงานและ               

ผู้ลปรัะกอบการัของบรัิษีัทต้่อท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการั

บรัษิีทัทก้ไต้รัมาสิ โด้ย์เฉพาะส่ิวนของเป้าหมาย์ทางการั

เงินและการัด้ำาเนินงานต้ามแผู้นงานต้่างๆ เพื�อให�เป็น

ไปต้ามแผู้นกลย์้ทธิ์ท้�วางไว�

หมวดท่ี 5 คว�มรับผิู้ดชอบของคณะกรรมก�ร (Board Responsibilities)

  ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ม้หน�าท้�กำาหนด้งบปรัะมาณ์       

การัลงท้นและงบปรัะมาณ์ปรัะจำาปี รัวมทั�งด้้แล          

การัปฏิิบัติ้งานของฝ่่าย์จัด้การั ทั�งน้� เพื�อให�การัใช้�         

งบปรัะมาณ์ดั้งกลา่วบรัรัลผู้้ลและสิรั�างปรัะโย์ช้น์สิง้สิด้้

แก่บรัิษีัท ผู้้�ถืือห้�นต้ลอด้จนผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์โด้ย์รัวม 

  จดั้ให�มก้ารัรัาย์งานข�อมล้ทางการัเงนิ และข�อมล้ทั�วไป

ท้�สิำาค่ญัต้อ่ผู้้�ถืือห้�นอย์า่งเพ้ย์งพอ ค่รับถื�วน ถ้ืกต้�อง และ

ทันเวลา ม้รัะบบการักำากับด้้แล การัค่วบค่้มและ          

การัต้รัวจสิอบภาย์ในท้�ม้ปรัะสิิทธิิภาพ ปรัะกอบกับม้

มาต้รัการัในการับริัหารัค่วามเส้ิ�ย์งท้�เหมาะสิม พรั�อมทั�ง

ม้การัติ้ด้ต้ามการัด้ำาเนินการัในเรัื�องดั้งกล่าวอย่์าง

สิมำ�าเสิมอ นอกจากน้�ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทจัด้ให�ม ้        

ข�อต้กลงในการัรัักษีาค่วามลับกับท้�ปรัึกษีาและผู้้�ให�

บรัิการัอื�น ให�บ้ค่ค่ลด้ังกล่าวย์ืนย์ันต้ามนโย์บาย์และ

รัะบบท้�จะปฏิิบัต้ิก่อนท้�จะเข�าถืึงข�อม้ลลับ

  แย์กบทบาทหน�าท้�และค่วามรัับผิู้ด้ช้อบรัะหว่าง        

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ และ        

ฝ่่าย์บรัิหารัอย่์างชั้ด้เจน รัวมถึืงม้การัสืิ�อสิารับทบาท 

หน�าท้�และค่วามรัับผิู้ด้ช้อบด้ังกล่าวต่้อค่ณ์ะกรัรัมการั

บรัษิีทั ค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย่์อย์ ฝ่า่ย์บรัหิารั และพนกังาน

ของบรัิษีัทอย์่างสิมำ�าเสิมอ

  ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ม้ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบต้่อผู้้�ถืือห้�น  

เก้�ย์วกับการัด้ำาเนินธ้ิรักิจของบริัษีัทฯ และการักำากับ

ด้้แลให�การัด้ำาเนินงาน เป็นไปต้ามนโย์บาย์แนวทาง

และเป้าหมาย์อันจะก่อให�เกิด้ปรัะโย์ช้น์สิ้งสิ้ด้ต้่อ            

ผู้้�ถืือห้�น และผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์ท้กกล้่ม

  ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทม้หน�าท้�พิจารัณ์าและอน้มัต้ิ

กลย้์ทธ์ิการับริัหารัทรัพัย์ากรับค้่ค่ล แผู้นพัฒินาผู้้�บริัหารั

โค่รังสิรั�างองค่์กรั โค่รังสิรั�างค่่าต้อบแทน และแผู้น       

ค่่าต้อบแทน รัวมถืึงกำากับด้้แลหลักเกณ์ฑ์์ วิธ้ิการั 

กรัะบวนการัสิรัรัหา ถือด้ถือน และเลิกจ�างกรัรัมการั

และผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้ง

  ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทม้หน�าท้�กำากับด้้แลกรัะบวนการั

ปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัติ้งานของผู้้�บริัหารัรัะด้ับสิ้ง               

ให�มป้รัะสิิทธิิผู้ลโด้ย์เปรัย้์บเท้ย์บกบัเปา้หมาย์ท้�กำาหนด้

รั่วมกัน
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  ค่ณ์ะกรัรัมการัมห้น�าท้�กำาหนด้ให�มก้ารัสิื�อสิารัวสิิยั์ทศัน ์เปา้หมาย์และผู้ลการัด้ำาเนนิงานของบรัษิีทั ให�กรัรัมการั ผู้้�บรัหิารัและ

พนักงานทรัาบและเข�าใจทั�วทั�งองค่์กรั รัวมถืึงต้ิด้ต้ามค่วามก�าวหน�า ปรัะสิิทธิิภาพ และผู้ลสิำาเรั็จการัด้ำาเนินงานต้ามกลย์้ทธิ์ 

เปรั้ย์บเท้ย์บกับเป้าหมาย์รัะย์ะสิั�น

2.  โครงสร้างคณะกรรมการ

 ค่ณ์ะกรัรัมการัม้บทบาทสิำาค่ัญในการักำากับด้้แลกิจการั เพื�อปรัะโย์ช้น์สิ้งสิ้ด้ของบริัษีัท ค่ณ์ะกรัรัมการัปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการั     

อย่์างน�อย์ 5 ค่น ต้ามท้�กำาหนด้ในข�อบังค่บับริัษีทั และจะต้�องเป็นผู้้�มค้้่ณ์สิมบัต้ติ้ามท้�กฎหมาย์กำาหนด้ โด้ย์มก้รัรัมการัอิสิรัะไม่น�อย์กว่า            

1 ใน 3 ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ และไม่น�อย์กว่า 3 ค่น การัเปล้�ย์นแปลงจำานวนกรัรัมการัจะต้�อง ได้�รัับค่วามเห็นช้อบจากผู้้�ถืือห้�น 

โด้ย์ใช้�ค่ะแนนเสิ้ย์งไม่น�อย์กว่า 2 ใน 3 ของผู้้�ถืือห้�นท้�มาปรัะช้้มและม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งลงค่ะแนน

ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัม้จำานวน 12 ค่น ปรัะกอบด้�วย์

  กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั 11 ค่น ซึ่ึ�งค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 91.66 ของค่ณ์ะกรัรัมการัทั�งค่ณ์ะ ปรัะกอบด้�วย์

  - กรัรัมการัอิสิรัะ 4 ค่น ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 33.33 ของทั�งค่ณ์ะ

  - กรัรัมการัผู้้�แทน 7 ค่น ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 58.33 ของทั�งค่ณ์ะ และ

  กรัรัมการัท้�เป็นผู้้�บรัิหารั 1 ค่น ค่ือ กรัรัมการัผู้้�จัด้การั ค่ิด้เป็นรั�อย์ละ 8.33 ของทั�งค่ณ์ะ

 ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทนเป็นผู้้�พิจารัณ์ากลั�นกรัองบ้ค่ค่ลท้�จะได้�รัับแต้่งต้ั�งเป็นกรัรัมการัท้กรัาย์ ไม่ว่าจะเป็น

กรัรัมการัท้�เป็นผู้้�แทนของผู้้�ถืือห้�นหรัือกรัรัมการัอิสิรัะ โด้ย์พิจารัณ์าจากค่วามเหมาะสิมของทักษีะและปรัะสิบการัณ์์ ท้�จำาเป็นเพื�อสิรั�าง

ค่วามเข�มแข็งของค่ณ์ะกรัรัมการัในการักำากับด้แ้ลบริัษีทั รัวมทั�งปรัะวตั้กิารัทำางานท้�โปร่ังใสิ มค้่ณ้์ธิรัรัมและค่วามรับัผิู้ด้ช้อบ มว้้ฒิภิาวะ

และค่วามเปน็มอือาช้พ้ โด้ย์จะมก้ารัทบทวนโค่รังสิรั�างกรัรัมการัเป็นปรัะจำาทก้ป ีในปี 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัมค้่วามเห็นวา่ โค่รังสิรั�างและ

องค์่ปรัะกอบของค่ณ์ะกรัรัมการัในปัจจบั้นปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัเพศช้าย์ 10 ค่นเพศหญงิ 2 ค่น โด้ย์เป็นผู้้�เช้้�ย์วช้าญด้�านวศิวกรัรัมศาสิต้ร์ั,     

บัญช้้, การัเงิน, เศรัษีฐศาสิต้รั์, บรัิหารัธิ้รักิจ และกฎหมาย์ ม้ค่วามหลากหลาย์ของวิช้าช้้พและปรัะสิบการัณ์์ท้�เช้้�ย์วช้าญซึ่ึ�งจำาเป็นและ

เปน็ปรัะโย์ช้นใ์นการัปรัะกอบธ้ิรักจิของบรัษิีทัและบรัษิีทัย์อ่ย์ และมก้ารัถืว่งด้้ลของกรัรัมการัอย์า่งเหมาะสิมซึ่ึ�งจะเปน็ปรัะโย์ช้นส์ิง้สิด้้ต้อ่

บรัิษีัทและผู้้�ถืือห้�น 

3.  นโย่บาย่และวิธีัปฏิิบัติในการดำารงตำาแหุ้น่งกรรมการบริษััทอื�นของกรรมการและผู้บริหุ้าร

 ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทัให�ค่วามสิำาค่ญักับปรัะสิทิธิิภาพในการัปฏิบัิติ้หน�าท้�ของกรัรัมการัผู้้�จัด้การั เพื�อให�กรัรัมการัสิามารัถือทิ้ศเวลา

ในการักำากับด้้แลกิจการัของบรัิษีัทได้�อย่์างเต้็มท้� จึงกำาหนด้เป็นนโย์บาย์ในการัจำากัด้จำานวนบรัิษีัทท้�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัจะด้ำารัง

ต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์นอื�น โด้ย์กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารัจะสิามารัถืด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์นอื�นได้�

ไม่เกิน 5 แห่ง และกรัรัมการัท้�เป็นผู้้�บรัิหารัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์นอื�นได้�ไม่เกิน 2 แห่ง ปัจจ้บันไม่ม้กรัรัมการัท้�ด้ำารัง

ต้ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษีัทเกินหลักเกณ์ฑ์์ท้�กำาหนด้ไว�

4.  คณะกรรมการช้ั่ดย่่อย่

 เพื�อให�ค่ณ์ะกรัรัมการัสิามารัถืศึกษีาและต้รัวจสิอบข�อม้ลในปรัะเด็้นสิำาคั่ญได้�อย์่างรัอบค่อบ ค่ณ์ะกรัรัมการัได้�แต่้งต้ั�งกรัรัมการั     

ท้�ม้ค่วามร้ั�ค่วามช้ำานาญท้�เหมาะสิมเป็นค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย่์อย์เพื�อช้่วย์เพิ�มปรัะสิิทธิิภาพของการักำากับด้้แลกิจการั โด้ย์ท้�ปรัะช้้ม              

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 3/2020 เมื�อวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563 ได้�ม้มต้ิปรัับโค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์จากเด้ิม 5 ค่ณ์ะ เป็น         

4 ค่ณ์ะ เพื�อให�เกดิ้ค่วามกรัะช้บัและค่ล่องต้วัในการับรัหิารัจดั้การั โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิ้�ย์ง และค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีทัภบิาล 

เป็น ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล โด้ย์ม้รัาย์ช้ื�อกรัรัมการัด้ำารังต้ำาแหน่งในค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ ด้ังน้�
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ตารางแสดงการดำารงตำาแหุ้น่งในคณะกรรมการช้ั่ดย่่อย่

รายช่�อักรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อัย

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสำอับ

กรรมการสำรรหา
และกำาหนด
ค่าตอับแที่น

กรรมการบริหาร
ความเสำ่�ยงและ
บรรษััที่ภิบาล

หมายเหตุ

1.   นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล ปรัะธิาน - กรัรัมการั - กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั

2.   ด้รั.สิมบัต้ิ  กิจจาลักษีณ์์ กรัรัมการั - - - กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั

3.   นาย์ฮิเด้ะโอะ มัทซึ่ึโมโต้ะ กรัรัมการั - - กรัรัมการั กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั

4.   นาย์สิ้วิช้  พึ�งเจรัิญ กรัรัมการั - - - กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั

5.   นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการั - - กรัรัมการั กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

6.   นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์ - ปรัะธิาน กรัรัมการั กรัรัมการัอิสิรัะ

7.   นาย์สิมนึก ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ - กรัรัมการั กรัรัมการั ปรัะธิาน กรัรัมการัอิสิรัะ

8.   นางพเย์าว์ มรัิต้ต้นะพรั - - - กรัรัมการั กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั

9.   ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ - กรัรัมการั ปรัะธิาน - กรัรัมการัอิสิรัะ

10. นาย์ค่าโอรั้ อ้เมฮารั่า - - กรัรัมการั - กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั

 ทั�งน้� โค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ หน�าท้�และค่วามรัับผู้ิด้ช้อบต้ามกฎบัต้รักรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ทั�ง 4 ช้้ด้ ได้�เปิด้เผู้ย์ในหัวข�อ 9.2 

ค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์

5.  การประช้ั่มคณะกรรมการบริษััท

 บรัิษีัทให�ค่วามสิำาคั่ญอย่์างมากกับค่วามเป็นอิสิรัะในการัตั้ด้สิินใจของกรัรัมการั เพื�อให�ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทสิามารัถืปฏิิบัต้ิต้าม

ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบต้่อหน�าท้�ท้�ม้ต้่อผู้้�ถืือห้�น บรัิษีัทกำาหนด้ให�ม้การัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทอย์่างสิมำ�าเสิมอ โด้ย์กำาหนด้ให�ม้การัปรัะช้้ม

ค่ณ์ะกรัรัมการัอย่์างน�อย์ 3 เด้อืนต่้อค่รัั�ง ย์กเว�นมเ้หต้อ้นัค่วรัสิามารัถืเรัย้์กปรัะช้ม้ได้�เป็นกรัณ้์พเิศษี หรัอืมอบหมาย์ให�ค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย่์อย์

พิจารัณ์ากลั�นกรัอง หรัืออน้มัต้ิการัด้ำาเนินการัได้�ภาย์ในขอบเขต้ท้�ได้�รัับมอบหมาย์ รัวมถืึงกำาหนด้การัรัาย์งานผู้ลการัด้ำาเนินงานเป็น

รัะเบ้ย์บวารัะหนึ�งในการัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท เพื�อติ้ด้ต้ามค่วามก�าวหน�าในการัด้ำาเนินงานและสิามารัถืให�ข�อเสินอแนะในกรัณ้์

ท้�ผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานไม่เป็นไปต้ามแผู้นหรัืองบปรัะมาณ์ท้�ได้�รัับอน้มัต้ิ

 บรัิษีัทกำาหนด้นโย์บาย์เก้�ย์วกับจำานวนองค์่ปรัะช้้มขั�นต้ำ�า ณ์ ขณ์ะท้�ค่ณ์ะกรัรัมการัจะลงมติ้ในท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการัว่า ต้�องม้

กรัรัมการัอย่้์ไม่น�อย์กว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมด้ และกรัรัมการัท้�อาจม้ค่วามเก้�ย์วข�องหรืัออาจม้ส่ิวนได้�สิ่วนเสิ้ย์ในวารัะ     

การัปรัะช้้มใด้ๆ ก็ต้าม ต้�องงด้แสิด้งค่วามค่ิด้เห็น และงด้ออกเสิ้ย์งในวารัะนั�นๆ
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หมาย์เหต้้ (*) ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 4/2020 ม้มต้ิอน้มัต้ิให�ปรัับโค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง และ 
        ค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล เป็น ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล

 ทั�งน้� ในการัปรัะช้้มท้กค่รัั�ง ม้เลขาน้การับรัิษีัททำาหน�าท้�อำานวย์การัจัด้การัปรัะช้้มทั�งการัปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น การัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการั

บรัษิีทั และค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย่์อย์ พรั�อมให�ค่ำาแนะนำาด้�านกฎหมาย์ หลักปฏิบิตั้ติ้ามนโย์บาย์ ข�อบงัค่บั และกฎเกณ์ฑ์์ต่้างๆ ท้� ต้ลท. และ 

ก.ล.ต้. กำาหนด้เก้�ย์วกับการัปรัะช้้มกรัรัมการั

 ในการัปรัะช้้มแต่้ละค่รัั�ง จะกำาหนด้วารัะการัปรัะช้้มล่วงหน�าอย่์างชั้ด้เจนและจัด้ส่ิงหนังสิือเชิ้ญปรัะช้้มพรั�อมรัะเบ้ย์บวารัะการั

ปรัะช้้มล่วงหน�าอย์่างน�อย์ 10 วันก่อนการัปรัะช้้ม และสิ่งเอกสิารัปรัะกอบการัปรัะช้้มล่วงหน�าอย์่างน�อย์ 7 วัน เพื�อให�ค่ณ์ะกรัรัมการั

บรัิษีัทได้�ม้เวลาศึกษีาข�อม้ลอย์่างเพ้ย์งพอก่อนเข�ารั่วมปรัะช้้ม

 นอกจากน้� ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทกำาหนด้ให�กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารัม้การัปรัะช้้มกันเองต้ามค่วามเหมาะสิมโด้ย์ไม่ม้กรัรัมการั     

ท้�เป็นผู้้�บรัิหารั หรัือฝ่่าย์บรัิหารัเข�ารั่วมในการัปรัะช้้ม เพื�อเปิด้โอกาสิให�อภิปรัาย์ปัญหาต้่างๆ ท้�เก้�ย์วข�องกับธิ้รักิจของบรัิษีัท เช้่น ปัญหา

เก้�ย์วกบัการัจดั้การั หรัอื เรัื�องอื�นๆ ท้�อย่้์ในค่วามสินใจ โด้ย์ในป ี2563 มก้ารัปรัะช้ม้รัะหวา่งกนัเองของกรัรัมการัท้�ไมเ่ปน็ผู้้�บรัหิารัโด้ย์ไมม่้

ฝ่่าย์จัด้การั 1 ค่รัั�ง ในการัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 6/2020 เมื�อวันท้� 17 ธิันวาค่ม 2563

การปีระชุม ครั�งที่่� 1 ครั�งที่่� 2 ครั�งที่่� 3 ครั�งที่่� 4

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท 25 ก้มภาพันธิ์ 2563 11 มิถื้นาย์น 2563 20 สิิงหาค่ม 2563 26 พฤศจิกาย์น 2563

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั 14 ก้มภาพันธิ์ 2563 12 พฤษีภาค่ม 2563 11 สิิงหาค่ม 2563 13 พฤศจิกาย์น 2563

ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 20 ก้มภาพันธิ์ 2563 12 พฤษีภาค่ม 2563 11 สิิงหาค่ม 2563 10 พฤศจิกาย์น 2563

ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้
ค่่าต้อบแทน

25 ก้มภาพันธิ์ 2563 26 พฤศจิกาย์น 2563 - -

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล 20 ก้มภาพันธิ์ 2563 11 สิิงหาค่ม 2563 - -

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง 20 ก้มภาพันธิ์ 2563 11 มิถื้นาย์น 2563 20 สิิงหาค่ม 2563 10 พฤศจิกาย์น 2563

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัได้�กำาหนด้ต้ารัางการัปรัะช้ม้ล่วงหน�าในแต่้ละป ีและแจ�งให�กรัรัมการัแต้ล่ะทา่นทรัาบ ทั�งน้�ไม่รัวมการัปรัะช้ม้

วารัะพิเศษี ทั�งน้� ในการัปรัะช้้มค่รัั�งสิ้ด้ท�าย์ของปี 2562 ได้�ม้การักำาหนด้ต้ารัางการัปรัะช้้มกรัรัมการัปรัะจำาปี 2563 เป็นการัล่วงหน�า              

(ต้ารัางการัปรัะช้้มอาจม้การัเปล้�ย์นแปลงได้�) โด้ย์ไม่รัวมการัปรัะช้้มในวารัะพิเศษี ด้ังน้�
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หมาย์เหต้้ นาย์ค่ารั้โอ อ้เมฮารั่า ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งจากท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 5/2020 เมื�อวันท้� 20 สิิงหาค่ม 2563 เป็นกรัรัมการัและกรัรัมการั
  สิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

 ในป ี2563 บริัษีทัมก้ารัปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทัและค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย่์อย์ จำานวน 23 ค่รัั�ง โด้ย์สัิด้ส่ิวนการัเข�าปรัะช้ม้กรัรัมการั

บรัิษีัททั�งค่ณ์ะเข�าปรัะช้้มเฉล้�ย์รั�อย์ละ 99 และสิัด้สิ่วนการัเข�าปรัะช้้มกรัรัมการับรัิษีัทรัาย์บ้ค่ค่ลเฉล้�ย์รั�อย์ละ 99 ของจำานวนค่รัั�งทั�งหมด้ 

6.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการช้ั่ดย่่อย่

 บรัษิีทัได้�กำาหนด้ไว�ในนโย์บาย์บรัรัษัีทภบิาลและหลักการักำากบัด้แ้ลกจิการัท้�ด้ข้องบริัษีทัฯ ให�ค่ณ์ะกรัรัมการัมก้ารัปรัะเมินผู้ลงาน

ปรัะจำาปีของทั�งค่ณ์ะ โด้ย์แบ่งการัปรัะเมินเป็น 6 หัวข�อหลักต้ามแนวทางของ ต้ลท. ได้�แก่ (1) โค่รังสิรั�างและค่้ณ์สิมบัต้ิของกรัรัมการั  

(2) บทบาท หน�าท้� และค่วามรับัผู้ดิ้ช้อบของค่ณ์ะกรัรัมการั (3) การัปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการั  (4) การัทำาหน�าท้�ของกรัรัมการั (5) ค่วามสิมัพนัธ์ิ

กบัฝ่่าย์จดั้การั (6) การัพฒัินาต้นเองของกรัรัมการัและการัพฒัินาผู้้�บรัหิารั ทั�งน้�เพื�อใช้�เปน็กรัอบในการัต้รัวจสิอบการัปฏิิบตั้งิานในหน�าท้�

ของค่ณ์ะกรัรัมการั และรั่วมกันพิจารัณ์าผู้ลงานและปัญหาเพื�อปรัับปรั้งแก�ไขผู้ลการัปฏิิบัติ้งานของค่ณ์ะกรัรัมการั โด้ย์ค่ณ์ะกรัรัมการั

เหน็ช้อบให�แบบปรัะเมินผู้ลค่ณ์ะกรัรัมการั ท้�ผู่้านการัสิอบทานโด้ย์ค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีทัภบิาล โด้ย์มก้รัะบวนการัในการัปรัะเมิน ด้งัน้�

 1. ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทพิจารัณ์าแบบปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้ิงานของค่ณ์ะกรัรัมการั และค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์

 2. เลขาน้การับรัิษีัททำาหน�าท้�ด้ำาเนินการัจัด้สิ่งแบบปรัะเมินให�กรัรัมการัท้กท่านพิจารัณ์าปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัติ้งานและสิ่งกลับ

มาย์ังบรัิษีัทเพื�อทำาการัวิเค่รัาะห์ผู้ลการัปรัะเมิน จัด้ทำาสิรั้ปและนำาเสินอต้่อค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทนเพื�อพิจารัณ์า

ผู้ลการัปรัะเมินและแนวทางการัพัฒินาปรัับปรั้งปรัะสิิทธิิภาพการัด้ำาเนินงาน

 3. ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทนนำาเสินอผู้ลการัปรัะเมินและแนวทางการัพัฒินาและปรับัปรัง้ปรัะสิทิธิิภาพการั

ด้ำาเนินงานต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทเพื�อรัับทรัาบและรั่วมกันหาแนวทางในการัสินับสิน้นการัปฏิิบัติ้งานของค่ณ์ะกรัรัมการัให�ด้้ยิ์�งขึ�น        

ต้่อไป 

รายช่�อัคณะกรรมการ

การเข้าร่วมปีระชุมในปีี 2563 (ครั�ง)

สำามัญี่
ผ้้ถ่อัหุ้น

กรรมการ
บริษััที่

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสำอับ

กรรมการ
สำรรหา

และกำาหนด
ค่าตอับแที่น

กรรมการ
บรรษััที่
ภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ความเสำ่�ยง

กรรมการ
บริหาร

ความเสำ่�ยงและ
บรรษััที่ภิบาล

สำัดสำ่วน
การเข้า
ปีระชุม

(%)

1.   ด้รั.ทนง พิทย์ะ

2.   นาย์ปลิว  ต้รั้วิศวเวทย์์

3.   นาย์พงษ์ีสิฤษีด้ิ� ต้นัต้สิิว้ณ์ชิ้ย์์ก้ล

4.   นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์

5.   นาย์สิมนึก ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ

6.   ด้รั.สิมบัต้ิ  กิจจาลักษีณ์์

7.   นาย์สิ้วิช้  พึ�งเจรัิญ

8.   นางพเย์าว์  มรัิต้ต้นะพรั

9.   ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์

10. นาย์ช้้นสิ้เกะ ม้ไรั

11. นาย์ค่าโอรั้ อ้เมฮารั่า

12. นาย์ฮิเด้ะโอะ มัทซึ่ึโมโต้ะ

13. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

-

1/1

1/1

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

4/4

2/2

6/6

6/6

-

-

4/4

-

-

4/4

4/4

-

-

-

-

4/4

4/4

-

-

-

3/4

4/4

-

-

-

4/4

-

-

-

-

-

-

2/2

1/1

3/3

-

-

1/1

2/2

1/1

2/2

-

-

-

-

-

1/1

1/1

-

-

-

1/1

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

-

-

1/2

2/2

-

-

2/2

2/2

-

-

-

2/2

2/2

-

-

2/2

-

-

-

2/2

2/2

100

100

100

93

100

100

100

92

100

100

100

100

100

 โด้ย์สิรั้ป ในปี 2563 ม้การัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท และค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ รัวมทั�งสิิ�น 23 ค่รัั�ง ด้ังน้�

ตารางแสดงจำำานวนครั�งท่�กรรมการเข้าประช้ั่ม
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การปีระเมินคณะกรรมการชุดย่อัย

 ในปี 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ได้�ม้มต้ิเห็นช้อบแบบปรัะเมินสิำาหรัับค่ณ์ะกรัรัมการัทั�งค่ณ์ะ โด้ย์ให�ค่วามสิำาค่ัญกับหน�าท้�และ

ค่วามรับัผู้ดิ้ช้อบของค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทั ด้�านการักำากับด้แ้ลกิจการัท้�ด้ ้โด้ย์แบบปรัะเมนิค่รัอบค่ลม้การัปฏิบิตั้หิน�าท้�ของค่ณ์ะกรัรัมการั

บรัษิีทัท้กด้�านและสิอด้ค่ล�องกบัลกัษีณ์ะและสิภาพแวด้ล�อม รัวมถึืงการัมจ้รัยิ์ธิรัรัมในการัปรัะกอบธ้ิรักจิของบรัษิีทัฯ ซึ่ึ�งแบบปรัะเมนิแบ่ง

ออกเป็น 3 แบบปรัะกอบด้�วย์ แบบปรัะเมินต้นเองของค่ณ์ะกรัรัมการัทั�งค่ณ์ะ แบบปรัะเมินต้นเองของค่ณ์ะกรัรัมการัช้ด้้ย่์อย์รัาย์ค่ณ์ะ และ

แบบปรัะเมินต้นเองของค่ณ์ะกรัรัมการัรัาย์บ้ค่ค่ล โด้ย์แบบปรัะเมินทั�ง 3 แบบม้เกณ์ฑ์์การัปรัะเมินผู้ล ด้ังน้�

  0     :       ไม่เห็นด้�วย์อย์่างย์ิ�ง หรัือไม่ม้การัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�น

  1     :       ไม่เห็นด้�วย์ หรัือม้การัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นเล็กน�อย์ 

  2     :       เห็นด้�วย์ หรัือม้การัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นพอสิมค่วรั

  3     :       เห็นด้�วย์ค่่อนข�างมาก หรัือม้การัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นด้้

  4     :       เห็นด้�วย์อย์่างมาก หรัือม้การัด้ำาเนินการัในเรัื�องนั�นอย์่างด้้เย์้�ย์ม   

 ในการัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 6/2020 เมื�อวันท้� 17 ธิันวาค่ม 2563 ม้มต้ิรัับทรัาบการัปรัะเมินต้นเองของค่ณ์ะกรัรัมการั

บรัิษีัท และค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ปรัะจำาปี 2563 ปรัะกอบด้�วย์ 6 หัวข�อ ด้ังน้� 

การปีระเมินคณะกรรมการที่ั�งคณะ

การปีระเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉล่�ย

ปีี 2563 ปีี 2562

1.   โค่รังสิรั�างและค่้ณ์สิมบัต้ิค่ณ์ะกรัรัมการั
2.   บทบาท หน�าท้�และค่วามรัับผู้ิด้ช้อบค่ณ์ะกรัรัมการั
3.   การัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการั
4.   การัทำาหน�าท้�ของค่ณ์ะกรัรัมการั
5.   ค่วามสิัมพันธิ์กับฝ่่าย์จัด้การั
6.   การัพัฒินาต้นเองของกรัรัมการัและการัพัฒินาผู้้�บรัิหารั

4
4
4
4
4
4

3.9
3.8
3.8
3.9
3.8
3.8

3.9
3.9
3.9
4.0
3.9
3.8

ผลปีระเมินโดยรวม 4 3.84 3.90

การปีระเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉล่�ย

ปีี 2563 ปีี 2562

1.   โค่รังสิรั�างและค่้ณ์สิมบัต้ิของค่ณ์ะกรัรัมการั
2.   การัด้ำาเนินการัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการัในเรัื�องต้่างๆ ให�ม้ปรัะสิิทธิิภาพ
3.   บทบาท หน�าท้� และค่วามรัับผู้ิด้ช้อบของค่ณ์ะกรัรัมการั
      3.1   ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั
      3.2   ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ
      3.3   ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน
      x.x   ค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล
      x.x   ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง
      3.4   ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล

4
4

4
4
4
4
4
4

3.8
3.8

3.7
3.8
3.6
-
-

3.7

3.9
3.9

3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
-

ผลปีระเมินโดยรวม 4 3.73 3.90

หมาย์เหต้้ (*) ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 4/2020 ม้มต้ิอน้มัต้ิให�ปรัับโค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง 
     และค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล เป็น ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล
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การปีระเมินตนเอังขอังคณะกรรมการบริษััที่เปี็นรายบุคคล

การปีระเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉล่�ย

ปีี 2563 ปีี 2562

1. โค่รังสิรั�างและค่้ณ์สิมบัต้ิค่ณ์ะกรัรัมการั
2. การัปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการั
3. บทบาท หน�าท้� และค่วามรัับผู้ิด้ช้อบของค่ณ์ะกรัรัมการั

4
4
4

3.9
3.8
3.8

3.9
3.9
3.9

ผลปีระเมินโดยรวม 4 3.84 3.9

การปีระเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉล่�ย

ปีี 2563 ปีี 2562

1.   การักำาหนด้กลย์้ทธิ์และการัปฏิิบัต้ิต้ามกลย์้ทธิ์
2.   ค่วามสิามารัถืในการัจัด้การัและการัต้ัด้สิินใจ
3.   การัสิื�อสิารัและการัปรัะสิานสิัมพันธิ์กับผู้้�ม้สิ่วนได้�เสิ้ย์
4.   ม้ค่วามรั้�ค่วามสิามารัถืด้�านบัญช้้และการัเงิน
5.   ผู้ลการัด้ำาเนินงานเป็นไปต้ามแผู้นงานและเป้าหมาย์ท้�กำาหนด้ไว�
6.   การัพัฒินาต้นเองและผู้้�อย์้่ใต้�บังค่ับบัญช้า

5
5
5
5
5
5

4.6
4.4
5.0
4.7
4.6
4.7

4.6
4.5
4.8
4.7
4.8
4.7

ผลปีระเมินโดยรวม 5 4.67 4.68

 สิรั้ปการัปรัะเมินผู้ลต้นเองของค่ณ์ะกรัรัมการัทั�งค่ณ์ะ ในภาพรัวมอย่้์ในเกณ์ฑ์์มาต้รัฐาน โด้ย์ม้ค่ะแนนเฉล้�ย์เท่ากับ 3.84 จาก          

4 ค่ะแนน การัปรัะเมินต้นเองของค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ ม้ค่ะแนนเฉล้�ย์เท่ากับ 3.73 จาก 4 ค่ะแนน และการัปรัะเมินต้นเองของ              

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท โด้ย์ม้ค่ะแนนเฉล้�ย์ในการัปรัะเมินต้นเองของกรัรัมการัแต้่ละท่านเท่ากับ 3.84 จาก 4 ค่ะแนน

การปีระเมินผลการปีฏิิบัติงานขอังกรรมการผ้้จัดการ

 เพื�อให�เป็นไปต้ามหลักการักำากบัด้แ้ลกิจการัท้�ด้ ้บริัษีทัจัด้ให�มก้ารัปรัะเมินผู้ลการัปฏิิบัต้งิานของกรัรัมการัผู้้�จัด้การัเป็นปรัะจำาทก้ปี 

สิำาหรัับปี 2563 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 6/2020 เมื�อวันท้� 17 ธิันวาค่ม 2563 ม้มต้ิรัับทรัาบผู้ลการัปรัะเมินการัปฏิิบัต้ิงาน

ของกรัรัมการัผู้้�จัด้การั ซึ่ึ�งปรัะเมินโด้ย์กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั โด้ย์ผู้ลปรัะเมินการัปฏิิบัต้ิงานของกรัรัมการัผู้้�จัด้การัแสิด้งได้�ด้ังน้�

7.  การพัฒนากรรมการ

 บรัิษีัทสินับสิน้นให�ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทได้�พัฒินาค่วามร้ั�ด้�วย์การัศึกษีาด้้งาน และเข�าอบรัม สิัมมนาในหลักส้ิต้รัต่้างๆ เพื�อเพิ�ม

ค่วามรั้�ค่วามเข�าใจในเรัื�องบทบาทหน�าท้�กรัรัมการั และเรัื�องอื�นๆ ท้�เก้�ย์วข�องกบัการัปฏิบิตั้หิน�าท้�ของค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัเพื�อการับรัหิารังาน

อย์า่งมป้รัะสิทิธิิภาพและเป็นไปต้ามหลักการักำากบัด้แ้ลกิจการัท้�ด้ ้บริัษีทัจงึได้�สิง่เสิริัมให�มก้ารัสิมัค่รัสิมาชิ้กสิถืาบันกรัรัมการับริัษีทัไทย์

(IOD) ให�กับกรัรัมการั เพื�อปรัะโย์ช้น์ในการัรัับข�อม้ลข่าวสิารัต้่างๆ จาก IOD
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 นอกจากน้� ในปี 2563 บริัษีัทได้�สิ่งเสิริัมให�ม้การัอบรัมพัฒินาค่วามร้ั�และปรัะสิบการัณ์์ท้�สิำาค่ัญเพิ�มเติ้มสิำาหรัับกรัรัมการัและ

เลขาน้การับรัิษีัทท้�นอกเหนือจากการัอบรัมสิัมมนาในหลักสิ้ต้รักรัรัมการั ด้ังน้�

  การัศกึษีาด้ง้านและต้ดิ้ต้ามการัด้ำาเนนิงานโค่รังการัไฟฟา้พลงันำ�าไซึ่ย์ะบร้ั ้ณ์ สิาธิารัณ์รัฐัปรัะช้าธิิปไต้ย์ปรัะช้าช้นลาว รัะหวา่ง

วันท้� 16-18 มกรัาค่ม 2563

  สิัมมนาในหัวข�อ “Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director : 

Experiences from Fraud Cases” จัด้โด้ย์ สิำานักงานค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ (ก.ล.ต้.) สิำาหรัับ

ค่้ณ์ไพรััช้ เมฆอาภรัณ์์  ค่้ณ์สิมนึก ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ และ ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ และเลขาน้การับรัิษีัท

 ในปี 2563 บรัิษีัทได้�สินับสิน้นให�กรัรัมการัและเลขาน้การับรัิษีัทเข�ารั่วมอบรัมหลักสิ้ต้รัของ IOD ด้ังน้�

  สิัมมนา Director Forum ในหัวข�อ Board’s Role in Strategy for Business Sustainability

  สิัมมนา Chairman Forum ในหัวข�อ Leading Boardroom Through Disruption : What Directors should know?

  รั่วมสิัมมนา IOD Open House for Company Secretary บทบาทเลขาน้การับรัิษีัทในการัสิ่งเสิรัิมด้�านการักำากับด้้แลกิจการั

ท้�ด้้ให�กับองค่์กรั 

  รั่วมสิัมมนา Director Forum ในหัวข�อ Board’s Role in Strategy for Business Sustainability

  ร่ัวมสิมัมนา IOD Company Secretary Forum ในหัวข�อ Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Company Secretary 

การเข้าอบรมหุ้ลักสูตรของกรรมการท่�จัำดโดย่สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััทไทย่ (IOD)

การปีระชุม Director 
Accreditation 

Program
(DAP)

Director 
Certification 
Program
(DCP)

Finance for 
Non-Finance 

Director
(FND)

Risk Manage-
ment Program 
for Corporate 

Leaders 
(RCL)

Advanced 
Audit 

Committee 
Program 
(AACP)

Role of the 
Compensation 

Committee
(RCC)

1. ด้รั. ทนง พิทย์ะ DAP 25/2004

2. นาย์ปลิว ต้รั้วิศวเวทย์์ DAP 18/2004 DCP 50/2004 FND 13/2004

3. นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล DCP 155/2012 FND 35/2007

4. นาย์ไพรััช้ เมฆอาภรัณ์์ DCP 81/2006 AACP 17/2007

5. นาย์สิมนึก ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ DAP 9/2004 DCP 46/2004 AACP 9/2005

6. ด้รั.สิมบัต้ิ กิจจาลักษีณ์์ DAP 36/2005 DCP 81/2006

7. นาย์สิ้วิช้ พึ�งเจรัิญ DCP 37/2003

8. นางพเย์าว์ มรัิต้ต้นะพรั DCP 48/2004 RCC 9/2009

9. ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ DCP 271/2019 RCL 18/2019 AACP 34/2019

10. นาย์ค่าโอรั้ อ้เมฮารั่า

11. นาย์ฮิเด้ะโอะ มัทซึ่ึโมโต้ะ DCP 256/2018

12. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ DCP 201/2015 AACP 20/2015
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8.  การปฐมนิเทศกรรมการใหุ้ม่

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทักำาหนด้ให�มก้ารัปฐมนเิทศกรัรัมการัใหม่ท้กท่าน เพื�อสิรั�างค่วามเข�าใจในธ้ิรักจิและการัด้ำาเนนิงานของบรัษิีทั        

และเพื�อเต้รัย้์มค่วามพรั�อมในการัปฏิบิตั้หิน�าท้�กรัรัมการัทั�งในแง่การักำากบัด้แ้ลกจิการั การัจดั้การัธ้ิรักจิ เทค่โนโลย้์ และนวตั้กรัรัมใหม่ๆ        

เพื�อสินับสิน้นการัปฏิิบัต้ิหน�าท้�ของกรัรัมการัอย์่างม้ปรัะสิิทธิิภาพ โด้ย์ม้เลขาน้การับรัิษีัท เป็นผู้้�ปรัะสิานงานในเรัื�องต้่างๆ ด้ังน้�

 1. โค่รังสิรั�างธิ้รักิจ โค่รังสิรั�างกรัรัมการั ขอบเขต้อำานาจหน�าท้� และกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข�อง

 2. แนวทางการัด้ำาเนินธิ้รักิจ และจัด้ให�ม้การัเย์้�ย์มช้มกรัะบวนการัผู้ลิต้

 3. จัด้ให�ม้การัพบปะหารัือกับปรัะธิานกรัรัมการั เพื�อสิอบถืามข�อม้ลเช้ิงลึกเก้�ย์วกับการัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษีัท

โด้ย์ในป ี2563 มก้รัรัมการัเข�าด้ำารังต้ำาแหนง่ใหม่ 1 ทา่น ค่อื นาย์ค่าโอรั ้อเ้มฮารัา่ ได้�รับัการัแต่้งต้ั�งให�เปน็กรัรัมการับริัษีทัจากการัปรัะช้้ม

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทค่รัั�งท้� 5/2020 เมื�อวันท้� 20 สิิงหาค่ม 2563 ภาย์ใต้�สิถืานการัณ์์การัแพรั่รัะบาด้ของโรัค่ต้ิด้เช้ื�อไวรััสิโค่โรัน่า 2019 

(COVID-19) บรัิษีัทจึงจัด้ให�ม้การัปฐมนิเทศกรัรัมการัใหม่ผู้่านช้่องทางออนไลน์ด้�วย์โปรัแกรัม Microsoft Team 

2.  คณะกรรมก�รชุดย่อย

 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ค่รัั�งท้� 4/2020 เมื�อวันท้� 30 กรักฎาค่ม 2563 ได้�ม้มต้ิปรัับโค่รังสิรั�างค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ เพื�อให�

เกิด้ค่วามกรัะช้ับและค่ล่องต้ัวในการับรัิหารัจัด้การั โด้ย์รัวมค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเส้ิ�ย์ง และค่ณ์ะกรัรัมการับรัรัษีัทภิบาล เป็น      

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล เพื�อช้่วย์เพิ�มปรัะสิิทธิิภาพของการักำากับด้้แลกิจการั จากเด้ิม 5 ค่ณ์ะ เป็น 4 ค่ณ์ะ 

ได้�แก่ ค่ณ์ะกรัรัมการับรัหิารั ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ ค่ณ์ะกรัรัมการั   สิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน และค่ณ์ะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิ้�ย์ง

และบรัรัษีัทภิบาล โด้ย์ม้รัาย์ช้ื�อกรัรัมการัด้ำารังต้ำาแหน่งในค่ณ์ะกรัรัมการัช้้ด้ย์่อย์ ด้ังน้�

1.  คณะกรรมก�รบริห�ร

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการั จำานวน 5 ค่น ด้ังน้� 

รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารั 4/4

2. ด้รั. สิมบัต้ิ กิจจาลักษีณ์์ กรัรัมการับรัิหารั 4/4

3. นาย์สิ้วิช้ พึ�งเจรัิญ กรัรัมการับรัิหารั 4/4

4. นาย์ฮิเด้ะโอะ มัทซึ่ึโมโต้ะ กรัรัมการับรัิหารั 4/4

5. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการับรัิหารั และ เลขาน้การั 4/4
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รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นาย์ไพรััช้  เมฆอาภรัณ์์ ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบ 3/4

2. นาย์สิมนึก  ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ กรัรัมการัต้รัวจสิอบ 4/4

3. ด้รั.ภัทรั้ต้ม์  ทรัรัทรัานนท์ กรัรัมการัต้รัวจสิอบ 4/4

ขอับเขตอัำานาจหน้าที่่�ขอังคณะกรรมการบริหาร

 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ได้�ม้มต้ิกำาหนด้ขอบเขต้และอำานาจของค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารั ไว�ด้ังน้�

 (1) กำากบัด้แ้ลการัปฏิิบัต้งิานของกรัรัมการัผู้้�จัด้การัให�เป็นไปต้ามมติ้ นโย์บาย์ (Policies) และกลย้์ทธ์ิ (Strategies) ท้�กำาหนด้โด้ย์

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ต้ลอด้จนให�ค่ำาแนะนำาและค่ำาปรัึกษีาแก่กรัรัมการัผู้้�จัด้การั

 (2) กำากบัด้แ้ลการัศกึษีาค่วามเปน็ไปได้�สิำาหรับัโค่รังการัใหม ่รัวมทั�งพจิารัณ์าอนม้ตั้ดิ้ำาเนนิโค่รังการัต้า่งๆ ต้ามท้�เหน็สิมค่วรัภาย์ใน

วงเงินต้ามข�อ (3)

 (3) มอ้ำานาจอน้มตั้กิารัเข�าทำานติ้กิรัรัมใด้ๆ ซึึ่�งมผู้้ลผู้ก้พันต่้อบรัษิีทัฯ ในวงเงินไม่เกนิ 50 (ห�าสิบิล�านบาท) ทั�งน้� การัอน้มัต้ดิ้งักล่าว 

ต้�องไม่เป็นรัาย์การัท้�ม้ค่วามขัด้แย์�งหรัือม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์กับ  บรัิษีัทฯ หรัือบรัิษีัทย์่อย์ของบรัิษีัท ต้ามปรัะกาศของค่ณ์ะกรัรัมการักำากับ

หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ รัวมทั�งรัาย์การัท้�ต้�องขอค่วามเห็นช้อบจากผู้้�ถืือห้�นต้ามข�อกำาหนด้ของค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์

และต้ลาด้หลักทรััพย์์ และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์

 (4) ม้อำานาจพิจารัณ์าอน้มัต้ิ และ/หรัือกำาหนด้นโย์บาย์การับรัิหารังาน การัด้ำาเนินธิ้รักิจของบรัิษีัทฯ หรัือการัด้ำาเนินการัใด้ๆ อันม้

ผู้ลผู้้กพันต้่อบรัิษีัทฯ ภาย์ใต้�กรัอบนโย์บาย์และกลย์้ทธิ์ (Policies and Strategies) ท้�กำาหนด้โด้ย์ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท

 (5) ม้อำานาจว่าจ�าง แต้่งต้ั�ง ลงโทษีทางวินัย์ เลิกจ�าง ให�ออก ปลด้ กำาหนด้เงินเด้ือน โบนัสิ สิวัสิด้ิการั และผู้ลต้อบแทนอื�นๆ           

รัวมทั�งค่่าใช้�จ่าย์และสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกของเจ�าหน�าท้�หรัือพนักงานของบรัิษีัทฯ ท้�ม้ต้ำาแหน่งตั้�งแต้่ผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์หรัือเท้ย์บเท่า 

ขึ�นไป แต้่ไม่รัวมถืึงกรัรัมการัผู้้�จัด้การั

 (6) ม้อำานาจแต้่งต้ั�ง กำาหนด้อำานาจหน�าท้� มอบหมาย์แนวนโย์บาย์ กำากับด้้แล กำาหนด้ผู้ลต้อบแทน ค่่าเบ้�ย์เล้�ย์ง ค่่าใช้�จ่าย์และ 

สิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกสิำาหรัับค่ณ์ะทำางานพิเศษีเพื�อด้ำาเนินงานเฉพาะเรัื�อง รัวมถึืงอน้มัต้ิข�อเสินอของค่ณ์ะทำางานพิเศษีภาย์ในวงเงิน

ต้ามข�อ (3)

 (7) ม้อำานาจแต้่งต้ั�งปรัะธิานท้�ปรัึกษีา ท้�ปรัึกษีา และ/หรัือค่ณ์ะท้�ปรัึกษีาของค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัได้�ต้ามค่วามเหมาะสิม                  

โด้ย์การักำาหนด้ผู้ลต้อบแทน ค่่าเบ้�ย์เล้�ย์ง ค่่าใช้�จ่าย์และสิิ�งอำานวย์ค่วามสิะด้วกของปรัะธิานท้�ปรัึกษีา ท้�ปรัึกษีา และ/หรัือค่ณ์ะท้�ปรัึกษีา

ด้ังกล่าวให�เป็นอำานาจของค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

 (8) ด้ำาเนนิการัอื�นๆ ต้ามท้�ได้�รับัมอบหมาย์จากค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัเปน็ค่รัั�งค่รัาว อย์า่งไรักต็้าม ค่ณ์ะกรัรัมการับรัหิารัไมม่อ้ำานาจ

ในการัท้�จะอนม้ตั้เิรัื�องหรัอืรัาย์การัท้�ต้นเองหรัอืบค้่ค่ลท้�อาจมค้่วามขดั้แย์�ง มส่้ิวนได้�เสิย้์ หรัอือาจมค้่วามขดั้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์ในลกัษีณ์ะ

อื�นใด้ จะเข�าทำากับบรัิษีัทหรัือบรัิษีัทย์่อย์ของบรัิษีัทต้ามนิย์ามในปรัะกาศของค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์

2.  คณะกรรมก�รตรวจสอบ

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ จำานวน 3 ค่น ด้ังน้� 

โด้ย์ม้ผู้้�จัด้การัสิ่วนต้รัวจสิอบภาย์ในทำาหน�าท้�เลขาน้การัค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ



118 รายงานประจำาปี 2563

 กรัรัมการัต้รัวจสิอบท้กท่านเป็นผู้้�ม้ค่วามร้ั�ค่วามเข�าใจและม้ปรัะสิบการัณ์์ด้�านการัเงิน การับัญช้้ การับริัหารั  และการัสิอบทาน    

งบการัเงินของบรัิษีัทฯ โด้ย์ม้นาย์ไพรััช้ เมฆอาภรัณ์์ ปรัะธิานกรัรัมการัต้รัวจสิอบเป็นผู้้�สิอบทานงบการัเงินของบรัิษีัท และม้ผู้้�จัด้การั    

สิ่วนต้รัวจสิอบภาย์ในทำาหน�าท้�เลขาน้การัค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

ขอับเขตอัำานาจหน้าที่่�ขอังคณะกรรมการตรวจสำอับ 

 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ได้�ม้มต้ิกำาหนด้ขอบเขต้และอำานาจของค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบโด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้กำาหนด้ไว�ด้ังน้�

 (1) สิอบทานให�บรัิษีัทฯ ม้รัาย์งานทางการัเงินอย์่างถื้กต้�องและเปิด้เผู้ย์อย์่างเพ้ย์งพอ

 (2) สิอบทานรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในและการัต้รัวจสิอบภาย์ในของบรัิษีัทฯ ให�ม้ค่วามเหมาะสิมและม้ปรัะสิิทธิิภาพ พิจารัณ์า

ค่วามเป็นอิสิรัะของหน่วย์งานต้รัวจสิอบภาย์ในและให�ค่วามเห็นช้อบในการัแต่้งต้ั�ง โย์กย์�าย์ เลิกจ�าง หวัหน�าหน่วย์งานต้รัวจสิอบภาย์ใน 

 (3) สิอบทานการัปฏิิบัต้ิงานของบรัิษีัทให�เป็นไปต้ามกฎหมาย์ว่าด้�วย์หลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ ข�อกำาหนด้ของ

ต้ลาด้หลักทรััพย์์ หรัือกฎหมาย์ รัะเบ้ย์บ ข�อบังค่ับและนโย์บาย์ท้�เก้�ย์วข�องกับธิ้รักิจของบรัิษีัท

 (4) พจิารัณ์าการัเปิด้เผู้ย์ข�อมล้ของบริัษีทัฯ ในกรัณ้์ท้�เกดิ้รัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกันหรัอืรัาย์การัท้�อาจมค้่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์

ให�ม้ค่วามถื้กต้�อง ค่รับถื�วนและทันเวลา

 (5) พิจารัณ์าอน้มัต้ิแผู้นการัต้รัวจสิอบภาย์ในปรัะจำาปี และบ้ค่ลากรัของแผู้นกต้รัวจสิอบภาย์ใน และอน้มัต้ิงบสิอบทาน                 

รัาย์ไต้รัมาสิ

 (6) พจิารัณ์าคั่ด้เลือก เสินอแต่้งต้ั�ง และเสินอค่า่ต้อบแทนผู้้�สิอบบัญช้ข้องบริัษีทัฯ ต้อ่ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทั เพื�อเสินอขออน้มัติ้ต่้อ

ผู้้�ถืือห้�น โด้ย์พจิารัณ์าค่วามเป็นอิสิรัะของผู้้�สิอบบัญช้ ้และให�มก้ารัปรัะช้ม้ร่ัวมกับผู้้�สิอบบัญช้โ้ด้ย์ไม่มฝ่้่าย์จัด้การัอย่์างน�อย์ปีละ 1 ค่รัั�ง

 (7) จัด้ทำารัาย์งานการักำากับด้้แลกิจการัของค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ โด้ย์เปิด้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งานปรัะจำาปีของบรัิษีัท ซึ่ึ�งรัาย์งาน     

ด้ังกล่าวต้�องลงนามโด้ย์ปรัะธิานค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

 (8) ทบทวนกฎบัต้รัค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ และกฎบัต้รัแผู้นกต้รัวจสิอบภาย์ใน ต้ามค่วามจำาเป็นและเหมาะสิม

 (9) ปฏิิบัต้ิงานอื�นใด้ต้ามท้�ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทมอบหมาย์และด้�วย์ค่วามเห็นช้อบจากค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

3. คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงและบรรษัทภิบ�ล

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ 2 ค่น กรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารั 2 ค่น 

และกรัรัมการัท้�เป็นผู้้�บรัิหารั 1 ค่น รัวมทั�งสิิ�น 5 ค่น ด้ังน้� 

รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. นาย์สิมนึก ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ ปรัะธิานกรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 2/2

2. นางพเย์าว์ มรัิต้ต้นะพรั กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 2/2

3. ด้รั.ภัทรั้ต้ม์  ทรัรัทรัานนท์ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 2/2

4. นาย์ฮิเด้ะโอะ  มัทซึ่ึโมโต้ะ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล 2/2

1. นางสิาววลัย์ณ์ัฐ  ต้รั้วิศวเวทย์์ กรัรัมการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีัทภิบาล และเลขาน้การั 2/2
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โด้ย์ม้ผู้้�ช้่วย์กรัรัมการัผู้้�จัด้การั สิาย์งานบรัิหารั ทำาหน�าท้�เลขาน้การัค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน

รายช่�อั ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุม

1. ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์ ปรัะธิานกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 2/2

2. นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 2/2

3. นาย์สิมนึก ช้ัย์เด้ช้สิ้รัิย์ะ กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 2/2

4. นาย์ค่าโอรั้ อ้เมฮารั่า กรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน 2/2

ขอับเขตอัำานาจหน้าที่่�ขอังคณะกรรมการบริหารความเสำ่�ยงและบรรษััที่ภิบาล

 ท้�ปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทั ได้�มม้ติ้กำาหนด้ขอบเขต้และอำานาจของค่ณ์ะกรัรัมการับรัหิารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษีทัภบิาล ไว�ด้งัน้�

 (1) กำาหนด้นโย์บาย์การับรัหิารัค่วามเสิ้�ย์ง และการัวางกรัอบการับรัหิารัค่วามเสิ้�ย์งโด้ย์รัวมของบรัษิีทั ซึ่ึ�งค่รัอบค่ลม้ถืงึค่วามเสิ้�ย์ง

ปรัะเภทต้่างๆ ท้�สิำาค่ัญ ค่ือ ค่วามเสิ้�ย์งด้�านการัเงิน ค่วามเสิ้�ย์งด้�านสิภาพแวด้ล�อมและการัต้ลาด้ ค่วามเสิ้�ย์งด้�านการัผู้ลิต้และจ่าย์           

นำ�าปรัะปา ค่วามเสิ้�ย์งด้�านสิภาพค่ล่อง ค่วามเสิ้�ย์งด้�านต้ลาด้แรังงาน ค่วามเสิ้�ย์งด้�านสิัญญา และค่วามเส้ิ�ย์งท้�ม้ผู้ลกรัะทบต้่อช้ื�อเสิ้ย์ง

ของกิจการั เป็นต้�น

 (2) วางกลย์้ทธิ์ให�สิอด้ค่ล�องกับนโย์บาย์บรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง โด้ย์สิามารัถืปรัะเมิน ต้รัวจต้ิด้ต้าม และค่วบค่้มค่วามเสิ้�ย์งของบรัิษีัท

โด้ย์รัวมให�อย์้่ในรัะด้ับท้�ย์อมรัับได้�

 (3) สินับสิน้น ผู้ลักด้ันให�เกิด้ค่วามรั่วมมือในการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งโด้ย์รัวมของบรัิษีัทฯ และทบทวนค่วามเพ้ย์งพอของนโย์บาย์

และรัะบบการับรัิหารัค่วามเสิ้�ย์ง โด้ย์รัวมถืึงค่วามม้ปรัะสิิทธิิผู้ลของรัะบบและการัปฏิิบัต้ิต้ามนโย์บาย์

 (4) เสินอแนวทางปฏิิบัต้ิด้�านการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท

 (5) กำากับด้้แลการัปฏิิบัต้ิงานของค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัท ค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารั และค่ณ์ะอน้กรัรัมการัต่้างๆ ต้ลอด้จนฝ่่าย์บริัหารั 

เพื�อให�เป็นไปต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ จรัรัย์าบรัรัณ์และจรัิย์ธิรัรัมทางธิ้รักิจ

 (6) ทบทวนแนวปฏิิบัต้ิด้�านการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ของบรัิษีัท โด้ย์เท้ย์บกับหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ต้ามมาต้รัฐานสิากล

และของต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ และนำาเสินอต้่อค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทเพื�อพิจารัณ์าปรัับปรั้งให�เป็นปัจจ้บันเสิมอ

 (7) รัาย์งานต้อ่ค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัอย์า่งสิมำ�าเสิมอในสิิ�งท้�ต้�องด้ำาเนนิการัปรับัปรัง้แก�ไขเพื�อให�สิอด้ค่ล�องกบันโย์บาย์และกลย้์ทธิ์

ท้�กำาหนด้

 (8) ค่ณ์ะกรัรัมการับริัหารัค่วามเสิ้�ย์งและบรัรัษัีทภิบาลสิามารัถืจัด้จ�างท้�ปรัึกษีาจากภาย์นอกเพื�อขอค่ำาแนะนำาได้�ด้�วย์ค่่าใช้�จ่าย์

ของบรัิษีัทฯ โด้ย์ต้�องได้�รัับค่วามเห็นช้อบจากค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท

 (9) ปฏิิบัต้ิหน�าท้�อื�นต้ามท้�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท

4. คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทน ปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ 2 ค่น กรัรัมการัท้�ไม่เป็น   

ผู้้�บรัิหารั 2 ค่น รัวมทั�งสิิ�น 4 ค่น ด้ังน้� 
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ขอับเขตอัำานาจหน้าที่่�ขอังคณะกรรมการสำรรหาและกำาหนดค่าตอับแที่น 

 ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ได้�ม้มต้ิกำาหนด้ขอบเขต้และอำานาจของค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทนไว�ด้ังน้�

 (1) พิจารัณ์าหลักเกณ์ฑ์์และกรัะบวนการัในการัสิรัรัหาบ้ค่ค่ลท้�ม้ค่้ณ์สิมบัต้ิเหมาะสิมเพื�อด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการับริัษีัท รัวมทั�ง

ค่ัด้เลือกบ้ค่ค่ลต้ามกรัะบวนการัสิรัรัหา ท้�ได้�กำาหนด้ไว�แล�วนำาเสินอต่้อค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัท เพื�อพิจารัณ์าแต่้งต้ั�งหรืัอเพื�อนำาเสินอต่้อ        

ท้�ปรัะช้ม้ผู้้�ถืือห้�นพจิารัณ์าแต่้งต้ั�ง แล�วแต่้กรัณ้์ ทั�งน้� ในกรัะบวนการัพิจารัณ์าคั่ด้เลือกบค้่ค่ลท้�มค้้่ณ์สิมบัติ้เหมาะสิมข�างต้�นนั�น ให�รัวมถึืง    

การัเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิ่วนน�อย์สิามารัถืเสินอช้ื�อบ้ค่ค่ลเพื�อเข�ารัับการัพิจารัณ์าค่ัด้เลือกได้�ด้�วย์

 (2) พจิารัณ์าหลกัเกณ์ฑ์์และกรัะบวนการัในการัสิรัรัหาบค้่ค่ลท้�มค้้่ณ์สิมบติั้เหมาะสิมเพื�อด้ำารังต้ำาแหนง่กรัรัมการัผู้้�จดั้การั รัวมทั�ง

ด้ำาเนนิการัสิรัรัหาและค่ดั้เลอืกบค้่ค่ลต้ามกรัะบวนการัสิรัรัหาท้�ได้�กำาหนด้ไว�แล�ว นำาเสินอต่้อค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทั เพื�อพจิารัณ์าแต่้งต้ั�ง

 (3) จัด้ให�ม้แผู้นการัสืิบทอด้ต้ำาแหน่ง (Succession Plan) สิำาหรัับต้ำาแหน่งกรัรัมการัผู้้�จัด้การัท้�สิอด้ค่ล�องกับการัด้ำาเนินธ้ิรักิจ

บรัิษีัทฯ โด้ย์ม้หลักเกณ์ฑ์์ ค่ือ

   กำาหนด้วิธิ้การัวางแผู้นสิืบทอด้ต้ำาแหน่งในองค่์กรั

   กำาหนด้ต้ำาแหน่งหลักท้�ต้�องการัผู้้�สิืบทอด้

   กำาหนด้ค่้ณ์สิมบัต้ิท้�เหมาะสิมสิำาหรัับต้ำาแหน่งหลัก

   ปรัะเมินและค่ัด้เลือกผู้้�ท้�ม้ค่วามสิามารัถืและศักย์ภาพสิ้ง หรัือผู้้�สิั�งสิมปรัะสิบการัณ์์เพื�อพัฒินา เป็นผู้้�สิืบทอด้ต้ำาแหน่ง

   สิรั�างแผู้นพัฒินาค่วามเป็นผู้้�นำาสิำาหรัับบ้ค่ค่ลท้�ได้�รัับค่าด้หมาย์ว่าจะเป็นผู้้�สิืบทอด้ต้ำาแหน่ง 

 (4) กำาหนด้หลักเกณ์ฑ์์การัพิจารัณ์าค่่าต้อบแทนสิำาหรัับกรัรัมการัและกรัรัมการัผู้้�จัด้การั

 (5) พิจารัณ์าเสินอค่่าต้อบแทนของกรัรัมการัต่้อค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทเพื�อให�ค่วามเห็นช้อบแล�วนำาเสินอต่้อท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�น

พิจารัณ์าอน้มัต้ิ

 (6) พจิารัณ์าเสินอเงินเดื้อนและการัปรับัอัต้รัาเงินเดื้อน รัวมถึืงผู้ลต้อบแทนอื�นของกรัรัมการัผู้้�จัด้การั แล�วนำาเสินอต่้อค่ณ์ะกรัรัมการั

บรัิษีัทเพื�อพิจารัณ์าอน้มัต้ิ

 (7) ปฏิิบัต้ิหน�าท้�อื�นต้ามท้�ได้�รัับมอบหมาย์จากค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท

การติดต่อคณะกรรมการบริษััท

 ผู้้�ม้ส่ิวนได้�สิ่วนเสิ้ย์สิามารัถืต้ิด้ต่้อสิื�อสิารัในการัแสิด้งค่วามค่ิด้เห็นต้่างๆ รัวมถืึงแจ�งเบาะแสิในกรัณ้์ท้�พบเห็น หรัือไม่ได้�รัับค่วาม

เป็นธิรัรัมจากการักรัะทำาท้�ไม่ช้อบด้�วย์กฎหมาย์ หรืัอ จรัรัย์าบรัรัณ์ของบรัิษีัทฯ หรัือรั�องเรั้ย์นในเรัื�องท้�อาจทำาให�เกิด้ค่วามเส้ิย์หาย์ต้่อ

บรัิษีัทฯ โด้ย์สิามารัถืแจ�งเป็นลาย์ลักษีณ์์อักษีรัสิ่งมาท้�ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบหรัือค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ผู้่านช้่องทางด้ังน้� 

 ทั�งน้� ข�อค่ำาถืามข�อรั�องเรั้ย์น และข�อเสินอแนะต่้างๆ จะส่ิงต่้อให�หน่วย์งานท้�เก้�ย์วข�องด้ำาเนินการั เพื�อให�ม้การัแก�ไข ปรัับปรั้ง           

สิรั้ปผู้ล เพื�อรัาย์งานต้่อค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบและค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทต้่อไป

สำ่งไปีรษัณ่ย์

ฝ่่าย์กิจการัองค่์กรั

บรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) 

เลขท้� 30/130 หม้่ 12 ถืนนพ้ทธิมณ์ฑ์ลสิาย์ 5 

ต้ำาบลไรั่ขิง อำาเภอสิามพรัาน จังหวัด้นค่รัปฐม 73210

สำ่งอั่เมล์

cg@ttwplc.com

โที่รศัพที่์

(+622) 019-9490-3

(+622) 019-9484-9

เบอัร์ต่อัภายใน

1103, 1106
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3. ก�รสรรห�และแต่งตั�งกรรมก�ร 
 กรรมก�รอิสระ และผูู้้บริห�รระดับสูง

1.  ก�รสรรห�และแต่งตั�งกรรมก�ร

 บรัษิีทัให�ค่วามสิำาค่ญัต้อ่การัสิรัรัหาและแต่้งต้ั�งกรัรัมการัเพื�อ

ทำาหน�าท้�กำากับด้้แลกิจการัและกำาหนด้นโย์บาย์และแผู้นการั

ด้ำาเนินงานต้่างๆ เพื�อปรัะโย์ช้น์สิ้งสิ้ด้แก่บรัิษีัทและผู้้�ถืือห้�น          

โด้ย์พิจารัณ์าจากค่้ณ์สิมบัต้ิและปรัะสิบการัณ์์ท้�เหมาะสิมภาย์ใต้�

หลักการัด้ังต้่อไปน้�

  ค่ณ้์สิมบตั้ติ้ามข�อกำาหนด้ทางกฎหมาย์ ปรัะกาศของ ต้ลท. 

และ ก.ล.ต้. และข�อบังค่ับบรัิษีัทฯ ซึ่ึ�งค่้ณ์สิมบัต้ิของ

กรัรัมการัจะต้�องสิอด้ค่ล�องกับแผู้นกลย์้ทธิ์ และเป็นไป

ต้ามหลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ เพื�อเป็นปรัะโย์ช้น์  

ในการัพัฒินาธิ้รักิจของบรัิษีัท

  ค่วามหลากหลาย์ทางเพศ อาย์้ ค่วามรั้� ค่วามสิามารัถื 

ปรัะสิบการัณ์์ และค่วามเช้้�ย์วช้าญในด้�านต่้างๆ ท้�จำาเป็น

โด้ย์ใช้� Director Qualifications and Skills Matrix 

ปรัะกอบการัพิจารัณ์าฯ

  ปรัะวัต้ิการัศึกษีาและการัทำางานอันเป็นปรัะโย์ช้น์ต่้อ

การักำากับด้้แลกิจการั ม้ค่วามโปรั่งใสิ ม้ค่้ณ์ธิรัรัม            

ม้ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบ ม้ว้ฒิิภาวะและค่วามเป็นมืออาช้้พ

 ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทนเป็นผู้้�พจิารัณ์า

กลั�นกรัองบ้ค่ค่ลท้�จะแต่้งต้ั�งเป็นกรัรัมการั ไม่ว่าจะเป็นค่ณ์ะกรัรัมการั

ท้�เป็นผู้้�แทนของผู้้�ถืือห้�น หรัือกรัรัมการัอิสิรัะ โด้ย์จะพิจารัณ์าจาก

ค่วามเหมาะสิมต้ามหลักเกณ์ฑ์์ข�างต้�น พิจารัณ์าจากรัาย์ช้ื�อท้�         

ผู้้�ถืือห้�นเสินอต้ามท้�บริัษีัทให�สิิทธิิแก่ผู้้�ถืือห้�นในการัเสินอช้ื�อ

กรัรัมการั และจากทำาเนย้์บกรัรัมการั (Director Pool) ของสิมาค่ม

สิ่งเสิรัิมสิถืาบันกรัรัมการับรัิษีัทไทย์ (IOD) และนำาเสินอต้่อ         

ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทพิจารัณ์า ทั�งน้� การัแต่้งต้ั�งกรัรัมการัแทน

กรัรัมการัท้�ค่รับวารัะจะต้�องได้�รับัอน้มัต้จิากผู้้�ถืือห้�นเป็นรัาย์บค้่ค่ล 

โด้ย์การัลงมต้ิต้ามข�อบังค่ับของบรัิษีัท ด้ังน้�

  ผู้้�ถือืห้�นแต่้ละค่นมค้่ะแนนเสิย้์งเท่ากับจำานวนห้�นท้�ถืืออย่้์

  ผู้้�ถืือห้�นจะใช้�สิิทธิิเลือกบ้ค่ค่ลเด้้ย์วหรัือหลาย์ค่นเป็น

กรัรัมการัก็ได้� แต่้ต้�องไม่เกินจำานวนกรัรัมการัท้�จะ        

พึงเลือกต้ั�งในค่รัั�งนั�น

  ในกรัณ้์ท้�ผู้้�ถืือห้�นใช้�สิทิธิเิลอืกบค้่ค่ลมากกวา่ 1 ค่นเปน็

กรัรัมการั ผู้้�ถืือห้�นม้สิิทธิิลงค่ะแนนเสิ้ย์งให�แก่แต่้ละ

บ้ค่ค่ลได้�เท่ากับค่ะแนนเสิ้ย์งท้�ม้อย่้์ โด้ย์จะแบ่งแย์ก

ค่ะแนนให�แก่ผู้้�ใด้มากน�อย์เพ้ย์งใด้ไม่ได้�

  บ้ค่ค่ลซึ่ึ�งได้�รัับค่ะแนนเสิ้ย์งสิ้งสิ้ด้ต้ามลำาด้ับลงมา เป็น

ผู้้�ได้�รัับเลือกตั้�งเป็นกรัรัมการัเท่ากับจำานวนกรัรัมการัท้�

พึงเลือกต้ั�งในค่รัั�งน้� ในกรัณ์้บ้ค่ค่ลซึ่ึ�งได้�รัับการัเลือกต้ั�ง

ในลำาด้บัค่ะแนนเสิย้์งต้ำ�าลงมามค้่ะแนนเสิย้์งเทา่กนัเกนิ

จำานวนกรัรัมการัท้�จะพึงเลือกต้ั�งในค่รัั�งนั�น ให�ปรัะธิาน

ในท้�ปรัะช้้มเป็นผู้้�ออกเส้ิย์งช้้�ขาด้ เพื�อให�ได้�จำานวน

กรัรัมการัท้�จะพึงเลือกต้ั�งในค่รัั�งนั�น

  ผู้้�ท้�ได้�รัับเลือกจะต้�องได้�รัับเลือกด้�วย์ค่ะแนนเสิ้ย์ง          

ไมน่�อย์กวา่สิ้�ในห�าของจำานวนเสิย้์งทั�งหมด้ของผู้้�ถือืห้�น

ซึ่ึ�งมาปรัะช้้มและม้สิิทธิิออกเสิ้ย์งลงค่ะแนน

 ทั�งน้� บรัิษีัทจะนำาเสินอข�อม้ลกรัรัมการัพรั�อมกับหนังสิือ     

เช้ิญปรัะช้้มเพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นพิจารัณ์า ปรัะกอบด้�วย์ ปรัะวัต้ิการั

ศกึษีา ปรัะสิบการัณ์์ทำางาน การัด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัษิีทัอื�น 

รัวมทั�งข�อพิพาททางกฎหมาย์ (ถื�าม้) และในกรัณ้์ท้�เสินอช้ื�อ

กรัรัมการัท้�พ�นวารัะให�กลบัเข�าด้ำารังต้ำาแหน่งอก้ค่รัั�งหนึ�ง จะมข้�อมล้

เพิ�มเต้ิมเรัื�องจำานวนค่รัั�งท้�เข�าปรัะช้้ม รัวมทั�งผู้ลงานของกรัรัมการั

ในรัอบปีท้�ผู้่านมาเพื�อปรัะกอบการัพิจารัณ์าของผู้้�ถืือห้�น

 กรัณ้์ท้�ต้ำาแหน่งกรัรัมการัว่างลงเพรัาะเหต้้อื�นนอกจากถืึง

ค่รัาวออกต้ามวารัะ ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่า่ต้อบแทน

จะเสินอช้ื�อผู้้�มค้้่ณ์สิมบติั้เหมาะสิมและไมม่ลั้กษีณ์ะต้�องห�ามต้าม

กฎหมาย์ต่้อท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทพิจารัณ์าแต้่งตั้�งด้�วย์

ค่ะแนนเสิ้ย์งไม่น�อย์กว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรัรัมการัท้�เหลืออย์้่ 

โด้ย์กรัรัมการัท้�ได้�รับัการัแต่้งตั้�งใหม่จะอย่้์ในต้ำาแหน่งเป็นรัะย์ะเวลา

เท่าวารัะท้�เหลืออย์้่ของกรัรัมการัท้�ออกไป

 บรัิษีัทค่ำานึงถืึงสิิทธิิ ค่วามสิำาคั่ญและการัม้ส่ิวนรั่วมของ         

ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ย์่อย์ เพื�อสิรั�างค่วามเช้ื�อมั�นให�กับผู้้�ถืือห้�นว่าจะได้�รัับ

การัปฏิิบัต้ิอย์่างเท่าเท้ย์ม ค่ณ์ะกรัรัมการัจึงเปิด้โอกาสิให�ผู้้�ถืือห้�น

สิามารัถืเสินอช้ื�อรัะเบ้ย์บวารัะการัปรัะช้้มสิามัญผู้้�ถืือห้�น และผู้้�ม้

ค้่ณ์สิมบัติ้เหมาะสิมเข�าเป็นกรัรัมการั ตั้�งแต่้วันท้� 1 กันย์าย์น -       

31 ธิันวาค่ม ของท้กปี โด้ย์ม้ขั�นต้อนและวิธ้ิปฏิิบัติ้ท้�ชั้ด้เจนและ

โปรั่งใสิ สิามารัถืด้้รัาย์ละเอ้ย์ด้ได้�ทางเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัท

2.  ก�รสรรห�และแต่งตั�งกรรมก�รอิสระ

 ในการัสิรัรัหากรัรัมการัอิสิรัะ บริัษีัทกำาหนด้หลักเกณ์ฑ์์       

การัค่ัด้เลือกกรัรัมการัอิสิรัะโด้ย์ต้�องเป็นบ้ค่ค่ลท้�ม้ค้่ณ์สิมบัต้ิเป็น

ไปต้ามหลักเกณ์ฑ์์ของการัสิรัรัหากรัรัมการับรัิษีัท ปรัะกอบด้�วย์

ค่้ณ์สิมบัต้ิของกรัรัมการัอิสิรัะท้�อ�างอิงจากนิย์ามกรัรัมการัอิสิรัะ

ของสิำานักงาน ก.ล.ต้. โด้ย์การัแต่้งตั้�งกรัรัมการัอิสิรัะอย่์างน�อย์      

1 ใน 3 ของจำานวนค่ณ์ะกรัรัมการัและต้�องไม่น�อย์กว่า 3 ค่น โด้ย์

บรัิษีัทม้จำานวนกรัรัมการัอิสิรัะ 4 ค่น โด้ย์บริัษีัทม้นโย์บาย์ให�
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ปรัะธิานกรัรัมการัเป็นกรัรัมการัอิสิรัะ และปรัะธิานกรัรัมการักับ

กรัรัมการัผู้้�จัด้การัไม่เป็นบ้ค่ค่ลเด้้ย์วกัน เพื�อให�เกิด้ค่วามช้ัด้เจน  

ในด้�านค่วามรับัผิู้ด้ช้อบรัะหวา่งการักำาหนด้นโย์บาย์การักำากับด้แ้ล

กบัการับรัหิารังานปรัะจำาและเกดิ้การัถ่ืวงด้ล้อำานาจอย่์างเหมาะสิม

ม้ค่วามโปร่ังใสิ ต้รัวจสิอบได้�ต้ามหลักธิรัรัมมาภิบาล ต้ลอด้จน

ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบเป็นกรัรัมการัอิสิรัะทั�งค่ณ์ะ แต้่งต้ั�งโด้ย์

ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทัหรัอืท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นของบริัษีทั โด้ย์กรัรัมการั

ต้รัวจสิอบอย์า่งน�อย์ 1 ค่นต้�องมค้่วามรั้�ด้�านบญัช้แ้ละ/หรัอืการัเงนิ

เพื�อทำาหน�าท้�ต้รัวจสิอบและกำากับด้้แลการัด้ำาเนินงานของบรัิษีัท 

รัวมถืึงกำากับด้้แลรัาย์งานทางการัเงิน รัะบบการัค่วบค่้มภาย์ใน 

การัค่ัด้เลือกผู้้�สิอบบัญช้้ และการัพิจารัณ์าข�อขัด้แย์�งทาง               

ผู้ลปรัะโย์ช้น์

 กรัรัมการัอิสิรัะท้กท่านม้ค้่ณ์สิมบัต้ิค่รับถื�วนต้ามท้�บรัิษีัท

กำาหนด้และการัด้ำารังต้ำาแหน่งของกรัรัมการัอิสิรัะต้ิด้ต้่อกัน      

หลาย์วารัะไม่มผู้้ลกรัะทบต่้อการัปฏิบัิต้หิน�าท้�และการัให�ค่วามเห็น

ท้�เป็นอิสิรัะ

3.  ก�รแต่งตั�งผูู้้บริห�รระดับสูง

 ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทได้�มอบหมาย์ให�กรัรัมการัสิรัรัหาและ

กำาหนด้ค่่าต้อบแทนเป็นผู้้�พิจารัณ์าสิรัรัหาผู้้�บริัหารัรัะดั้บส้ิงของ

บรัษิีทั หรืัอต้ำาแหนง่กรัรัมการัผู้้�จัด้การัโด้ย์พิจารัณ์าจากค่ณ้์สิมบตั้ิ

ท้�เหมาะสิมในการัด้ำารังต้ำาแหน่งผู้้�บริัหารัต้ามแผู้นการัสิืบทอด้

ต้ำาแหน่ง (Succession Plan) โด้ย์กลั�นกรัองจากผู้้�ม้ค่้ณ์สิมบัติ้         

ท้�เหมาะสิมม้ค่วามร้ั�ค่วามสิามารัถื ทักษีะ ปรัะสิบการัณ์์ ท้�เป็น

ปรัะโย์ช้น์ในการัด้ำาเนินงานของบรัิษีัท เข�าใจในธิ้รักิจและม้ค่วาม

สิามารัถืบรัิหารังานให�บรัรัล้วัต้ถื้ปรัะสิงค่์ และเป้าหมาย์ ภาย์หลัง

กรัะบวนการัค่ัด้เลือกบ้ค่ค่ลท้�เหมาะสิม จะนำาเสินอช้ื�อบ้ค่ค่ล            

ท้�เหมาะสิมกับค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทเป็นผู้้�พิจารัณ์าอน้มัต้ิต้่อไป

 สิำาหรัับการัสิรัรัหาผู้้�บรัิหารัในรัะด้ับต้ำาแหน่งผู้้�อำานวย์การั

ฝ่่าย์ขึ�นไป กรัรัมการัผู้้�จัด้การัจะเป็นผู้้�นำาเสินอต้่อค่ณ์ะกรัรัมการั

บรัิหารัเพื�อพิจารัณ์าแต่้งต้ั�ง สิ่วนผู้้�บริัหารัในรัะดั้บต้ั�งแต่้ผู้้�จัด้การั

สิว่นลงไปอย์้ใ่นอำานาจการัพจิารัณ์าแต้ง่ต้ั�งของกรัรัมการัผู้้�จดั้การั

4. ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�น
 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 บรัิษีัทม้การักำากับด้้แลบริัษีัทย่์อย์และบริัษีัทรั่วมให�ม้การั

ด้ำาเนนิงานท้�เปน็ไปต้ามนโย์บาย์ เปา้หมาย์และมผู้้ลต้อบแทนการั

ลงท้นท้�เหมาะสิม ค่ณ์ะกรัรัมการัจึงได้�กำาหนด้รัะเบ้ย์บการักำากับ

ด้้แลบรัิษีัทย่์อย์และบรัิษีัทรั่วมไว�เป็นลาย์ลักษีณ์์อักษีรัเพื�อเป็น

แนวทางในการักำากับด้้แลบรัิษีัทย์่อย์และบรัิษีัทรั่วม โด้ย์ม้สิารัะ

สิำาค่ัญ ด้ังน้�

 (1) กำากบัด้แ้ลบริัษีทัย์อ่ย์และบริัษีทัรัว่มโด้ย์การัส่ิงต้วัแทน

เข�าด้ำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัและ/หรัือผู้้�บรัิหารัในบรัิษีัทย่์อย์และ

บรัิษีัทรั่วมต้ามสิัด้สิ่วนการัถืือห้�นในบรัิษีัทนั�นๆ เพื�อค่วบค้่มและ

กำาหนด้ทิศทางการับรัิหารังานของบรัิษีัทย่์อย์และบรัิษีัทรั่วมได้�

อย่์างสิมบ้รัณ์์ ม้ค่วามโปร่ังใสิ สิามารัถืต้รัวจสิอบได้� ทั�งน้�              

การัแต่้งต้ั�งผู้้�แทนเพื�อปฏิบิตั้หิน�าท้�กรัรัมการัผู้้�แทนและ/หรัอืผู้้�บริัหารั

ในบรัิษีัทย์่อย์และบรัิษีัทรั่วมจะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช้อบจาก      

ค่ณ์ะกรัรัมการัสิรัรัหาและกำาหนด้ค่่าต้อบแทนและนำาเสินอ       

ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทเป็นผู้้�อน้มัต้ิ

 (2) ต้�องมก้ารัรัาย์งานผู้ลการัด้ำาเนนิงานของบริัษีทัย่์อย์และ

บรัษิีทัร่ัวมให�ท้�ปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีทัได้�รับัทรัาบในทก้ไต้รัมาสิ

5.   ก�รดูแลเร่ืองก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

 บรัษิีทัได้�กำาหนด้แนวทางในการัปอ้งกนัการัใช้�ข�อมล้ภาย์ใน

อย์่างเค่รั่งค่รััด้ เป็นลาย์ลักษีณ์์อักษีรัไว�ในค่้่มือการักำากับด้้แล

กิจการัและจรัรัย์าบรัรัณ์ในการัด้ำาเนินธ้ิรักิจ เพื�อป้องกันการัใช้�

ข�อม้ลภาย์ในเพื�อหาผู้ลปรัะโย์ช้น์ให�แก่ต้นเองและผู้้�อื�นในทาง         

มชิ้อบ โด้ย์ให�ถืือเปน็หน�าท้�และค่วามรับัผู้ดิ้ช้อบของผู้้�บงัค่บับญัช้า

ท้�จะค่วบค้่มด้้แลให�การัรัักษีาข�อม้ลภาย์ในเป็นไปต้ามหลักการั 

และการัท้�พนักงานใช้�ข�อม้ลภาย์ในท้�ยั์งไม่เปิด้เผู้ย์ต่้อสิาธิารัณ์ะ

หรัือต่้อผู้้�ถืือห้�นทั�วไปเพื�อปรัะโย์ช้น์ในการัซึ่ื�อขาย์หลักทรััพย์์

เป็นการัส่ิวนต้นหรัอืเพื�อผู้้�อื�น ถืือว่าเป็นการักรัะทำาท้�ผู้ดิ้จรัรัย์าบรัรัณ์

ของบรัิษีัท 

 ทั�งน้�ในปี 2563 กรัรัมการั ผู้้�บรัิหารัและพนักงานของบรัิษีัท

ได้�ปฏิบิตั้ติ้ามแนวทางการัป้องกนัการัใช้�ข�อมล้ภาย์ในอย่์างเค่ร่ังค่รัดั้

และไม่ม้การัซึ่ื�อขาย์หลักทรััพย์์โด้ย์ใช้�ข�อม้ลภาย์ในแต้่อย์่างใด้
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 แนวทางการัป้องกันการัใช้�ข�อม้ลภาย์ใน (Guideline for 

Prevention of Use of Inside Information) ของบรัิษีัทได้�ผู้่านการั

อน้มัต้ิจากท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทค่รัั�งท้� 1/2549 เมื�อวันท้� 

28 กรักฎาค่ม 2549 ได้�สิ่งเป็นจด้หมาย์เว้ย์นและเผู้ย์แพรั่บน

เว็บไซึ่ต์้ของบริัษีัทให�กับกรัรัมการั ผู้้�บรัิหารัและพนักงานได้�            

รัับทรัาบและปฏิิบัต้ิต้ามอย์่างเค่รั่งค่รััด้ โด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้ังน้�

แนวท�งก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
(Guideline for Prevention of Use of Inside
Information)

หุ้ลักการทั�วไป

 บรัิษีัท เป็นบรัิษีัทจด้ทะเบ้ย์นในต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่ง

ปรัะเทศไทย์ ด้ำาเนนิธ้ิรักจิต้ามพรัะรัาช้บญัญตั้บิรัษิีทัมหาช้นจำากดั้ 

พ.ศ. 2535 วา่ด้วัย์การัซึ่ื�อหรัอืขาย์หลกัทรัพัย์์ และพรัะรัาช้บญัญตั้ิ

หลกัทรัพัย์์และต้ลาด้หลักทรัพัย์์ พ.ศ. 2535 วา่ด้�วย์หลักทรัพัย์์และ

ต้ลาด้หลักทรััพย์์ ท้�กรัะทำาโด้ย์กรัรัมการั ผู้้�บริัหารั พนักงานของ

บรัิษีัท และพนักงานของบรัิษีัทย่์อย์ ห�ามมิให�อาศัย์ข�อเท็จจรัิง       

อันเป็นสิารัะสิำาคั่ญต้่อการัเปล้�ย์นแปลงรัาค่าต้ลาด้ของห้�นหรืัอ

หลักทรััพย์์ท้�ย์ังมิได้�เปิด้เผู้ย์ต้่อปรัะช้าช้นโด้ย์ทั�วไป ท้�รั้�มาจากการั

ปฏิิบัต้ิหน�าท้�หรัือม้ต้ำาแหน่งในบริัษีัท อาจทำาให�ต้�องรัับผู้ิด้ต้าม

กฎหมาย์ซึ่ึ�งมโ้ทษีทางอาญา ทั�งน้� พรัะรัาช้บัญญตั้หิลกัทรัพัย์์และ

ต้ลาด้หลักทรัพัย์์ (ฉบับท้� 5) พ.ศ. 2559 ได้�มก้ารัแก�ไขและปรัะกาศ

ในรัาช้กิจจาน้เบกษีา เมื�อวันท้� 11 ธิันวาค่ม 2559 ซึ่ึ�งบรัิษีัทฯ ได้�

ทำาหนังสิือเว้ย์นให�กับกรัรัมการั ผู้้�บรัิหารั พนักงานของบรัิษีัท และ

พนักงานของบรัิษีัทย์่อย์ ได้�ทรัาบและนำาไปปฏิิบัต้ิ

 ด้ังนั�น เพื�อเป็นการัป้องกันมิให�กรัรัมการั ผู้้�บรัิหารั พนักงาน

ของบรัิษีัท และบรัิษีัทย่์อย์ ต้�องเผู้ช้ิญกับการักรัะทำาท้�อาจฝ่่าฝ้่น

กฎหมาย์ด้ังกล่าว ต้ลอด้จนเพื�อเป็นการัด้ำาเนินการัต้ามแนวทาง

การักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้ของบริัษีัท ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทจึงได้�

กำาหนด้แนวทางการัป้องกันการัใช้�ข�อม้ลภาย์ในขึ�น โด้ย์กรัรัมการั 

ผู้้�บรัิหารั พนักงานของบรัิษีัท และบรัิษีัทย์่อย์ท้กค่น จะต้�องปฏิิบัต้ิ

ต้ามแนวทางด้ังกล่าวอย์่างเค่รั่งค่รััด้ เป็นไปต้ามบทบัญญัติ้ของ

ทั�งน้� พรัะรัาช้บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ (ฉบับท้� 5) 

พ.ศ. 2559 พรั�อมทั�งใช้�สิามัญสิำานึก เหต้้และผู้ลท้�พึงปฏิิบัต้ิแต้่ละ

กรัณ้์ปรัะกอบด้�วย์ โด้ย์บริัษีัทได้�กำาหนด้แนวทางการัป้องกัน        

การัใช้�ข�อม้ลภาย์ในไว� ด้ังน้�

กรรมการ 

 (1) กรัรัมการัจะต้�องไม่ใช้�ข�อม้ลท้�ได้�รัับในฐานะกรัรัมการั

บรัิษีัทในทางท้�มิช้อบ หรัือก่อให�เกิด้ค่วามเสิ้ย์หาย์แก่บรัิษีัท 

 (2) กรัรัมการัจะต้�องไม่เปิด้เผู้ย์ข�อม้ลท้�เป็นค่วามลับทาง

ธ้ิรักจิ หรัอืข�อมล้ท้�มผู้้ลกรัะทบต่้อการัทำาธ้ิรักจิให�บค้่ค่ลภาย์นอกทรัาบ

  (3) กรัรัมการั ค่้่สิมรัสิ และบ้ต้รัท้�ไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะ จะต้�อง

ไมซ่ึ่ื�อหรัอืขาย์ห้�นในขณ์ะท้�มข้�อมล้ภาย์ในของบริัษีทัฯ ซึึ่�งหากเปิด้

เผู้ย์ต้่อสิาธิารัณ์ช้นจะม้ผู้ลกรัะทบต้่อรัาค่าห้�น 

 (4) กรัรัมการัจะต้�องไม่แจ�งข�อม้ลซึึ่�งย์ังไม่เปิด้เผู้ย์ต่้อ

สิาธิารัณ์ช้น ให�ผู้้�อื�นอันอาจนำาไปสิ้่การัจองซึ่ื�อหรัือขาย์หลักทรััพย์์

ของบรัิษีัทฯ

พนักงาน 

 (1) พนักงานจะปฏิิบัต้ิต้ามข�อกำาหนด้ของ ต้ลท. / ก.ล.ต้. 

และกฎหมาย์ท้�เก้�ย์วข�องโด้ย์เค่รัง่ค่รัดั้ ซึ่ึ�งรัวมถืงึการัเปดิ้เผู้ย์ข�อมล้

ต้่อผู้้�ถืือห้�นและ/หรัือต้่อสิาธิารัณ์ะโด้ย์เท่าเท้ย์มกัน 

 (2) การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลท้�ม้ผู้ลกรัะทบต่้อธ้ิรักิจและรัาค่าห้�น

จะต้�องได้�รัับค่วามเห็นช้อบจากกรัรัมการัผู้้�จัด้การั ซึึ่�งจะเป็น             

ผู้้�ด้ำาเนินการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลเอง หรัือมอบหมาย์ให�ผู้้�ใด้ผู้้�หนึ�งเป็น

ผู้้�รัับผู้ิด้ช้อบการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลด้ังกล่าว 

 (3) หน่วย์งานกลางท้�เป็นผู้้�ให�ข�อม้ลแก่สิาธิารัณ์ช้นและ     

นักลงท้นคื่อ ฝ่่าย์กิจการัองค์่กรั ได้�แก่ นักลงท้นสัิมพันธ์ิ                     

สิ่วนเลขาน้การับริัษีัท เป็นต้�น โด้ย์หน่วย์งานท้�เป็นเจ�าของข�อม้ล

ม้หน�าท้�สินับสิน้นข�อม้ล ทั�งน้� บริัษีัทฯ กำาหนด้ห�าม กรัรัมการั             

ผู้้�บริัหารัและพนักงานท้�เก้�ย์วข�องและรั้�ข�อม้ลเก้�ย์วกับงบการัเงิน 

ซึ่ื�อและ/หรัอืขาย์ห้�นไม่น�อย์กว่า 30 วนัก่อนการัเปิด้เผู้ย์ข�อมล้และ 

24 ช้ั�วโมงหลังการัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ล สิำาหรัับสิารัสินเทศท้�ม้นัย์สิำาค่ัญ

อื�นๆ ห�ามมใิห�ผู้้�บรัหิารั และพนักงานท้�รั้�ข�อมล้ซึ่ื�อขาย์ห้�นนบัตั้�งแต่้

วนัท้�ทรัาบข�อมล้และ 24 ช้ั�วโมงภาย์หลังเปดิ้เผู้ย์ข�อมล้ดั้งกลา่วต้อ่

ต้ลท. นอกจากนั�น บรัษิีทัฯ ได้�กำาหนด้ให�มร้ัะบบการัค่วบค้่มภาย์ใน

เพื�อปอ้งกนั การัรัั�วไหลของข�อมล้ขา่วสิารัอย์า่งรัอบค่อบและรัดั้ก้ม

เพื�อป้องกนัมใิห�ข�อมล้ภาย์ในเปิด้เผู้ย์ออกสิ้ภ่าย์นอกก่อนการัเผู้ย์แพร่ั

อย์่างเป็นทางการั โด้ย์ให�ถืือว่า มาต้รัการัและรัะบบค่วบค่้มน้�เป็น

สิ่วนหนึ�งของมาต้รัการัค่วบค่้มค่วามเสิ้�ย์งท้�สิำาคั่ญของบริัษัีทฯ     

รัวมทั�งให�ถืือเป็นหน�าท้�และค่วามรัับผิู้ด้ช้อบของผู้้�บังค่ับบัญช้า      

ท้�จะค่วบค่้มด้้แลให�การัรัักษีาข�อม้ลภาย์ในเป็นไปต้ามมาต้รัการั

ด้งักล่าว การัท้�พนักงานใช้�ข�อมล้ภาย์ในท้�ย์งัไม่เปิด้เผู้ย์ต่้อสิาธิารัณ์ะ

หรัือต่้อผู้้�ถืือห้�นทั�วไป เพื�อปรัะโย์ช้น์ในการัซึ่ื�อขาย์หลักทรััพย์์

เป็นการัส่ิวนต้นหรัอืเพื�อผู้้�อื�น ถืือว่าเป็นการักรัะทำาท้�ผู้ดิ้จรัรัย์าบรัรัณ์

ของ บรัิษีัทฯ
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การซ้ี�อขาย่หุ้ลักทรัพย์่โดย่ใช้ั่ข้อมูลภาย่ใน

บุคคลต้อังห้าม  

 บค้่ค่ลท้�ไมค่่วรัซึ่ื�อขาย์หลกัทรัพัย์์ต้ามแนวทางปอ้งกนัการัใช้�

ข�อม้ลภาย์ใน ได้�แก่

 (1) กรัรัมการั ผู้้�บรัิหารั หรัือผู้้�ม้อำานาจค่วบค่้มกิจการัของ  

บรัิษีัทฯ  

 (2) พนักงาน หรืัอล้กจ�างบริัษีัท บริัษีัทในเค่รัือ ท้�อย่้์ใน

ต้ำาแหน่งหรืัอสิาย์งานท้�รัับผู้ิด้ช้อบข�อม้ลภาย์ในหรืัอเข�าถึืงข�อม้ล

ภาย์ใน

 (3) บ้ค่ค่ลซึ่ึ�งอย่้์ในฐานะท้�สิามารัถืรั้�ข�อม้ลภาย์ในอันเนื�อง

มาจากการัปฏิิบัต้ิหน�าท้�เป็นผู้้�สิอบบัญช้้ ท้�ปรัึกษีาทางการัเงิน          

ท้�ปรักึษีากฎหมาย์ ผู้้�ปรัะเมนิรัาค่าทรัพัย์์สินิ หรัอืบค้่ค่ลใด้ท้�ทำาหน�าท้�

เก้�ย์วกับข�อม้ลภาย์ใน

 (4) บ้พการั้ ผู้้�สิืบสิันด้าน ผู้้�รัับบ้ต้รับ้ญธิรัรัม หรัือบ้ต้รั

บ้ญธิรัรัมต้ามบ้ค่ค่ลข�อ (1) (2) (3)

 (5) พ้�น�องรั่วมบิด้ามารัด้าเด้้ย์วกัน หรัือพ้�น�องรั่วมบิด้าหรัือ

รั่วมมารัด้าเด้้ย์วกันต้ามบ้ค่ค่ลข�อ (1) (2) (3)

 (6) ค่้่สิมรัสิหรืัอผู้้�ท้�อย่้์กินกันด้�วย์ฉันสิาม้ภรัรัย์าของบ้ค่ค่ล

ต้ามข�อ (1) (2) (3)

หลักที่รัพย์ต้อังห้าม

 หลักทรััพย์์ หมาย์ถืึง ห้�น (Shares) ใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิท้�จะ

ซึ่ื�อห้�นของบรัษิีทัฯ (share warrants) ห้�นก้�แปลงสิภาพ (Convertible 

Debentures) และใบแสิด้งสิทิธิิในการัซึ่ื�อห้�นเพิ�มท้นท้�โอนสิทิธิิได้� 

(Transferable Subscription Rights) ท้�ออกโด้ย์บรัิษีัทฯ

แนวทางการัปฏิิบัต้ิทั�วไป

 (1) บ้ค่ค่ลต้�องห�าม ไม่ค่วรัซึ่ื�อหรัือขาย์หลักทรััพย์์ในขณ์ะ

ใด้ๆ กต็้าม หากบค้่ค่ลด้งักลา่ว รั้�หรัอืค่วรัรั้�ข�อมล้ท้�เปน็สิารัะสิำาคั่ญ

อันอาจส่ิงผู้ลต่้อการัเปล้�ย์นแปลงรัาค่าต้ลาด้ของหลักทรััพย์์ของ  

บรัิษีัทฯ ท้�ย์ังมิได้�เปิด้เผู้ย์ต้่อสิาธิารัณ์ช้น

 (2) บค้่ค่ลต้�องห�ามท้�ได้�รั้�ข�อมล้ซึ่ึ�งมส้ิารัะสิำาค่ญัด้งักล่าวข�างต้�น

จากการัปฏิิบตั้หิน�าท้�ในต้ำาแหน่งและ/หรัอืฐานะเจ�าหน�าท้�ในบรัษิีทัฯ

บรัษิีทัในเค่รืัอ ต้�องไม่เปิด้เผู้ย์ข�อมล้ดั้งกล่าวให�ผู้้�อื�นทรัาบ ในขณ์ะท้�

ข�อมล้ด้งักลา่วย์งัไมไ่ด้�เปดิ้เผู้ย์ต้อ่สิาธิารัณ์ช้น นอกจากเปน็ไปต้าม

การัปฏิิบัต้ิหน�าท้�ของต้นในบรัิษีัทฯ

แนวทางปฏิิบัต้ิเฉพาะเรัื�อง

 นอกจากแนวทางการัปฏิิบัติ้โด้ย์ทั�วไปในเรัื�องการัป้องกัน  

การัใช้�ข�อม้ลภาย์ในแล�ว กรัณ้์เฉพาะเรัื�องด้ังต้่อไปน้� บ้ค่ค่ลต้�อง

ห�ามพึงปฏิิบัต้ิต้ามแนวทางด้ังต้่อไปน้�ด้�วย์

 (1) ห�ามบ้ค่ค่ลต้�องห�ามท้�เก้�ย์วข�องโด้ย์ต้รังกับการัจัด้ทำา    

งบการัเงินบริัษีัททำาการัซึ่ื�อหรืัอขาย์หลักทรััพย์์ของบริัษีัท นับแต่้

เรัิ�มจดั้เต้รัย้์มจนถึืงวนัสิิ�นสิด้้วันถืดั้จากวนัท้�ได้�มก้ารัเปิด้เผู้ย์งบการัเงิน

ด้ังกล่าวแล�ว

 (2) ห�ามกรัรัมการั ผู้้�บริัหารั หรืัอพนักงานผู้้�ใด้ท้�ได้�รัับร่ัาง    

งบการัเงินของบรัิษีัทฯ ทำาการัซึ่ื�อหรัือขาย์หลักทรััพย์์ของบริัษีัท    

นับแต้่วันท้�ต้นได้�รัับร่ัางงบการัเงินดั้งกล่าว จนถืึงสิิ�นสิ้ด้วันท้�ได้�ม้

การัเผู้ย์แพรั่ข�อม้ลต้ามงบการัเงินนั�นแล�ว

 (3) ห�ามบ้ค่ค่ลต้�องห�ามท้�รั้�หรัือค่วรัร้ั�ว่าบรัิษีัทฯ จะม้การั    

เผู้ย์แพร่ัข�อมล้ซึึ่�งมส้ิารัะสิำาค่ญั ท้�อาจมผู้้ลกรัะทบต่้อการัเปล้�ย์นแปลง

รัาค่าต้ลาด้ของหลกัทรัพัย์์ของบรัษิีทัฯ ทำาการัซึ่ื�อหรัอืขาย์หลักทรัพัย์์

นบัแต้ว่นัรั้�หรัอืค่วรัรั้�ด้งักลา่ว จนถืงึสิิ�นส้ิด้วนัถืดั้จากวนัท้�ได้�ทำาการั

เปิด้เผู้ย์และเผู้ย์แพรั่ข�อม้ลด้ังกล่าวแล�ว

 (4) บรัิษีัทกำาหนด้ให�กรัรัมการัและผู้้�บรัิหารัรัะด้ับสิ้งต้�อง  

เปิด้เผู้ย์รัาย์งานการัซึ่ื�อขาย์ห้�นการัเปล้�ย์นแปลงการัถืือค่รัอง      

หลักทรััพย์์ของบรัิษีัทให�ทรัาบท้กค่รัั�ง

 (5) บรัษิีทัได้�กำาหนด้นโย์บาย์ให�กรัรัมการัและผู้้�บริัหารัรัะด้บั

สิง้แจ�งต่้อค่ณ์ะกรัรัมการั ในการัซึ่ื�อขาย์ห้�นของบริัษีทัฯ อย่์างน�อย์    

1 วันล่วงหน�าก่อนทำาการัซึ่ื�อขาย์

การราย่งานของบ้คคลต้องหุ้้าม

หน้าที่่�การจัดที่ำารายงาน

 (1) กรัรัมการัผู้้�จดั้การั หรัอืผู้้�ด้ำารังต้ำาแหนง่รัะด้บับรัหิารัต้าม

ท้�พรัะรัาช้บัญญัต้ิหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์กำาหนด้ต้�อง       

จดั้ทำารัาย์งานการัถืือค่รัองหลักทรัพัย์์ค่รัั�งแรัก และการัเปล้�ย์นแปลง

การัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ของต้นต้ามท้�กฎหมาย์และข�อบังคั่บ             

ท้�เก้�ย์วข�องกำาหนด้ และรัาย์งานในเรัื�องด้ังกล่าวต้่อบรัิษีัทฯ       

พรั�อมกันด้�วย์

 (2) ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ขึ�นไป จะต้�องทำาการั

รัาย์งานการัได้�มาหรืัอจำาหน่าย์ไปของหลักทรัพัย์์ของบริัษีทัฯ ท้�ต้น

ถืืออย่้์ ตั้�งแต่้รั�อย์ละ 5 ขึ�นไปของจำานวนหลักทรััพย์์ท้�จำาหน่าย์ได้�

ทั�งหมด้
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รายการ 2563 2562 2561

ค่่าต้รัวจสิอบงบการัเงินปรัะจำาปี 660,000 660,000 655,000

ค่่าสิอบทานงบการัเงิน 3 ไต้รัมาสิแรัก 600,000 600,000 600,000

ค่่าต้รัวจสิอบข�อบังค่ับ BOI 80,000 80,000 75,000

รัวม 1,340,000 1,340,000 1,330,000

ค่่าสิอบทานต้ามมาต้รัฐานบัญช้้ใหม่ท้�ปรัะกาศใช้� 

TFRS#9 และ TFRS#16

50,000 - -

ค่่าต้รัวจสิอบรัาย์งานปรัะจำาปี (แบบ 56-2) 80,000 80,000 70,000

รวมที่ั�งสำิ�น 1,470,000 1,420,000 1,400,000

วิธั่การรายงาน

 (1) กรัรัมการัผู้้�จัด้การั หรืัอผู้้�ด้ำารังต้ำาแหนง่รัะด้บับรัหิารั ซึึ่�งมห้น�าท้�ต้ามกฎหมาย์ต้�องจดั้ทำาและส่ิงรัาย์งานการัถืือค่รัองหลกัทรัพัย์์

ของบรัษิีทัฯ ของต้น ค่้ส่ิมรัสิและบต้้รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลน้ติ้ภิาวะ มห้น�าท้�ต้�องสิง่สิำาเนารัาย์งานท้�สิง่ให�กบัหนว่ย์งานของรัฐั หรัอืหนว่ย์งานกำากบั

ด้้แล ต้่อบรัิษีัทฯ ในวันท้�สิ่งรัาย์งานด้ังกล่าว

 (2) ผู้้�บรัิหารัรัะด้ับผู้้�อำานวย์การัฝ่่าย์ขึ�นไป ให�จัด้ทำารัาย์งานการัถืือค่รัอง และการัเปล้�ย์นแปลงการัถืือค่รัองหลักทรััพย์์ของต้น          

ค่้่สิมรัสิและบ้ต้รัท้�ย์ังไม่บรัรัล้นิต้ิภาวะต้่อบรัิษีัทฯ ภาย์ใน 7 วันทำาการันับแต้่วันท้�ม้การัเปล้�ย์นแปลงกรัรัมสิิทธิิ�ในหลักทรััพย์์ด้ังกล่าว

6.  ค่�ตอบแทนผูู้้สอบบัญชี

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ได้�แต้่งต้ั�งผู้้�สิอบบัญช้้ของบรัิษีัทฯ ท้�ได้�รัับการัสิรัรัหาจากค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบโด้ย์พิจารัณ์าจากผู้ลการั

ปฏิบัิต้งิาน ปรัะสิบการัณ์ ์ค่วามพรั�อมของบค้่ลากรัและมาต้รัฐานการัปฏิิบัติ้งานเป็นท้�ย์อมรับั และเป็นผู้้�สิอบบัญช้ท้้�ได้�รับัการัรับัรัองจาก

สิำานักงานค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ (ก.ล.ต้.) โด้ย์บรัิษีัท สิำานักงาน อ้วาย์ จำากัด้ ม้นางสิาวมณ์้ รััต้นบรัรัณ์กิจ

ผู้้�สิอบบัญช้้รัับอน้ญาต้เลขท้� 5313 และ/หรัือ นางสิาวสิ้มาล้ รั้วรัาบัณ์ฑ์ิต้ ผู้้�สิอบบัญช้้รัับอน้ญาต้เลขท้� 3970 และ/หรัือ นางพ้นนารัถื     

เผู้่าเจรัิญ ผู้้�สิอบบัญช้้รัับอน้ญาต้เลขท้� 5238 และ/หรัือ นางก้ลรัพ้ ปิย์ะวรัรัณ์สิ้ทธิิ� ผู้้�สิอบบัญช้้รัับอน้ญาต้เลขท้� 6137 เป็นผู้้�สิอบบัญช้้  

ของบรัิษีัทฯ

 ทั�งน้� ผู้้�สิอบบัญช้้ท้�ได้�รัับการัแต้่งต้ั�งจากค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทนั�น ย์ังเป็นผู้้�สิอบบัญช้้ของบรัิษีัทย์่อย์ ค่ือ PTW และ TWO ซึ่ึ�งไม่ม้

ค่วามสิัมพันธิ์และสิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์กับบรัิษีัทหรัือบรัิษีัทย์่อย์ ผู้้�บรัิหารั ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ หรัือผู้้�ท้�เก้�ย์วข�องกับบ้ค่ค่ลด้ังกล่าว ในลักษีณ์ะ      

ท้�จะม้ผู้ลกรัะทบต้่อการัปฏิิบัต้ิหน�าท้�อย์่างอิสิรัะแต้่อย์่างใด้ อ้กทั�งบรัิษีัทฯ ไม่ได้�รัับบรัิการัอื�นใด้นอกเหนือจากการัสิอบบัญช้้

 ข�อม้ลเปรั้ย์บเท้ย์บค่่าต้อบแทนของผู้้�สิอบบัญช้้ในรัอบ 3 ปีด้ังน้�
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คำ�นิย�ม “ม�ตรฐ�นก�รบัญชีว่�ด้วยเร่ืองก�รเปิดเผู้ยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน”

 บ้ค่ค่ลหรัือกิจการัท้�เก้�ย์วข�องกัน  หมาย์ถืึง บ้ค่ค่ลหรัือกิจการัท้�เก้�ย์วข�องกับกิจการัท้�เป็นผู้้�จัด้ทำางบการัเงิน       

 1.  บ้ค่ค่ลหรัือสิมาช้ิกในค่รัอบค่รััวท้�ใกล�ช้ิด้ของบ้ค่ค่ลนั�น เก้�ย์วข�องกับกิจการัท้�เสินอรัาย์งาน ถื�าบ้ค่ค่ลนั�น 

  1.1 ม้อำานาจค่วบค่้มกิจการั หรัืออำานาจค่วบค่้มรั่วมของกิจการัผู้้�เสินอรัาย์งาน 

     1.2 ม้อิทธิิพลอย์่างม้นัย์สิำาค่ัญต้่อกิจการัท้�เสินอ รัาย์งาน หรัือ 

      1.3 เป็นสิมาช้ิกของผู้้�บรัิหารัสิำาค่ัญของกิจการัท้�เสินอรัาย์งาน หรัือบรัิษีัทใหญ่ของกิจการัท้�เสินอรัาย์งาน 

   2.  เป็นกิจการัท้�เก้�ย์วข�องกับกิจการัท้�เสินอรัาย์งานหากเข�าเงื�อนไขข�อใด้ข�อหนึ�งต้่อไปน้� 

  2.1 กจิการัและกจิการัท้�เสินอรัาย์งานเปน็สิมาช้กิในกล้ม่กจิการัเด้้ย์วกนั (ซึ่ึ�งหมาย์ถืงึ บรัษิีทัใหญ ่บรัษิีทัย์อ่ย์ และ บรัษิีทัย์อ่ย์

ในกล้่มเด้้ย์วกัน ซึ่ึ�งเก้�ย์วข�องซึ่ึ�งกันและกัน) 

  2.2 กิจการัหนึ�งเป็นบรัิษีัทรั่วมหรัือกิจการัรั่วมค่�าของอ้กกิจการัหนึ�ง (หรัือเป็นบรัิษีัทรั่วมหรัือกิจการัรั่วมค่�าของสิมาช้ิกใน        

กล้่มบรัิษีัทซึ่ึ�งกิจการัอื�นๆ เป็นสิมาช้ิก) 

  2.3 กิจการัทั�งสิองเป็นกิจการัรั่วมค่�าของบ้ค่ค่ลท้�สิามค่นเด้้ย์วกัน 

  2.4 กิจการัหนึ�งเป็นกิจการัรั่วมค่�าของบ้ค่ค่ลท้�สิามและอ้กกิจการัหนึ�งเป็นบรัิษีัทรั่วมของบ้ค่ค่ลท้�สิาม 

  2.5  เปน็โค่รังการัผู้ลปรัะโย์ช้น์ต้อบแทนหลงัออกจากงานสิำาหรับัผู้ลปรัะโย์ช้น์ของพนกังาน กจิการัผู้้�เสินอรัาย์งานหรัอืกิจการั

ท้�เก้�ย์วข�องกบักจิการัท้�เสินอรัาย์งาน หากกิจการัท้�เสินอรัาย์งานเป็นโค่รังการัผู้ลปรัะโย์ช้น์ของนาย์จ�างซึึ่�งเปน็ผู้้�ให�การัสินบัสิน้นเปน็กจิการั

ท้�เก้�ย์วข�องกับกิจการัท้�เสินอรัาย์งาน

  2.6 กิจการัถื้กค่วบค่้ม หรัือถื้กค่วบค่้มรั่วมโด้ย์บ้ค่ค่ลท้�รัะบ้ในข�อ 1

  2.7 บ้ค่ค่ลต้ามท้�รัะบ้ในข�อ 1 (1.1) ม้อิทธิิพลท้�ม้นัย์สิำาค่ัญเหนือกิจการั หรัือเป็นสิมาช้ิกของผู้้�บรัิหารัสิำาค่ัญของกิจการั (หรัือ

ของบรัิษีัทใหญ่)

  2.8 กิจการัหรัือสิมาช้ิกในกล้่มกิจการัซึ่ึ�งกิจการัเป็นสิมาช้ิก ซึ่ึ�งให�บรัิการัด้�านผู้้�บรัิหารัสิำาค่ัญกับกิจการัท้�เสินอรัาย์งานหรัือ

บรัิษีัทใหญ่ของกิจการัท้�เสินอรัาย์งาน

7. ก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

 ค่ณ์ะกรัรัมการัได้�พจิารัณ์าทบทวนนำาหลกัปฏิิบตั้ติ้ามหลกัการักำากบัด้แ้ลกจิการัท้�ด้ส้ิำาหรับับรัษิีทัจด้ทะเบย้์นไปปรับัใช้�ให�เหมาะสิม

ต้ามบรับิททางธ้ิรักิจของบรัษิีทั โด้ย์ในปี 2563 ค่ณ์ะกรัรัมการัได้�พจิารัณ์าให�ค่วามเห็นเก้�ย์วกับการัพัฒินาและปรับัปรัง้แนวทางการัปฏิบัิต้ิ

ต้ามหลักการักำากบัด้แ้ลกิจการัท้�ด้้ของบริัษีทั เช่้น การัรัาย์งานการัถืือค่รัองหลักทรัพัย์ข์องกรัรัมการัและผู้้�บริัหารั และ การัพิจารัณ์าจัด้การั

ปรัะช้้มรัะหว่างกรัรัมการัท้�ไม่เป็นผู้้�บรัิหารัโด้ย์ไม่ม้ฝ่่าย์จัด้การั เป็นต้�น

8. ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ

 ค่ณ์ะกรัรัมการั ผู้้�บรัิหารั และพนักงานของบรัิษีัทและบรัิษีัทย์่อย์ ได้�ปฏิิบัต้ิต้ามนโย์บาย์การักำากับด้้แลกิจการั และ ม้การัต้ิด้ต้าม

ผู้ลการัปฏิิบัต้ติ้ามแผู้นการัด้ำาเนินงานอย่์างเค่ร่ังค่รัดั้และสิมำ�าเสิมอ โด้ย์ในปี 2563 ไม่มส้ิถืานการัณ์์ใด้ท้�การัปฏิิบัต้ไิมเ่ปน็ไปต้ามนโย์บาย์
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คว�มรับผู้ิดชอบต่อสังคม

1.  นโยบ�ยภ�พรวม

 บรัิษีัทต้รัะหนักถืึงค่วามสิำาค่ัญของการัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างย์ั�งย์ืนค่วบค่้่ไปกับการัพัฒินาสิังค่มและด้้แลสิิ�งแวด้ล�อม  บรัิษีัทฯ ได้�นำา

เปา้หมาย์การัพัฒินาท้�ยั์�งยื์น (Sustainable Development Goals : SDGs) มาใช้�เปน็แนวทางในการัด้ำาเนินงานด้�านค่วามยั์�งย์นืค่รัอบค่ลม้

มติ้เิศรัษีฐกจิ สิงัค่ม และสิิ�งแวด้ล�อม และบรัหิารังานภาย์ใต้�หลกัธิรัรัมาภบิาล รัวมถึืงค่วามรับัผู้ดิ้ช้อบต่้อภารักิจหลกัในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

ท้�ม้ค่้ณ์ภาพต้ามมาต้รัฐานสิากล โด้ย์ส่ิงมอบแก่ล้กค่�าและปรัะช้าช้นให�ม้ค้่ณ์ภาพช้้วิต้ท้�ด้้ขึ�นสิมดั้งปณิ์ธิานของบริัษีัทฯ ท้�ว่า “ค้่ณ์ภาพ

นำ�า เพื�อค่้ณ์ภาพช้้วิต้ท้�ด้้กว่า” 

 บรัิษีัทไม่หย้์ด้นิ�งท้�จะพัฒินาองค์่กรั

เพื�อม้ง่สิ้ก่ารั “เปน็บริัษีทัช้ั�นนำาของปรัะเทศ

ในการัด้ำาเนนิธ้ิรักิจเก้�ย์วกับนำ�า พลังงาน และ

สิิ�งแวด้ล�อม” โด้ย์การัด้ำาเนินธ้ิรักิจอย์่างม้

ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบและค่ำานึงถืึงสิิ�งแวด้ล�อม 

สิังค่ม ภาย์ใต้�หลักบรัรัษีัทภิบาล หรัือ ESG 

(Environmental, Social and Governance) 

และต้อบสินองต่้อเป้าหมาย์การัพัฒินาท้�

ย์ั�งย์ืน (Sutainable Development Goal : 

SDGs) โด้ย์การัสิ่งเสิรัิมให�ม้นำ�าเพื�อใช้�

ปรัะโย์ช้น์และมก้ารัจัด้การันำ�าและสิข้าภิบาล

สิำาหรัับท้กค่น รัวมถืึงเป้าหมาย์การัพัฒินา

ท้�ย์ั�งย์ืนในด้�านอื�นๆ เพื�อม้่งสิ้่การัด้ำาเนิน

ธิ้รักิจอย์่างย์ั�งย์ืน     

2. ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น

1.  กระบวนก�รจัดทำ�ร�ยง�น
 

 บรัษิีทัรัาย์งานค่วามรับัผิู้ด้ช้อบต่้อสิงัค่มไว�เป็นส่ิวนหนึ�งในรัาย์งานปรัะจำาปี 2563 และรัาย์งานการัพัฒินาอย่์างยั์�งย์นื ปรัะจำาปี 2563 

โด้ย์อ�างอิงการัเข้ย์นรัาย์งานการัพัฒินาอย์่างยั์�งยื์นต้ามแนวทางมาต้รัฐานสิากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI 

Standard ขอบเขต้เนื�อหาในรัาย์งานฉบับน้�ค่รัอบค่ล้มการัด้ำาเนินงาน ต้ั�งแต้่วันท้� 1 มกรัาค่ม – 31 ธิันวาค่ม 2563 เพื�อรัาย์งานผู้ลการั

ด้ำาเนินงานขององค่์กรัค่รัอบค่ล้มการัด้ำาเนินงานด้�านค่วามย์ั�งย์ืนขององค่์กรัทั�ง 3 มิต้ิ ได้�แก่ มิต้ิเศรัษีฐกิจ สิังค่ม และสิิ�งแวด้ล�อม และนำา

ผู้ลการัด้ำาเนินงานด้ังกล่าวมาเช้ื�อมโย์งกับเป้าหมาย์การัพัฒินาท้�ย์ั�งย์ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โด้ย์เผู้ย์แพรั่ผู้่าน

เว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัท www.ttwplc.com
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2. ก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ย

 บรัิษีัทได้�กำาหนด้นโย์บาย์และแนวปฏิิบัต้ิการัพัฒินาอย์่าง

ย์ั�งย์ืนไว�ด้ังน้� 

 1. ม้ง่มั�นพฒัินากรัะบวนการัทางธ้ิรักจิ (Business Process) 

ต้ามภารักิจหลักขององค่์กรั โด้ย์ย์ึด้หลักการักำากับด้้แลกิจการัท้�ด้้

 2. ปลก้ฝ่งัและสิรั�างจติ้สิำานึกพนกังานทก้รัะด้บัในการัปฏิิบัต้ิ

งานอย์่างม้ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบต้่อสิังค่มและด้้แลสิิ�งแวด้ล�อม

 3. สินับสิน้นการัด้ำาเนินงานด้�านค่วามรัับผิู้ด้ช้อบต่้อสัิงค่ม

และสิิ�งแวด้ล�อมในกรัะบวนการัหลักของกิจการั (CSR In Process) 

โด้ย์ค่ำานึงถืึงการัป้องกันผู้ลกรัะทบท้�อาจเกิด้ขึ�นต้่อสิังค่มและ        

สิิ�งแวด้ล�อม 

 4. สิง่เสิริัมการัพฒัินาอย่์างยั์�งยื์นขององค์่กรั โด้ย์อาศัย์กรัอบ

การัรัาย์งานแห่งค่วามยั์�งยื์นต้ามแนวทาง GRI (Global Reporting 

Initiative)  

 5. ผู้ลกัด้นัให�พนักงานท้กรัะดั้บและค่้ค่่�า พนัธิมติ้รัทางธ้ิรักิจ 

มส่้ิวนรัว่มในกจิกรัรัม CSR ทั�วทั�งองค่ก์รัมจ้ติ้สิำานกึและพฤต้กิรัรัม

ในการัพัฒินาอย์่างย์ั�งย์ืน (Sustainable Development) 

 6. ให�ค่วามสิำาค่ัญและสิ่งเสิรัิมให�เกิด้การัพัฒินาและสิรั�าง

นวตั้กรัรัมทางธ้ิรักิจและสัิงค่ม เพื�อสิรั�างมล้ค่า่เพิ�มให�แก่บรัษิีทัและ

ผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์ ต้ลอด้จนช้่วย์สิรั�างค้่ณ์ค่่าต้่อสิังค่มและ             

สิิ�งแวด้ล�อม 

ดานเศรษฐกิจ

บรรษัทภิบาล

ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม

การร่วมพัฒนาช้ั่มชั่นและสังคม  

 บรัิษีัทให�ค่วามสิำาค่ัญต่้อการัม้ส่ิวนร่ัวมแก�ไขปัญหาและ

พัฒินาช้้มช้นอย์่างต้่อเนื�อง จึงได้�กำาหนด้งบปรัะมาณ์ไว�เพื�อการั   

ด้งักลา่วทก้ป ีโด้ย์จะทำาการักำาหนด้กจิกรัรัมและโค่รังการัท้�มาจาก

ปรัะเด็้นค่วามค่าด้หวังของช้้มช้นผู้นวกกับค่วามค่าด้หวังของ

องค่์กรั บรัิษีัทฯ ม้ค่วามต้รัะหนักอย์้่เสิมอว่า องค่์กรัเป็นสิ่วนหนึ�ง

ของสิังค่มและจะต้�องเต้ิบโต้ไปพรั�อมๆ กัน องค่์กรัจะเต้ิบโต้อย์่าง

ยั์�งยื์นได้�ต้�องอย่้์บนรัากฐานของสัิงค่มท้�ม้ค่วามยั์�งยื์นเช่้นกัน 

บรัิษีัทฯ จึงม้ค่วามม้่งมั�นสิรั�างสิรัรัค่์โค่รังการัค่วามรัับผู้ิด้ช้อบต้่อ

สิังค่ม รัวมถึืงการัด้ำาเนินธ้ิรักิจอย่์างยั์�งยื์นอย่้์บนพื�นฐานของ     

ค่วามสิมด้้ลของผู้้�ม้ส่ิวนได้�สิ่วนเสิ้ย์ เพื�อให�สัิงค่มได้�รัับปรัะโย์ช้น์

อย์่างแท�จรัิง ช้่วย์ให�ค่นในสิังค่มม้ค่้ณ์ภาพท้�ด้้ สิ่งผู้ลให�เกิด้ช้้มช้น

เข�มแขง็จากกรัะบวนการัเรัย้์นรั้�และย์นืหย์ดั้ได้�ด้�วย์ต้วัเองเปน็แบบ

อย์่างค่วามเจรัิญก�าวหน�าอย์่างแข็งแกรั่งและย์ั�งย์ืน

 ในป ี2563 จากสิถืานการัณ์์การัแพรัร่ัะบาด้ของ COVID -19 

บรัิษีัทฯ ได้�รัับผู้ลกรัะทบจากสิถืานการัณ์์ท้�เกิด้ขึ�น แต้่การัด้ำาเนิน

ธ้ิรักิจย์ังสิามารัถืด้ำาเนินการัได้�เป็นปกต้ิไม่สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อผู้้�ม้    

สิ่วนได้�ส่ิวนเส้ิย์ โด้ย์จัด้ทำามาต้รัการัป้องกันการัแพร่ัรัะบาด้ของ 

COVID-19 ภาย์ในองค์่กรัอย่์างเข�มแข็ง รัวมถึืงการัสินับสิน้น       

งบปรัะมาณ์ จัด้สิรัรัทรััพย์ากรัท้�จำาเป็น และอ้ปกรัณ์์ป้องกัน         

การัแพรั่รัะบาด้ของ COVID-19 แก่พนักงาน ผู้้�ม้ส่ิวนได้�สิ่วนเสิ้ย์ 

รัวมถืงึหนว่ย์งานภาค่รัฐัและสิถืานพย์าบาลท้�ได้�รับัผู้ลกรัะทบจาก

สิถืานการัณ์์ดั้งกล่าว เพื�อเป็นการัป้องกันและค่วบค้่มการัแพรั่

รัะบาด้ของ COVID-19 ให�ได้�อย่์างม้ปรัะสิิทธิิภาพและเป็นการั 

ช้่วย์เหลือแบ่งปันแก่สิังค่มในภาวะวิกฤต้
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อย์่างไรัก็ต้าม บริัษีัทยั์งค่งม้่งมั�นในการัด้ำาเนินธ้ิรักิจนำ�าปรัะปาท้�    

ม้ค่้ณ์ภาพต้ามมาต้รัฐานค่วบค่้่ไปกับการัย์กรัะด้ับและพัฒินา

ค้่ณ์ภาพช้้วิต้ของค่นในสิังค่ม สิ่งเสิรัิมการัวิจัย์ต้ะกอนจาก

กรัะบวนการัผู้ลติ้นำ�าปรัะปามาพฒัินาเป็นวสัิด้ก่้อสิรั�างและนำามาใช้�

ปรัะโย์ช้น์ในการัต้กแต่้งอาค่ารัเรัย้์นแก่โรังเรัย้์นวัด้รัาษีฎร์ัธิรัรัมารัาม

จงัหวดั้สิมท้รัสิาค่รั และโรังเรัย้์นวดั้สิข้วฒัินารัาม จงัหวดั้นค่รัปฐม

เพื�อเป็นการัพัฒินาองค่์ค่วามรั้�และส่ิงเสิรัิมการัสิรั�างนวัต้กรัรัม   

รัวมถืึงการัสิรั�างค่วามต้รัะหนักในการัใช้�ทรััพย์ากรัอย์่างค่้�มค่่า 

    

3.   ก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีมีผู้ลกระทบต่อคว�มรับผิู้ดชอบต่อสังคม

 บรัิษีัทปรัะกอบกิจการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและจำาหน่าย์ให�กับการัปรัะปาส่ิวนภ้มิภาค่ค่รัอบค่ล้มพื�นท้�นค่รัปฐม-สิม้ทรัสิาค่รั และพื�นท้�

ปท้มธิาน้-รัังสิิต้ โด้ย์ใช้�แหล่งนำ�าด้ิบจากแหล่งนำ�าธิรัรัมช้าติ้ 2 แหล่ง ได้�แก่ แม่นำ�าท่าจ้นและแม่นำ�าเจ�าพรัะย์า รัวมถึืงการัใช้�สิารัเค่ม้ใน     

ขั�นต้อนการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา ในปี 2563 บรัิษีัทฯ จึงได้�ม้การัทบทวนและวิเค่รัาะห์ผู้ลกรัะทบหรัือค่วามเสิ้�ย์งจากการัด้ำาเนินธิ้รักิจท้�อาจจะ

สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อสิังค่ม โด้ย์สิรั้ปผู้ลกรัะทบจากการัด้ำาเนินธิ้รักิจต้่อสิังค่มต้ามต้ารัางด้�านล่าง ด้ังน้�   

ผลกระที่บจากการดำาเนินธัุรกิจต่อัสำังคม

ผลกระที่บ ปีระเด็น การจัดการ

1.   ผู้ลกรัะทบจากการันำานำ�าด้ิบ

      จากแหล่งนำ�าธิรัรัมช้าต้ิมาผู้ลิต้

      นำ�าปรัะปา 

อาจจะสิ่งผู้ลให�ปรัิมาณ์นำ�าด้ิบในแหล่งนำ�า

ธิรัรัมช้าต้ิลด้ลงในช้่วงภัย์แล�ง สิ่งผู้ลให�

เกษีต้รักรัได้�รัับค่วามเด้ือด้รั�อนจากการั

ขาด้แค่ลนนำ�า

ปรัะสิานงานกบัหน่วย์งานท้�เก้�ย์วข�องอย่์างใกล�ช้ดิ้ 

อาทิเช้่น กรัมทรััพย์ากรันำ�า กรัมช้ลปรัะทาน 

สิำานักงานสิิ�งแวด้ล�อม ภาค่ท้� 5 การัปรัะปา

นค่รัหลวง การัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่ และ 

หน่วย์งานสิิ�งแวด้ล�อมในพื�นท้� เป็นต้�น   

ปกป้องด้้แลและเฝ่้ารัะวังแหล่งนำ�าด้ิบรั่วมกับ

หน่วย์งานภาค่รััฐและเอกช้นท้�เก้�ย์วข�อง

การันำานำ�าเหลือทิ�งเข�าสิ้่กรัะบวนการัผู้ลิต้นำ�า

ปรัะปาใหม่



130 รายงานประจำาปี 2563

ผลกระที่บจากการดำาเนินธัุรกิจต่อัสำังคม

ผลกระที่บ ปีระเด็น การจัดการ

2.   ผู้ลกรัะทบจากค่ลอรั้นรัั�วไหล เกิด้จากวัสิด้้ อ้ปกรัณ์์ท้�ใช้�ในกรัะบวนการั

จ่าย์ค่ลอรัน้ช้ำารัด้้เสิย้์หาย์ หรืัอ เกดิ้อบ้ตั้เิหต้้

ในรัะหว่างการัขนสิ่งค่ลอรั้นเข�าห�องเก็บ

ค่ลอรั้น หรัือ เกิด้ข�อผู้ิด้พลาด้รัะหว่าง

พนักงานปฏิิบัต้ิงานกับค่ลอรั้น สิ่งผู้ลให�

พนักงานได้�รัับอันต้รัาย์รั้นแรังจากการั

สิ้ด้ด้มก๊าซึ่ค่ลอรั้นและอาจฟ้้งกรัะจาย์

รัอบๆ บรัิเวณ์โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาและพื�นท้�

ใกล�เค่้ย์ง 

ฝ่ึกซึ่�อม ทบทวน และทำาการัปฏิิบัต้ิงานกับ

ค่ลอรั้นอย์่างปลอด้ภัย์และการัใช้�อ้ปกรัณ์์

รัะงับเหต้้ค่ลอรั้นรัั�วไหล (Emergency Kit-B) 

จัด้ทำาแผู้นป้องกันและรัะงับเหต้้ฉ้กเฉิน 

กรัณ์้เกิด้เหต้้ค่ลอรั้นรัั�วไหลรั้นแรัง 

ค่วบค่้มการัขนสิ่งและจ่าย์ค่ลอรั้นต้าม

มาต้รัการัค่วามปลอด้ภัย์และกฎหมาย์

ท้�กำาหนด้

3.   ผู้ลกรัะทบจากของเสิ้ย์ (ต้ะกอน) 

      จากกรัะบวนการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา

      สิ่งผู้ลกรัะทบต้่อช้้มช้น

      และสิิ�งแวด้ล�อม

การันำาของเสิ้ย์ไปกำาจัด้ไม่ถื้กต้�องต้าม

มาต้รัฐานท้�กำาหนด้ อาจสิ่งผู้ลกรัะทบต้่อ

การัจรัาจรัและเกิด้มลภาวะต้่อสิิ�งแวด้ล�อม  

กำาจัด้ของเสิ้ย์ต้ามข�อกำาหนด้ของกรัมโรังงาน

อ้ต้สิาหกรัรัม

นำาผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ท้�ได้�จากการัวิจัย์ของเสิ้ย์ 

(ต้ะกอน) มาใช้�ปรัะโย์ช้น์ทางด้�านสิังค่ม

4. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after-process)

 บรัิษีัทม้ค่วามม้่งมั�นในการัด้ำาเนินธิ้รักิจอย์่างย์ั�งย์ืน โด้ย์ต้ั�งอย์้่บนพื�นฐานของค่วามสิมด้้ลทั�งมิต้ิเศรัษีฐกิจ สิังค่ม และสิิ�งแวด้ล�อม

และนำาเป้าหมาย์การัพัฒินาท้�ย์ั�งย์ืน (SDGs) มาเป็นกรัอบในการัด้ำาเนินงานด้�านค่วามรัับผู้ิด้ช้อบต้่อสิังค่ม 

 ในปี 2563 บริัษีัทฯ ได้�จัด้ทำากิจกรัรัมเพื�อปรัะโย์ช้น์ต้่อสิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อมต้ามแผู้นงานท้�กำาหนด้ไว� ปรัะกอบด้�วย์ กิจกรัรัม          

วันเด้็กรัักษี์นำ�า การัมอบท้นการัศึกษีาแก่นักเรั้ย์นในพื�นท้�บรัิการั การัผู้ลิต้และแจกจ่าย์นำ�าดื้�มบรัรัจ้ขวด้แก่กิจกรัรัมสิาธิารัณ์ก้ศล                  

การัสินับสิน้นกจิกรัรัมด้�านสิงัค่มและสิิ�งแวด้ล�อมของผู้้�มส้ิว่นได้�สิว่นเสิย้์ การัทำาป้�ย์หมกัจากต้ะกอนผู้สิมกับขย์ะสิด้ภาย์ในสิำานักงานใหญ่

และต้อ่ย์อด้ไปย์งัโรังเรัย้์นในพื�นท้�บรักิารั การัสินบัสิน้นกจิกรัรัมอนร้ักัษีแ์หลง่นำ�าของช้มรัมเรัารักัแมน่ำ�าทา่จน้นค่รัปฐม การันำาผู้ลติ้ภณั์ฑ์์

จากการัวิจัย์ต้ะกอนปรัะเภทวัสิด้้ก่อสิรั�างไปใช้�ในการัต้กแต่้งอาค่ารัเรั้ย์น และการัติ้ด้ตั้�งรัะบบนำ�าดื้�มแก่โรังเรั้ย์นท้�ม้ค่วามขาด้แค่ลน        

ในพื�นท้�บรักิารั นอกจากน้� สิถืานการัณ์์แพร่ัรัะบาด้ของเช้ื�อโรัค่ COVID-19 บริัษีทัฯ ได้�สินบัสิน้นงบปรัะมาณ์และอป้กรัณ์์ป้องกนัการัแพร่ั

รัะบาด้ของ COVID -19 แก่ผู้้�ม้สิ่วนได้�สิ่วนเสิ้ย์ รัวมถืึงหน่วย์งานภาค่รััฐและสิถืานพย์าบาลท้�ได้�รัับผู้ลกรัะทบจากสิถืานการัณ์์ด้ังกล่าว 

เพื�อแสิด้งออกถืึงค่วามรัับผู้ิด้ช้อบต้่อสิังค่มและค่วามห่วงใย์ท้�ม้ให�กันในย์ามวิกฤต้

 ทั�งน้� ค่วามรัับผู้ิด้ช้อบต้่อสิังค่มได้�เปิด้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งานการัพัฒินาอย์่างยั์�งย์ืน ปรัะจำาปี 2563 ไว�บนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษีัทฯ ต้าม       

www.ttwplc.com 
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ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยก�รระหว่�งกัน

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัทและผู้้�บรัิหารัของบรัิษีัทให�ค่วามสิำาค่ัญกับรัะบบการัค่วบค่้มภาย์ในและการับรัิหารัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์ง โด้ย์ใน

ขั�นต้อนการัปฏิิบัต้ิงานใด้ หากพบว่าม้ค่วามเสิ้�ย์งท้�อันอาจเกิด้ขึ�นในเรัื�องใด้ ท้กหน่วย์งานจะต้�องม้มาต้รัการัในการัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์ง

เหล่านั�น โด้ย์มาต้รัการัด้ำาเนินการัเพื�อท้�จะลด้ค่วามเสิ้�ย์งให�อย่้์ในรัะดั้บท้�ลด้ลงหรืัอในรัะดั้บท้�ย์อมรัับได้� องค์่กรัพย์าย์ามท้�จะให�ม ้                

การัค่วบค่้มและบรัิหารัจัด้การัค่วามเสิ้�ย์งท้�ด้้ เพื�อให�เกิด้ค่วามมั�นใจว่าสิามารัถืด้ำาเนินงานแล�วบรัรัล้วัต้ถื้ปรัะสิงค่์ โด้ย์จะสิ่งผู้ลให�ธิ้รักิจ

เต้บิโต้อย่์างมั�นค่งและยั์�งยื์นมป้รัะสิทิธิิภาพและปรัะสิทิธิิผู้ล เพรัาะหากบริัษีทัมก้ารัวางรัะบบการับริัหารัจัด้การัทรัพัย์ากรัและการัค่วบค่ม้

ด้้แลอย์่างม้ปรัะสิิทธิิภาพและเหมาะสิมแล�ว บรัิษีัทก็จะสิามารัถืด้ำาเนินงานได้�บรัรัล้ต้ามเป้าหมาย์ท้�กำาหนด้ไว�

 ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัทได้�ให�ค่วามสิำาคั่ญต้่อรัะบบการัค่วบค้่มภาย์ในอย์่างต้่อเนื�อง โด้ย์มอบหมาย์ให�ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ          

ซึ่ึ�งปรัะกอบด้�วย์กรัรัมการัอิสิรัะ จำานวน 3 ท่าน ด้้แลรัะบบและกำากับการัค่วบค่้มภาย์ในของบริัษีัทให�ม้ปรัะสิิทธิิภาพเพ้ย์งพอ และ       

ด้ำาเนินงานถ้ืกต้�องต้ามหลกัการัของการักำากับด้แ้ลกจิการัท้�ด้ ้มค้่วามโปร่ังใสิ ถ้ืกต้�องและเช้ื�อถืือได้� ในการัปรัะช้ม้ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ

เมื�อวันท้� 12 พฤศจิกาย์น 2562 ม้มต้ิอน้มัต้ิแผู้นการัต้รัวจสิอบทั�งสิิ�น จำานวน 5 ค่รัั�ง แต้่ในปี 2563 สิ่วนต้รัวจสิอบภาย์ในได้�ด้ำาเนินการั

ต้รัวจสิอบภาย์ในทั�งสิิ�น จำานวน 6 ค่รัั�ง เนื�องจากได้�รับัมอบหมาย์ให�ด้ำาเนนิการัต้รัวจสิอบเพิ�มเต้มิในส่ิวนท้�มค้่วามสิำาค่ญัต่้อการัด้ำาเนนิงาน 

ทั�งน้� บรัิษีัทม้สิ่วนต้รัวจสิอบภาย์ในโด้ย์ต้ำาแหน่งผู้้�จัด้การัสิ่วนต้รัวจสิอบภาย์ใน ผู้่านการัอบรัมในหลักส้ิต้รัท้�เก้�ย์วข�องกับการัต้รัวจสิอบ

ภาย์ใน หนว่ย์งานต้รัวจสิอบภาย์ในของบริัษีทัเป็นผู้้�ด้ำาเนนิงานต้รัวจสิอบต้ามแผู้นงานท้�ได้�รับัการัอน้มตั้ ิเมื�อด้ำาเนินการัต้รัวจสิอบแล�วเสิร็ัจ

ส่ิวนต้รัวจสิอบภาย์ในจะรัาย์งานผู้ลการัต้รัวจสิอบภาย์ในแจ�งต่้อกรัรัมการัผู้้�จัด้การัเพื�อทรัาบและรัาย์งานผู้ลการัปฏิิบัติ้งานต้รัวจสิอบ

ภาย์ใน ต้รังต้่อค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบ เพื�อม้ง่เน�นค่วามเป็นอิสิรัะในการัปฏิิบตั้งิานการัต้รัวจสิอบ 

 บรัษิีทัได้�ด้ำาเนนิการัต้รัวจสิอบภาย์ในต้ามแนวปฏิบิตั้แิห่งมาต้รัฐานวชิ้าช้พ้การัต้รัวจสิอบภาย์ในและกรัอบแนวทางปฏิิบัต้ดิ้�านการั

ค่วบค่้มภาย์ในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO ท้�ย์อมรัับได้�ทั�วไปต้าม

หลักการัและสิารัะสิำาค่ัญของการัปรัะเมินในปี 2563

 บรัิษีัทม้การัปฏิิบัต้ิต้ามข�อกำาหนด้ กฎรัะเบ้ย์บของค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ ในกรัณ์้

ท้�บริัษีัทม้การัทำารัาย์การัรัะหว่างกันซึึ่�งอาจก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์จะต้�องผู่้านค่วามเห็นช้อบจากค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัท 

โด้ย์ม้ค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบจะเป็นผู้้�พิจารัณ์าค่วามสิมเหต้้สิมผู้ลของการัเข�าทำารัาย์การั โด้ย์ค่ำานึงถืึงปรัะโย์ช้น์สิ้งสิ้ด้ของบรัิษีัท ทั�งน้� 

การักำาหนด้รัาค่าเงื�อนไขการัทำารัาย์การัจะต้�องเป็นไปต้ามลักษีณ์ะธ้ิรักิจปกติ้ เป็นไปต้ามรัาค่าย้์ติ้ธิรัรัมหรืัอม้การัเปรั้ย์บเท้ย์บกับรัาค่า

ต้ลาด้ ทั�งน้�กรัรัมการับรัิษีัทท้�ม้สิ่วนเก้�ย์วข�องอันอาจก่อให�เกิด้ค่วามขัด้แย์�งทางผู้ลปรัะโย์ช้น์ไม่ม้สิิทธิิเข�ารั่วมปรัะช้้ม และลงค่ะแนนเพื�อ

พิจารัณ์าวารัะด้ังกล่าว

 นอกจากน้�บรัษิีทัมน้โย์บาย์เปดิ้เผู้ย์รัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกนัท้�เข�าขา่ย์ต้ามปรัะกาศหลักทรัพัย์์แหง่ปรัะเทศไทย์ เรัื�อง หลกัเกณ์ฑ์์ เงื�อนไข

 และวธ้ิิการัเปดิ้เผู้ย์ข�อมล้รัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งกนัของบรัษิีทัจด้ทะเบย้์น และเพื�อให�สิอด้ค่ล�องกบัข�อกำาหนด้ในพรัะรัาช้บญัญตั้หิลกัทรัพัย์์

และต้ลาด้หลักทรััพย์์ โด้ย์รัาย์การัรัะหว่างกันได้�กรัะทำาอย์่างย้์ต้ิธิรัรัมต้ามรัาค่าต้ลาด้ และเป็นไปต้ามปกติ้ธ้ิรักิจการัค่�า (Fair and at 

arms’ length)

 สิำาหรับังวด้บัญช้ร้ัาย์ปีสิิ�นสิด้้ ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 บริัษีทัได้�ทำาการัเปดิ้เผู้ย์รัาย์การัรัะหว่างกนัท้�เกดิ้ขึ�นไว�ในหมาย์เหต้ป้รัะกอบ

งบการัเงิน ท้�ได้�รัับการัต้รัวจสิอบจากผู้้�สิอบบัญช้้ของบริัษีัทฯ โด้ย์ปฏิิบัต้ิให�เป็นไปต้ามมาต้รัฐานการับัญช้้ท้�รัับรัองโด้ย์ทั�วไป และ             

แบบแสิด้งรัาย์การัข�อม้ลปรัะจำาปี 2563 โด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้ังต้่อไปน้�
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รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผล ขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

การขายนำ�าปีระปีาและบำาบัดนำ�าเสำ่ย

ล้กหน้�การัค่�า

รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปา

รัาย์ได้�จากการับรัิการั

งานปีรับปีรุงระบบผลิตและสำ่งจ่าย

นำ�าปีระปีา

ค่่างานรัะหว่างก่อสิรั�าง

ค่่างานก่อสิรั�างจ่าย์ล่วงหน�า

เจ�าหน้�ค่่างานก่อสิรั�าง

17.3

54.9

14.2

441,586.0

-

-

9.8

119.0

30.7

124,092.8

46,693.9

7,994.0

ค่่านำ�าปรัะปา และค่่าบรัิการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ เป็นอัต้รัา

ท้�เรั้ย์กเก็บเท้ย์บเท่ากับล้กค่�ารัาย์อื�นใน

นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน

บรัิษีัทว่าจ�าง CK ปรัับปรั้งรัะบบสิ้บสิ่งนำ�าปรัะปา 

วงเงินทั�งสิิ�น 38.0 ล�านบาท ม้รัะย์ะเวลาด้ำาเนินการั 

10 เด้อืน ซึ่ึ�งรัาค่าค่่างานด้งักล่าวได้�ผู่้านการัพิจารัณ์า

โด้ย์วิศวกรัอิสิรัะแล�วว่าเป็นรัาค่าท้�เหมาะสิม

บรัิษีัทว่าจ�าง CK ปรัับปรั้งเค่รัื�องจักรัอ้ปกรัณ์์รัะบบ

ผู้ลิต้และส่ิงจ่าย์นำ�าปรัะปา โรังผู้ลติ้นำ�าปรัะปาบางเลน  

(รัะย์ะท้� 1) วงเงนิทั�งสิิ�น 349.7 ล�านบาท มร้ัะย์ะเวลา

ด้ำาเนินการั 18 เด้ือน ซึ่ึ�งรัาค่าค่่างานด้ังกล่าวได้� 

ผู้่านการัพิจารัณ์าโด้ย์วิศวกรัอิสิรัะแล�วว่าเป็นรัาค่า

ท้�เหมาะสิม

บรัิษีัทย์่อย์ว่าจ�าง CK ปรัับปรั้งรัะบบผู้ลิต้และรัะบบ

สิ่ง-จ่าย์นำ�าปรัะปา โรังผู้ลิต้นำ�าปรัะปาปท้มธิาน้ 

วงเงินทั�งสิิ�น 340.0 ล�านบาท ม้รัะย์เวลาด้ำาเนินการั 

18 เด้อืน ซึ่ึ�งรัาค่าค่่างานด้งักล่าวได้�ผู่้านการัพิจารัณ์า

โด้ย์วิศวกรัอิสิรัะแล�วว่าเป็นรัาค่าท้�เหมาะสิม

1) ราย่การระหุ้ว่าง TTW กับ บริษััท ชั่.การช่ั่าง จำำากัด (มหุ้าชั่น) (CK)  

 CK ปรัะกอบธ้ิรักิจรัับเหมาก่อสิรั�าง รัวมถืึงการัพัฒินา ลงท้น และบรัิหารัโค่รังการัสิัมปทานรัะบบสิาธิารัณ้์ปโภค่ขั�นพื�นฐาน            

ขนาด้ใหญ่ในปรัะเทศและภ้มิภาค่อย์่างค่รับวงจรั และเป็นบรัิษีัทท้�เก้�ย์วข�องกันกับ TTW เนื�องจาก CK เป็นผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ของ TTW 

โด้ย์ CK ถือืห้�น TTW ในสิดั้ส่ิวนรั�อย์ละ 19.4 ของท้นจด้ทะเบย้์นเรัย้์กช้ำารัะแล�วของ TTW ทั�งน้� CK และ TTW มก้รัรัมการัร่ัวมกันจำานวน            

2 รัาย์ ได้�แก่ (1) นาย์ปลิว ต้รั้วิศวเวทย์์ (2) นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล
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2)   ราย่การระหุ้ว่าง TTW กับ บริษััท ประปาปท้มธัาน่ จำำากัด (PTW)

 PTW ปรัะกอบธิ้รักิจผู้ลิต้ และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาให�การัปรัะปาสิ่วนภ้มิภาค่ ในพื�นท้�ปท้มธิาน้-รัังสิิต้ และเป็นบรัิษีัทย์่อย์ของ TTW 

โด้ย์ TTW ถืือห้�น PTW ในสัิด้ส่ิวนรั�อย์ละ 98.0 ของทน้จด้ทะเบย้์นเรัย้์กช้ำารัะแล�ว ทั�งน้� PTW และ TTW มก้รัรัมการัร่ัวมกัน จำานวน 3 รัาย์ 

ได้�แก่ (1) นาย์พงษี์สิฤษีด้ิ� ต้ันต้ิสิ้วณ์ิช้ย์์ก้ล (2) นาย์สิมบัต้ิ กิจจาลักษีณ์์ (3) นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์

3)   ราย่การระหุ้ว่าง TTW กับ บริษััท ไทย่วอเตอร์ โอเปอเรชัั่�นส์ จำำากัด (TWO)  

 TWO ปรัะกอบธ้ิรักิจบรัิหารัและจัด้การัรัะบบผู้ลิต้และจ่าย์นำ�าปรัะปาและรัะบบบำาบัด้นำ�าเส้ิย์ และเป็นบรัิษีัทย์่อย์ของ TTW โด้ย์ 

TTW ถืือห้�น TWO ในสิัด้สิ่วนรั�อย์ละ 68.5 ของท้นจด้ทะเบ้ย์นเรั้ย์กช้ำารัะแล�ว ทั�งน้� TWO และ TTW ม้ผู้้�บรัิหารัท้�เป็นกรัรัมการัใน TWO 

จำานวน 2 รัาย์ ได้�แก่ (1) นางสิาววลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์ (2) นาย์ธินัช้ ศิรัิเจรัิญ

รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผลขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

การลงทีุ่นใน PTW

รัาย์ได้�เงินปันผู้ล

ค่่าบรัิหารัจัด้การั

ด้อกเบ้�ย์รัับ

เงินให�ก้�ย์ืมรัะย์ะย์าว 

ด้อกเบ้�ย์ค่�างรัับ

963,533.7

6,000.0

5,226.2

114,300.0

20.3

932,393.9

6,000.0

13,663.7

171,440.0

37.6

บรัิษีัทลงท้นใน PTW โด้ย์ได้�รัับเงินปันผู้ลจากผู้ล

การัด้ำาเนินงานของ PTW ซึ่ึ�งได้�รัับการัอน้มัต้ิจาก

ท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการั ของ PTW และ/หรัือ

ท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นของ PTW

บรัิษีัทให�บรัิการัสินับสิน้นงานบรัิหารัต้่างๆ ได้�แก่ 

งานบ้ค่ลากรัและธิ้รัการั งานจัด้ซึ่ื�อ งานบัญช้้

การัเงิน โด้ย์อัต้รัาค่่าบรัิการัเป็นอัต้รัาท้�เท้ย์บเค่้ย์ง

และอ�างอิงจากการัว่าจ�างบ้ค่ลากรัสิาย์งานด้ังกล่าว 

บรัิษีัทให�เงินก้�ย์ืมแก่ PTW โด้ย์ค่ิด้อัต้รัาด้อกเบ้�ย์

เงินก้�ย์ืมขั�นต้ำ�าลบสิ่วนต้่างท้�กำาหนด้ต้่อปี ซึ่ึ�งเป็น

อัต้รัาท้�เท้ย์บเค่้ย์งกับต้�นท้นท้�บรัิษีัทก้�ย์ืมเงินจาก

สิถืาบันการัเงิน 

รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผล ขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

การจ้างบริหารและจัดการระบบผลิต

และจ่ายนำ�าปีระปีาและระบบบำาบัด

นำ�าเสำ่ย

ต้�นท้นขาย์และบรัิการั

เจ�าหน้�เงินปรัะกัน

รัาย์ได้�ค่่าบรัิหารัจัด้การั

36,731.6

5,000.0

11,043.0

36,897.5

5,000.0

9,600.0

บรัิษีัทว่าจ�าง TWO ให�บรัิการัและบำารั้งรัักษีารัะบบ

ผู้ลิต้ สิ่งและจ่าย์นำ�าปรัะปา ในอัต้รัาค่่าบรัิการัเป็น

อตั้รัาท้�เท้ย์บเค่ย้์งและอ�างองิจากการัว่าจ�างบค้่ลากรั

ในสิาย์งานด้ังกล่าว   

บรัิษีัทได้�ให�บรัิการัสินับสิน้นงานบรัิหารัต้่างๆ ได้�แก่ 

งานบค้่ลากรัและธ้ิรัการั งานจัด้ซึ่ื�อ งานบญัช้ก้ารัเงิน 

โด้ย์อตั้รัาค่่าบรักิารัเป็นอตั้รัาท้�เท้ย์บเค่ย้์งและอ�างองิ

จากการัว่าจ�างบ้ค่ลากรัสิาย์งานด้ังกล่าว
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4)   ราย่การระหุ้ว่าง TTW กับ บริษััท ซีีเค พาวเวอร์ จำำากัด (มหุ้าชั่น) (CKP) 

 CKP ปรัะกอบธิ้รักิจหลักโด้ย์การัถืือห้�นในบรัิษีัทอื�น (Holding Company) ท้�ปรัะกอบธิ้รักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์ไฟฟ้าจากพลังงาน 

ปรัะเภทต้่างๆ และให�บรัิการังานท้�ปรัึกษีาและบรัิการัอื�นๆ ท้�เก้�ย์วข�องกับโค่รังการัผู้ลิต้ไฟฟ้า CKP เก้�ย์วข�องกัน กับ TTW โด้ย์ TTW         

ถืือห้�นใน CKP ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 รั�อย์ละ 24.98 ของทน้จด้ทะเบย้์นและเรัย้์กช้ำารัะแล�ว ทั�งน้� CKP และ TTW มก้รัรัมการัร่ัวมกัน     

3 รัาย์ ค่ือ (1) ด้รั.ทนง พิทย์ะ (2) นาย์ปลิว ต้รั้วิศวเวทย์์ (3) ด้รั.ภัทรั้ต้ม์ ทรัรัทรัานนท์

รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผล ขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

เพิ�มสำัดสำ่วนการถ่อัหุ้น

เงินลงท้นในบรัิษีัทรั่วม

รัาย์ได้�เงินปันผู้ล

-

60,923.0

990,693.0

52,238.0

เมื�อวันท้� 30 กันย์าย์น 2562 บรัิษีัทแปลงสิภาพ

ใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิท้�จะซึ่ื�อห้�นสิามัญของ CKP 

จำานวน 165,000,000 หน่วย์เป็นห้�นสิามัญ CKP 

จำานวน 165,115,500 ห้�นในรัาค่าห้�นละ 6.00 บาท

ซึ่ึ�งเป็นรัาค่าท้�กำาหนด้ไว�ในใบสิำาค่ัญแสิด้งสิิทธิิ  

บรัิษีัทลงท้นใน CKP โด้ย์ได้�รัับเงินปันผู้ลจาก

ผู้ลการัด้ำาเนินงานของ CKP ซึ่ึ�งได้�รัับการัอน้มัต้ิ

จากท้�ปรัะช้้มค่ณ์ะกรัรัมการัของ CKP และ/หรัือ

ท้�ปรัะช้้มผู้้�ถืือห้�นของ CKP

5)   ราย่การระหุ้ว่าง TTW กับ บริษััท บางปะอิน โคเจำนเนอเรชัั่�น จำำากัด (BIC) 

       BIC ด้ำาเนินธิ้รักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์ไฟฟ้า รัวมถืึงการัปรัะกอบธิ้รักิจเก้�ย์วกับพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื�นๆ BIC เป็นบรัิษีัท

ย์่อย์ของ CKP โด้ย์ TTW ถืือห้�นใน CKP สิัด้สิ่วนรั�อย์ละ 24.98

รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผล ขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

การขายนำ�าปีระปีาและบำาบัดนำ�าเสำ่ย

ล้กหน้�การัค่�า

รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปา

รัาย์ได้�จากการับรัิการั

4,357.7

47,203.7

3,051.6

4,164.9

50,466.5

3,262.5

ค่่านำ�าปรัะปา และค่่าบรัิการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ เป็นอัต้รัา

ท้�เรั้ย์กเก็บเท้ย์บเท่ากับล้กค่�ารัาย์อื�นใน 

นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน
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6)   ราย่การระหุ้ว่าง TTW กับ บริษััท เอ็กซ์ีเปอร์ต ทรานสปอร์ต จำำากัด

 บรัษิีทั เอก็ซ์ึ่เปอร์ัต้ ทรัานสิปอร์ัต้ จำากัด้ ด้ำาเนนิธ้ิรักจิรัถืขนส่ิงขนาด้ใหญ่ ทั�งน้�มก้รัรัมการัร่ัวมกัน 1 รัาย์ ได้�แก่ นาย์ปลิว ต้รัว้ศิวเวทย์์

7)   ราย่การระหุ้ว่าง TTW กับ บริษััท ท่�ดินบางปะอิน จำำากัด (BLDC)

 BLDC ด้ำาเนินธิ้รักิจการัซึ่ื�อและการัขาย์อสิังหารัิมทรััพย์์ท้�เป็นของต้นเองท้�ไม่ใช้่เพื�อเป็นท้�พักอาศัย์ ทั�งน้�ม้กรัรัมการัรั่วมกัน 1 รัาย์ 

ได้�แก่ นาย์ปลิว ต้รั้วิศวเวทย์์ 

รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผล ขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

การขายนำ�าปีระปีาและบำาบัดนำ�าเสำ่ย

ล้กหน้�การัค่�า

รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปา

รัาย์ได้�จากการับรัิการั

1.3

15.5

4.0

2.3

20.6

5.3

ค่่านำ�าปรัะปา และค่่าบรัิการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ เป็นอัต้รัา

ท้�เรั้ย์กเก็บเท้ย์บเท่ากับล้กค่�ารัาย์อื�นใน 

นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน

รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผล ขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

การเช่าพ่�นที่่�ในนิคมอัุตสำาหกรรม 

ก่อัสำร้างสำถาน่สำ้บนำ�าดิบแห่งใหม่

และวางที่่อันำ�าดิบ

ค่่าเช้่าท้�ด้ิน

ค่ากำากับบริการ

ค่่าบรัิการั 

ค่าก่อัสำร้าง เข่�อันปี�อังกันนำ�าที่่วมนิคม

อัุตสำาหกรรมบางปีะอัิน

ค่่าบรัิการั

เจ�าหน้�การัค่�าและเจ�าหน้�อื�น

1,200.0

1,326.3

1,543.5

275.3

1,200.0

1,205.9

1,543.5

275.3

ค่่าเช้่าท้�ด้ินสิำาหรัับก่อสิรั�างสิถืาน้สิ้บนำ�าด้ิบแห่งใหม่

และวางท่อนำ�าด้บิในพื�นท้�นคิ่มอต้้สิาหกรัรัมบางปะอนิ 

ซึ่ึ�งค่่าเช้่าด้ังกล่าวได้�ผู้่านการัพิจารัณ์าโด้ย์ผู้้�ปรัะเมิน

รัาค่าอิสิรัะแล�วว่าเป็นรัาค่าท้�เหมาะสิม 

TTW ช้ำารัะค่่ากำากับบรัิการัให�กับ BLDC ในอัต้รัา

รั�อย์ละ 50 ของจำานวนเงินท้� กนอ. เรั้ย์กเก็บจาก 

BLDC ซึ่ึ�งเป็นข�อต้กลงหนึ�งในสิัญญาให�สิิทธิิด้ำาเนิน

การัผู้ลิต้จำาหน่าย์และให�บรัิการัซึ่ึ�งท้�ได้�รัับอน้มัต้ิจาก

ท้�ปรัะช้้มวิสิามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำาปีค่รัั�งท้� 1/2552

TTW ได้�ลงนามข�อต้กลงเพื�อช้ำารัะค่่าก่อสิรั�างเขื�อน

ป้องกันนำ�าท่วมของนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน โด้ย์

สิัญญาม้รัะย์ะเวลา 10 ปี เรัิ�มต้ั�งแต้่เด้ือนเมษีาย์น 

2561 ถืึงม้นาค่ม 2571 โด้ย์อัต้รัาค่่าบรัิการัอ�างอิง

รัาค่าท้� BLDC เรั้ย์กเก็บจากล้กค่�ารัาย์อื�นในนิค่ม

อ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน
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8)   ราย่การระหุ้ว่าง TTW กับ บริษััท บางเขนชัั่ย่ จำำากัด (BKC)

 BKC ด้ำาเนินธิ้รักิจผู้ลิต้และจำาหน่าย์ไฟฟ้าพลังงานแสิงอาทิต้ย์์ขนาด้ใหญ่ BKC เป็นบรัิษีัทย์่อย์ของ CKP ซึ่ึ�งเป็นบรัิษีัทรั่วมของ 

TTW สิัด้สิ่วนถืือห้�นรั�อย์ละ 24.98

รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผล ขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

โครงการผลิตไฟู้ฟู้�าจากพลังงานแสำง

อัาที่ิตย์แบบติดตั�งบนหลังคา

ค่่าไฟฟ้า

ค่่าใช้�จ่าย์ค่�างจ่าย์

13,614.1

1,128.4

7,160.8

1,157.6

วันท้� 12 กันย์าย์น 2561 TTW ทำาสิัญญาซึ่ื�อขาย์

ไฟฟ้ากับ BKC เป็นรัะย์ะเวลา 25 ปีต้ั�งแต้่ปี 2562 

ถืึงปี 2587 โด้ย์อัต้รัาค่่าไฟฟ้าม้สิ่วนลด้รั�อย์ละ 10 

จากอัต้รัาค่่าไฟฟ้าท้�การัไฟฟ้าสิ่วนภ้มิภาค่เรั้ย์กเก็บ

รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผล ขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

การบริการสำ้บนำ�า

ค่่าบรัิการั

เจ�าหน้�การัค่�าและเจ�าหน้�อื�น 

การขายนำ�าปีระปีาและบำาบัดนำ�าเสำ่ย

รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปา

รัาย์ได้�จากการับรัิการั

2,485.0

429.8

1,172.9

319.6

1,396.4

251.0 

1,236.4

318.0

BLDC สิ้บนำ�าเสิ้ย์ท้�ผู้่านการับำาบัด้ออกสิ้่ลำารัาง

สิาธิารัณ์ะให� TTW โด้ย์ค่ิด้ค่่าใช้�จ่าย์เท้ย์บเค่้ย์งกับ

ค่่าใช้�จ่าย์ท้�เกิด้ขึ�นจรัิง 

ค่่านำ�าปรัะปา และค่่าบรัิการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์ เป็นอัต้รัา

ท้�เรั้ย์กเก็บเท้ย์บเท่ากับล้กค่�ารัาย์อื�นในนิค่ม

อ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน

9)   ราย่การระหุ้ว่าง TTW กับ บริษััท มิตซ้ีย่แอนด์คัมปน่ (ไทย่แลนด์) จำำากัด

       บรัิษีัท มิต้ซึ่้ย์แอนด้์ค่ัมปน้ (ไทย์แลนด้์) จำากัด้ ด้ำาเนินธิ้รักิจรัถืขนสิ่งและจำาหน่าย์สิินค่�า ทั�งน้�กิจการัอย์้่ในกล้่มบรัิษีัทเด้้ย์วกันกับ 

ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่  

รายการที่่�เก่�ยวข้อังกัน

ขนาดขอังรายการ (พันบาที่)
ลักษัณะรายการ / ความจำาเปี็น

และความสำมเหตุสำมผล ขอังรายการรอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2563

รอับบัญี่ช่สำิ�นสำุด

31 ธั.ค. 2562

ค่าวัตถุดิบ

ค่่าสิารัเค่ม้

เจ�าหน้�การัค่�าและเจ�าหน้�อื�น

9,321.4

2,028.5

8,344.4

1,953.8

รัาค่าค่่าสิารัเค่ม้เป็นรัาค่าซึ่ื�อขาย์ท้�เท้ย์บเค่้ย์งกับ 

ท้�บรัิษีัทซึ่ื�อจากผู้้�ขาย์รัาย์อื�นๆทั�วไปในต้ลาด้
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ฐ�นะก�รเงินและผู้ลก�รดำ�เนินง�น

ข้อมูลท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญ

ร�ยง�นของผูู้้สอบบัญชี

 นางสิาวก้ลรัพ้ ปิย์ะวรัรัณ์สิ้ทธิิ� ผู้้�สิอบบัญช้้รัับอน้ญาต้เลขทะเบ้ย์น 6137 ของบริัษีัท สิำานักงาน อ้วาย์ จำากัด้ ได้�ต้รัวจสิอบ                     

งบการัเงินของบรัิษีัทฯ และงบการัเงินรัวมของบรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์สิำาหรัับปีสิิ�นสิ้ด้วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 และได้�แสิด้งค่วามเห็นว่า

งบการัเงินข�างต้�นน้�แสิด้งฐานะการัเงิน ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 ผู้ลการัด้ำาเนินงานและกรัะแสิเงินสิด้สิำาหรัับปีสิิ�นสิ้ด้วันเด้้ย์วกันของ 

บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ และเฉพาะของบรัิษีัทฯ โด้ย์ถ้ืกต้�องต้ามท้�ค่วรัในสิารัะสิำาค่ัญต้ามมาต้รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน โด้ย์สิรั้ป

ข�อม้ลสิำาค่ัญทางการัเงินได้�ด้ังน้�

ต�ร�งสรุปงบก�รเงิน
 

 ฐานะการัเงนิและผู้ลการัด้ำาเนนิงานท้�นำาเสินอปรัะกอบด้�วย์ ผู้ลการัด้ำาเนนิงานจากงบการัเงนิสิำาหรับัปีสิิ�นสิด้้วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 

ท้�ผู้่านการัต้รัวจสิอบจากผู้้�สิอบบัญช้้ โด้ย์แสิด้งเปรั้ย์บเท้ย์บกับผู้ลการัด้ำาเนินงานจากงบการัเงินสิำาหรัับปีสิิ�นสิ้ด้วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2562 

และ 2561 ท้�ผู้่านการัต้รัวจสิอบจากผู้้�สิอบบัญช้้แล�ว

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน

งบการเงินรวม

รายการ ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

บาที่ % บาที่ % บาที่ %

สำินที่รัพย์

สำินที่รัพย์หมุนเว่ยน

เงินสิด้และรัาย์การัเท้ย์บเท่าเงินสิด้ 91,969,201 0.40 76,570,736 0.33 99,342,067 0.43

เงินลงท้นช้ั�วค่รัาว - - 3,035,146,734 13.10 3,499,881,399 15.00

ล้กหน้�การัค่�าและล้กหน้�อื�น 557,910,547 2.44 564,935,313 2.44 564,547,712 2.42

วัต้ถื้ด้ิบและวัสิด้้ค่งเหลือ 26,184,756 0.11 27,203,379 0.12 28,007,231 0.12

สิินทรััพย์์ทางการัเงินหม้นเว้ย์นอื�น 3,311,925,335 14.50 - - - -

สิินทรััพย์์หม้นเว้ย์นอื�น 29,039,472 0.13 26,834,644 0.12 24,546,799 0.11

รวมสำินที่รัพย์หมุนเว่ยน 4,017,029,311 17.58 3,730,690,806 16.11 4,216,325,208 18.08
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งบการเงินรวม

รายการ ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

บาที่ % บาที่ % บาที่ %

สำินที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยน

สิินทรััพย์์ทางการัเงินไม่หม้นเว้ย์นอื�น 12,775,000 0.06 - - - -

เงินลงท้นในบรัิษีัทรั่วม 5,954,960,757 26.07 5,898,575,219 25.47 4,656,517,530 19.96

เงินลงท้นรัะย์ะย์าวอื�น - - 18,525,000 0.08 28,725,000 0.12

ท้�ด้ิน อาค่ารัและอ้ปกรัณ์์ 870,535,587 3.81 794,731,564 3.43 788,502,280 3.38

สิินทรััพย์์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปากับภาค่รััฐ:

สิินทรััพย์์ท้�เป็นกรัรัมสิิทธิิของบรัิษีัทฯ 8,965,354,337 39.25 9,209,922,045 39.77 9,560,793,199 40.98

สิินทรััพย์์ท้�ต้�องโอนเมื�อสิิ�นสิ้ด้อาย์้สิัญญาฯ 
ของบรัิษีัทย์่อย์

1,346,521,003 5.89 1,560,957,228 6.74 1,933,837,449 8.29

สิิทธิิในการัด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�า
ปรัะปา และการัให�บรัิการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์จาก
ภาค่เอกช้น

1,081,618,436 4.74 1,132,361,681 4.89 1,188,114,421 5.09

สิิทธิิในการัด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�า
ปรัะปาจากการัซึ่ื�อธิ้รักิจ

542,693,038 2.38 738,173,529 3.19 933,119,920 4.00

สิินทรััพย์์ไม่ม้ต้ัวต้น 11,958,702 0.05 13,723,623 0.06 2,884,132 0.01

สิินทรััพย์์ภาษี้เงินได้�รัอการัต้ัด้บัญช้้ 5,270,213 0.02 5,333,758 0.02 5,312,714 0.02

เงินจ่าย์ล่วงหน�าผู้้�รัับเหมา - กิจการั 
ท้�เก้�ย์วข�องกัน

23,268,100 0.10 46,693,920 0.20 1,325,300 0.01

สิินทรััพย์์ไม่หม้นเว้ย์นอื�น 10,453,049 0.05 8,425,283 0.04 14,917,078 0.06

รวมสำินที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยน 18,825,408,222 82.42 19,427,422,850 83.89 19,114,049,023 81.92

รวมสำินที่รัพย์ 22,842,437,533 100.00 23,158,113,656 100.00 23,330,374,231 100.00

หน่�สำินและสำ่วนขอังผ้้ถ่อัหุ้น

หน่�สำินหมุนเว่ยน

เจ�าหน้�การัค่�าและเจ�าหน้�อื�น 204,991,415 0.90 159,504,289 0.69 134,318,672     0.58 

สิ่วนของเงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวท้�ถืึงกำาหนด้ช้ำารัะ
ภาย์ในหนึ�งปี

760,000,000 3.33 3,060,000,000 13.21 435,000,000   1.86 

ห้�นก้�ท้�ถืึงกำาหนด้ช้ำารัะภาย์ในหนึ�งปี - - 500,000,000 2.16 1,500,000,000   6.43 

สิ่วนของหน้�สิินต้ามสิัญญาเช้่าท้�ถืึงกำาหนด้
ช้ำารัะภาย์ในหนึ�งปี

11,165,584 0.05

ภาษี้เงินได้�ค่�างจ่าย์ 296,782,239 1.30 300,517,164 1.30 308,594,603   1.32 

ด้อกเบ้�ย์ค่�างจ่าย์ 63,607,016 0.28 74,172,239 0.32 97,438,155   0.42 

หน้�สิินหม้นเว้ย์นอื�น 69,512,922 0.30 70,396,726 0.30 69,368,930   0.30 

รวมหน่�สำินหมุนเว่ยน 1,406,059,176 6.16 4,164,590,418 17.98 2,544,720,360   10.91 
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งบการเงินรวม

รายการ ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

บาที่ % บาที่ % บาที่ %

หน่�สำินไม่หมุนเว่ยน

เงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าว - สิ้ทธิิจากสิ่วนท้�ถืึงกำาหนด้
ช้ำารัะภาย์ในหนึ�งปี

2,100,000,000 9.19 300,000,000 1.30 3,360,000,000 14.40 

ห้�นก้� - สิ้ทธิิจากสิ่วนท้�ถืึงกำาหนด้ช้ำารัะภาย์ใน
หนึ�งปี

5,396,523,382 23.62 5,395,839,598 23.30 4,895,795,356 20.98 

หน้�สิินต้ามสิัญญาเช้่า-สิิทธิิจากสิ่วนท้�ถืึง
กำาหนด้ช้ำารัะภาย์ในหนึ�งปี

60,578,185 0.27 - - - -

สิำารัองผู้ลปรัะโย์ช้น์รัะย์ะย์าวของพนักงาน 62,271,119 0.27 58,691,879 0.25 54,360,458   0.23 

หน้�สิินภาษี้เงินได้�รัอการัต้ัด้บัญช้้ 117,397,423 0.52 114,176,349 0.50 110,644,485   0.47 

รวมหน่�สำินไม่หมุนเว่ยน 7,736,770,109 33.87 5,868,707,826 25.35 8,420,800,299 36.09 

รวมหน่�สำิน 9,142,829,285 40.03 10,033,298,244 43.33 10,965,520,659 47.00 

สำ่วนขอังผ้้ถ่อัหุ้น

ท้นเรัือนห้�น

ท้นจด้ทะเบ้ย์น

ห้�นสิามัญ 3,990,000,000 ห้�น ม้ลค่่าห้�นละ 
1 บาท

3,990,000,000 17.47 3,990,000,000 17.23 3,990,000,000 17.10 

ท้นออกจำาหน่าย์และช้ำารัะเต้็มม้ลค่่าแล�ว  

ห้�นสิามัญ 3,990,000,000 ห้�น ม้ลค่่าห้�นละ 
1 บาท

3,990,000,000 17.47 3,990,000,000 17.23 3,990,000,000 17.10 

สิ่วนเกินม้ลค่่าห้�น 2,637,769,601 11.55 2,637,769,601 11.39 2,637,769,601 11.31 

กำาไรัสิะสิม  

จัด้สิรัรัแล�ว - สิำารัองต้ามกฎหมาย์ 399,000,000 1.75 399,000,000 1.72 399,000,000    1.71 

จัด้สิรัรัแล�ว - สิำารัองอื�น 1,691,230,767 7.40 1,691,230,767 7.30 1,691,230,767   7.25 

ย์ังไม่ได้�จัด้สิรัรั 5,441,831,795 23.82 4,883,932,137 21.09 4,147,556,393 17.78 

องค่์ปรัะกอบอื�นของสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น (504,584,818) (2.21) (520,795,516) (2.25) (543,983,701) (2.33)

สำ่วนขอังผ้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััที่ฯ 13,655,247,345 59.78 13,081,136,989 56.48 12,321,573,060 52.81 

สิ่วนของผู้้�ม้สิ่วนได้�เสิ้ย์ท้�ไม่ม้อำานาจค่วบค่้ม
ของบรัิษีัทย์่อย์

44,360,903 0.19 43,678,423 0.19 43,280,512   0.19 

รวมสำ่วนขอังผ้้ถ่อัหุ้น 13,699,608,248 59.97 13,124,815,412 56.67 12,364,853,572 53.00 

รวมหน่�สำินและสำ่วนขอังผ้้ถ่อัหุ้น 22,842,437,533 100.00 23,158,113,656 100.00 23,330,374,231 100.00 



141บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

รายการ

งบการเงินรวม

ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

บาที่ % บาที่ % บาที่ %

กำาไรขาดทีุ่น :

รายได้

รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปากับภาค่รััฐ:

รัาย์ได้�ต้ามปรัิมาณ์รัับซึ่ื�อนำ�าขั�นต้ำ�า 5,126,926,939 82.65 5,085,877,040 82.49 5,049,710,504 84.89 

รัาย์ได้�ส่ิวนท้�เกนิกว่าปรัมิาณ์รับัซึ่ื�อนำ�าขั�นต้ำ�า 729,810,640 11.77 687,426,954 11.15 546,250,873 9.18 

รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปากับภาค่เอกช้น 202,679,433 3.27 220,114,991 3.57 211,444,728 3.56 

รัวมรัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปา 6,059,417,012 97.69 5,993,418,985 97.21 5,807,406,105 97.63 

รัาย์ได้�จากการับรัิการั 120,237,398 1.94 119,466,124 1.94 118,303,585 1.99 

รัาย์ได้�อื�น 13,291,821 0.21 38,528,951 0.62 11,568,722 0.19 

รวมรายได้ 6,192,946,231 99.84 6,151,414,060 99.77 5,937,278,412 99.81 

ค่าใช้จ่าย

ต้�นท้นขาย์นำ�าปรัะปาและต้�นท้นการับรัิการั 1,861,674,233 30.01 1,794,674,181 29.11 1,722,234,676 28.95 

ค่่าใช้�จ่าย์ในการับรัิหารั 263,911,682 4.25 251,618,218 4.08 280,326,180 4.71 

ค่่าสิิทธิิในการัด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์
นำ�าปรัะปา และการัให�บรัิการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์
จากภาค่เอกช้นต้ัด้จำาหน่าย์

51,415,245 0.83 55,752,740 0.90 53,494,667 0.90 

ค่่าสิิทธิิในการัด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์
นำ�าปรัะปาจากการัซึ่ื�อธิ้รักิจต้ัด้จำาหน่าย์

195,480,491 3.15 194,946,391 3.16 195,432,749 3.29 

รวมค่าใช้จ่าย 2,372,481,651 38.24 2,296,991,530 37.25 2,251,488,272 37.85 

กำาไรจากการดำาเนินงาน 3,820,464,580 61.60 3,854,422,530 62.52 3,685,790,140 61.96 

สิ่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงท้นในบรัิษีัทรั่วม 101,097,638 1.63 280,254,547 4.55 151,624,962 2.55 

กำาไรก่อันค่าใช้จ่ายที่างการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้

3,921,562,218 63.23 4,134,677,077 67.07 3,837,415,102 64.51 

รัาย์ได้�ทางการัเงิน 10,170,447 0.16 14,176,972 0.23 11,257,842 0.19 

ค่่าใช้�จ่าย์ทางการัเงิน (274,534,160) (4.43) (304,542,661) (4.94) (371,677,534) (6.25)

กำาไรก่อันค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้ 3,657,198,505 58.96 3,844,311,388 62.36 3,476,995,410 58.45 

ค่่าใช้�จ่าย์ภาษี้เงินได้� (685,387,474) (11.05) (696,977,417) (11.30) (616,091,619) (10.36)

กำาไรสำำาหรับปีี 2,971,811,031 47.91 3,147,333,971 51.06 2,860,903,791 48.09 

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
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รายการ

งบการเงินรวม

ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

บาที่ % บาที่ % บาที่ %

กำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเสำร็จอั่�น:

รายการที่่�จะถููกบัันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือ
ขาดทีุ่นในภายหลััง

ขาด้ท้นจากการัวัด้ม้ลค่่าเงินลงท้นใน
หลักทรััพย์์เผู้ื�อขาย์ - สิ้ทธิิจากภาษี้เงินได้�

- - (160,000) (0.00) (220,000) (0.00)

สิ่วนแบ่งกำาไรัขาด้ท้นเบ็ด้เสิรั็จอื�นจาก
บรัิษีัทรั่วม

16,210,698 0.26 23,348,185 0.38 38,367,269 0.65 

รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือ
ขาดทีุ่นในภายหลััง

ต้ามหลักค่ณ์ิต้ศาสิต้รั์ปรัะกันภัย์ - สิ้ทธิิ
จากภาษี้เงินได้�

- - 2,467,757 0.04 - - 

กำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเสำร็จอั่�นสำำาหรับปีี 16,210,698 0.26 25,655,942 0.42 38,147,269 0.65 

กำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเสำร็จรวมสำำาหรับปีี 2,988,021,729 48.17 3,172,989,913 51.46 2,899,051,060 48.74 

การแบ่งปีันกำาไร

สิ่วนท้�เป็นของผู้้�ถืือห้�นของบรัิษีัทฯ 2,951,464,151 47.58 3,127,907,180 50.73 2,841,927,314 47.78 

สิ่วนท้�เป็นของผู้้�ม้สิ่วนได้�เสิ้ย์ท้�ไม่ม้อำานาจ
ค่วบค่้มของบรัิษีัทย์่อย์

20,346,880 0.33 19,426,791 0.33 18,976,477 0.31 

2,971,811,031 47.91 3,147,333,971 51.06 2,860,903,791 48.09 

การแบ่งบันกำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเสำร็จ

สิ่วนท้�เป็นของผู้้�ถืือห้�นของบรัิษีัทฯ 2,967,674,849 47.84 3,153,563,122 51.15 2,880,074,583 48.42 

สิ่วนท้�เป็นของผู้้�ม้สิ่วนได้�เสิ้ย์ท้�ไม่ม้อำานาจ
ค่วบค่้มของบรัิษีัทย์่อย์

20,346,880 0.33 19,426,791 0.32 18,976,477 0.32 

2,988,021,729 48.17 3,172,989,913 51.47 2,899,051,060 48.74 

กำาไรต่อัหุ้นขั�นพ่�นฐาน

กำาไรัสิ่วนท้�เป็นของผู้้�ถืือห้�นของบรัิษีัทฯ 0.74 0.78 0.71
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รายการ

งบการเงินรวม

ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

บาที่ บาที่ บาที่

งบกรัะแสิเงินสิด้

กรัะแสิเงินสิด้จากกิจกรัรัมด้ำาเนินงาน

เงินสิด้สิ้ทธิิจากกิจกรัรัมด้ำาเนินงาน 4,083,676,046 3,977,021,103 3,844,139,146

กรัะแสิเงินสิด้จากกิจกรัรัมลงท้น

เงินสิด้สิ้ทธิิใช้�ไปในกิจกรัรัมลงท้น (641,035,236) (646,309,455) (1,168,327,037)

กรัะแสิเงินสิด้จากกิจกรัรัมจัด้หาเงิน

เงินสิด้สิ้ทธิิใช้�ไปในกิจกรัรัมจัด้หาเงิน (3,427,242,345) (3,353,482,979) (2,893,278,417)

เงินสิด้และรัาย์การัเท้ย์บเท่าเงินสิด้เพิ�มขึ�น (ลด้ลง) สิ้ทธิิ 15,398,465 (22,771,331) (217,466,308)

เงินสิด้และรัาย์การัเท้ย์บเท่าเงินสิด้ต้�นปี 76,570,736 99,342,067 316,808,375

เงินสิด้และรัาย์การัเท้ย์บเท่าเงินสิด้ปลาย์ปี 91,969,201 76,570,736 99,342,067

รายการ หน่วย
งบการเงินรวม

ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

อัต้รัาสิ่วนสิภาพค่ล่อง

อัต้รัาสิ่วนสิภาพค่ล่อง เท่า 2.86 0.90 1.66

อัต้รัาสิ่วนสิภาพค่ล่องหม้นเว้ย์น เท่า 2.82 0.88 1.64

อัต้รัาสิ่วนหม้นเว้ย์นล้กหน้� เท่า 11.01         10.82           10.60 

รัะย์ะเวลาเก็นหน้�สิิน วัน 33 33 34

อัต้รัาสิ่วนแสิด้งค่วามสิามารัถืในการัหากำาไรั

อัต้รัากำาไรัขั�นต้�น รั�อย์ละ 69.87 70.64 70.94

อัต้รัากำาไรัสิ้ทธิิ รั�อย์ละ 47.91 51.06 48.09

อัต้รัาผู้ลต้อบแทนต้่อสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น รั�อย์ละ 22.16 23.98 23.14

อัต้รัาสิ่วนแสิด้งปรัะสิิทธิิภาพในการัด้ำาเนินงาน

อัต้รัาผู้ลต้อบแทนต้่อสิินทรััพย์์รัวม รั�อย์ละ 12.92 13.59 12.26

อัต้รัาผู้ลต้อบแทนจากสิินทรััพย์์ถืาวรั รั�อย์ละ 22.63 23.40 19.86

อัต้รัาสิ่วนวิเค่รัาะห์นโย์บาย์ทางการัเงิน

อัต้รัาสิ่วนหน้�สิินต้่อสิ่วนของผู้้�ถืือห้�น เท่า 0.67 0.76 0.89

อัต้รัาการัจ่าย์เงินปันผู้ล รั�อย์ละ 80.54 76.06 83.68

งบกระแสเงินสด

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญ
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ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 

วิเคร�ะห์ร�ยได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ยนำ��ประป�

 รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาส่ิวนใหญ่เป็นรัาย์ได้�ท้�เกดิ้จาก 
บรัิษีัทฯ และบรัิษีัท ปรัะปาปท้มธิาน้ จำากัด้ (PTW) ขาย์นำ�าปรัะปา
ให�แก่ กปภ. ซึ่ึ�งเป็นต้ามสิัญญาฯ และบรัิษีัทฯ ขาย์นำ�าปรัะปาให�
แก่ผู้้�ปรัะกอบการัในนิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน ต้ามสิัญญาให�
สิทิธิิด้ำาเนนิการัผู้ลติ้และจำาหนา่ย์นำ�าปรัะปา โด้ย์ในป ี2561 ป ี2562 
และปี 2563 บริัษีทัฯ และบริัษีทัย่์อย์ มร้ัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปา
เท่ากับ 5,807.4 ล�านบาท 5,993.4 ล�านบาท และ 6,059.4 ล�านบาท 
ต้ามลำาด้ับ โด้ย์ม้อัต้รัาการัเพิ�มขึ�นในปี 2562 และปี 2563 เมื�อ
เทย้์บกบังวด้เด้ย้์วกนัของปีกอ่นเทา่กบัรั�อย์ละ 3.2 และรั�อย์ละ 1.1 
ต้ามลำาด้ับ รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาท้�เพิ�มขึ�นในปี 2562 และ
ปี 2563 สิามารัถือธิิบาย์ได้�ด้ังน้� 
 ในปี 2562 รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาเพิ�มขึ�นจำานวน 
186.0 ล�านบาท หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 3.2 เนื�องจาก
 1) รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาของบรัิษีัทฯ เพิ�มขึ�น 
จำานวน 121.5 ล�านบาท หรืัอเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 3.1 เนื�องจากย์อด้ขาย์
นำ�าปรัะปาเพิ�มขึ�น 7.8 ล�านลบ.ม. และรัาค่าขาย์นำ�าปรัะปาท้�ปรับัขึ�น
จากปีก่อน ค่ิด้เป็นรัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาเพิ�มขึ�นจำานวน 
112.8 ล�านบาท และย์อด้ขาย์นำ�าปรัะปาในพื�นท้�นคิ่มอต้้สิาหกรัรัม
บางปะอินเพิ�มขึ�นจำานวน 0.3 ล�านลบ.ม. ค่ิด้เป็นรัาย์ได้�จากการั
ขาย์นำ�าปรัะปาในพื�นท้�นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอินเพิ�มขึ�นจำานวน 
8.7 ล�านบาท หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 4.1 
 2)  รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาของ PTW เพิ�มขึ�น       
จำานวน 64.5 ล�านบาท หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 3.5 เนื�องจากย์อด้ขาย์
นำ�าปรัะปาของ PTW เพิ�มขึ�น 3.0 ล�านลบ.ม. หรืัอเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 2.1
 ในปี 2563 รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาเพิ�มขึ�นจำานวน        
66.0 ล�านบาท หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 1.1 เนื�องจาก
 1)  รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาของบรัิษีัทฯ ลด้ลง       
จำานวน 5.8 ล�านบาท หรืัอลด้ลงรั�อย์ละ 0.1 เนื�องจากย์อด้ขาย์        
นำ�าปรัะปาลด้ลง 0.2 ล�านลบ.ม. ในขณ์ะท้�รัาค่าขาย์นำ�าปรัะปาท้�
ปรัับขึ�นจากปีก่อน ค่ิด้เป็นรัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาเพิ�มขึ�น
จำานวน 11.7 ล�านบาท และย์อด้ขาย์นำ�าปรัะปาในพื�นท้�                          
นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอินลด้ลงจำานวน 0.7 ล�านลบ.ม. ค่ิด้เป็น
รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาในพื�นท้�นคิ่มอต้้สิาหกรัรัมบางปะอิน
ลด้ลงจำานวน 17.5 ล�านบาท หรัือลด้ลงรั�อย์ละ 7.9 

 2)  รัาย์ได้�จากการัขาย์นำ�าปรัะปาของ PTW เพิ�มขึ�น        
จำานวน 71.8 ล�านบาท หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 3.8 เนื�องจากย์อด้ขาย์
นำ�าปรัะปาของ PTW เพิ�มขึ�น 4.2 ล�านลบ.ม. หรืัอเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 2.8

ร�ยได้จ�กก�รบริก�ร

 รัาย์ได้�จากการับรัิการั เป็นรัาย์ได้�ท้�เกิด้จากการัให�บรัิการั
ผู้ลิต้นำ�าปรัะปา การัให�บริัการับำาบดั้นำ�าเสิย้์ และรัาย์ได้�จากการัด้้แล
รัะบบท่อจา่ย์นำ�าท้�นคิ่มอต้้สิาหกรัรัมอมต้ะ และการัให�บริัการับำาบัด้
นำ�าเสิ้ย์ท้�นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอิน โด้ย์ในปี 2561 ปี 2562 และ
ปี 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ม้รัาย์ได้�จากการับรัิการัเท่ากับ 
118.3 ล�านบาท 119.5 ล�านบาท และ 120.2 ล�านบาท ต้ามลำาด้บั 
โด้ย์ม้อัต้รัาการัเพิ�มขึ�นในปี 2562 และปี 2563 เมื�อเท้ย์บกับ           
งวด้เด้ย้์วกันของปีก่อนเท่ากับรั�อย์ละ 1.0 และรั�อย์ละ 0.6 ต้ามลำาด้บั 
รัาย์ได้�จากการับริัการัท้�เพิ�มขึ�นในปี 2562 และปี 2563 สิามารัถื
อธิิบาย์ได้�ด้ังน้�
 ในปี 2562 รัาย์ได้�จากการับรักิารัเพิ�มขึ�นจำานวน 1.2 ล�านบาท 
หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 1.0 เนื�องจากรัาย์ได้�ค่่าบรัิการับำาบัด้นำ�าเสิ้ย์          
ในพื�นท้�นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมบางปะอินเพิ�มขึ�น
 ในปี 2563 รัาย์ได้�จากการับรักิารัเพิ�มขึ�นจำานวน 0.7 ล�านบาท 
หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 0.6 เนื�องจากรัาย์ได้�ค่่าบรัิการัในพื�นท้�              
นิค่มอ้ต้สิาหกรัรัมอมต้ะเพิ�มขึ�น

ร�ยได้อื่น

 รัาย์ได้�อื�นของบรัษิีทัฯ และบรัษิีทัย่์อย์ส่ิวนใหญ่ปรัะกอบด้�วย์ 
รัาย์ได้�จากผู้ลต้อบแทนจากการับริัหารัเงินสิด้ของบริัษีทัฯ และอื�นๆ
  ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ม้
รัาย์ได้�อื�นเท่ากับ 22.8 ล�านบาท 38.5 ล�านบาท และ 13.3 ล�าน
บาท ต้ามลำาด้บั โด้ย์มอั้ต้รัาเพิ�มขึ�นในปี 2562 และลด้ลงในปี 2563 
เมื�อเท้ย์บกับงวด้เด้้ย์วกันของปีก่อนเท่ากับเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 68.9 
และลด้ลงรั�อย์ละ 65.5 ต้ามลำาด้ับ รัาย์ได้�อื�นท้�เพิ�มขึ�นในปี 2562 
และลด้ลงในปี 2563 สิามารัถือธิิบาย์ได้�ด้ังน้�
 ในปี 2562 รัาย์ได้�อื�นเพิ�มขึ�นจำานวน 15.7 ล�านบาท หรืัอเพิ�มขึ�น
รั�อย์ละ 68.9 เนื�องจากผู้ลต้อบแทนจากการับรัิหารัเงินเพิ�มขึ�น
 ในปี 2563 รัาย์ได้�อื�นลด้ลงจำานวน 25.2 ล�านบาท หรืัอลด้ลง
รั�อย์ละ 65.5 เนื�องจากผู้ลต้อบแทนจากการับรัิหารัเงินลด้ลง
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ต้นทุนข�ยนำ��ประป�และต้นทุนบริก�ร

 ต้�นท้นขาย์นำ�าปรัะปาและต้�นท้นบริัการัของบริัษีัทฯ และ
บรัิษีัทย์่อย์ สิ่วนใหญ่ปรัะกอบด้�วย์ ค่่าเสิื�อมรัาค่าสิินทรััพย์์ในการั
ผู้ลิต้นำ�าปรัะปา ค่่าต้ัด้จำาหน่าย์สิินทรััพย์์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา        
ค่่าไฟฟ้า ค่่าสิารัเค่ม้ ค่่าเช้่าท้�ด้ินสิำาหรัับการัวางท่อ ค่่าใช้�จ่าย์        
เก้�ย์วกบัพนกังานผู้ลติ้ ค่่าซ่ึ่อมแซึ่ม และค่่าใช้�จ่าย์ในการัผู้ลติ้อื�นๆ 
เป็นต้�น 
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ม้
ต้�นท้นขาย์นำ�าปรัะปาและต้�นท้นบรัิการัเท่ากับ 1,722.2 ล�านบาท 
1,794.7 ล�านบาท และ 1,861.7 ล�านบาท ต้ามลำาด้ับ ค่ิด้เป็น
สิัด้สิ่วนต้่อรัาย์ได้�รัวมเท่ากับรั�อย์ละ 28.9 รั�อย์ละ 29.2 และ             
รั�อย์ละ 30.1 ต้ามลำาด้ับ โด้ย์ม้อัต้รัาการัเพิ�มขึ�นในปี 2562 และ        
ป ี2563 เมื�อเทย้์บกบังวด้เด้ย้์วกนัของปกีอ่นเทา่กบัรั�อย์ละ 4.2 และ
รั�อย์ละ 3.7 ต้ามลำาด้ับ ซึ่ึ�งสิามารัถือธิิบาย์ได้�ด้ังน้�
 ในปี 2562 ต้�นท้นขาย์นำ�าปรัะปาและต้�นท้นการับริัการั         
เพิ�มขึ�นจำานวน 72.5 ล�านบาท เนื�องจากปรัิมาณ์ขาย์นำ�าปรัะปา       
เพิ�มขึ�นจำานวน 10.8 ล�านลบ.ม. สิ่งผู้ลให�ค่่าเสิื�อมรัาค่าเพิ�มขึ�น   
53.6 ล�านบาท ค่า่ไฟฟา้เพิ�มขึ�นจำานวน 12.6 ล�านบาท ค่า่ซึ่อ่มแซึ่ม
และค่่าอะไหล่เพิ�มขึ�น 11.8 ล�านบาท ค่่าใช้�จ่าย์ผู้ลิต้อื�นเพิ�มขึ�น        
4.6 ล�านบาท ในขณ์ะท้�สิารัเค่ม้ลด้ลง 10.1 ล�านบาท โด้ย์สิัมพันธิ์
กับปรัิมาณ์ขาย์ท้�เพิ�มขึ�น
 ในปี 2563 ต้�นท้นขาย์นำ�าปรัะปาและต้�นท้นการับริัการั          
เพิ�มขึ�นจำานวน 67.0 ล�านบาท เนื�องจากปรัิมาณ์ขาย์นำ�าปรัะปา      
เพิ�มขึ�นจำานวน 3.9 ล�านลบ.ม. สิง่ผู้ลให�ค่า่เสิื�อมรัาค่าเพิ�มขึ�น 34.3 
ล�านบาท ค่่าไฟฟ้าเพิ�มขึ�นจำานวน 19.6 ล�านบาท ค่่าใช้�จ่าย์เก้�ย์วกบั
พนักงานผู้ลิต้เพิ�มขึ�น 7.8 ล�านบาท ค่่าใช้�จ่าย์ผู้ลิต้อื�นเพิ�มขึ�น           
7.2 ล�านบาท ค่่าสิารัเค่มเ้พิ�มขึ�น 2.4 ล�านบาท ในขณ์ะท้�ค่่าซ่ึ่อมแซึ่ม
และค่่าอะไหล่ลด้ลง 4.3 ล�านบาท โด้ย์สัิมพันธ์ิกับปรัิมาณ์ขาย์        
ท้�เพิ�มขึ�น

วิเคร�ะห์ค่�ใช้จ่�ย
(หน่วย์ : ล�านบาท)

รายการ ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

ต้�นท้นขาย์นำ�าปรัะปาและต้�นท้นบรัิการั 1,861.7 1,794.7 1,722.2

ค่่าใช้�จ่าย์ในการับรัิหารั 263.9 251.6 280.3

ค่่าใช้�จ่าย์ทางการัเงิน 274.5 304.5 371.7

ค่่าใช้�จ่าย์ภาษี้เงินได้� 685.4 697.0 616.1

รวม 3,085.5 3,047.8 2,990.3

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร
 
 ค่่าใช้�จ่าย์ในการับริัหารัของบริัษีทัฯ และบริัษีทัย่์อย์ใน ปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 280.3 ล�านบาท 251.6 ล�านบาท และ 
263.9 ล�านบาท ต้ามลำาด้ับ โด้ย์อัต้รัาการัลด้ลงในปี 2562 และ
เพิ�มขึ�นในปี 2563 เมื�อเท้ย์บกับงวด้เด้้ย์วกันของปีก่อนเท่ากับ       
รั�อย์ละ 10.2 และรั�อย์ละ 4.9 ต้ามลำาดั้บ ซึ่ึ�งสิามารัถือธิิบาย์ได้�ด้งัน้�
 ในป ี2562 ค่่าใช้�จา่ย์ในการับริัหารัลด้ลง 28.7 ล�านบาท จาก
งวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน เนื�องจากการัตั้ด้จำาหน่าย์ค่่าพัฒินา
โค่รังการันำ�าปรัะปาท้�ปรัะเทศเม้ย์นมา
 ในปี 2563 ค่่าใช้�จ่าย์ในการับริัหารัเพิ�มขึ�น 12.3 ล�านบาท 
จากงวด้เด้ย้์วกนัของปกีอ่น เนื�องจากค่า่ใช้�จา่ย์กิจกรัรัมเพื�อช้ม้ช้น
สิังค่มและสิิ�งแวด้ล�อม

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 สิว่นแบง่กำาไรัจากเงนิลงทน้ในบริัษีทัรัว่มในป ี2561 ป ี2562 
และปี 2563 เท่ากับ 151.6 ล�านบาท 280.3 ล�านบาท และ 101.1 
ล�านบาท ต้ามลำาด้ับ โด้ย์ม้อัต้รัาการัเพิ�มขึ�นในปี 2562 และลด้ลง
ในป ี2563 เมื�อเทย้์บกับงวด้เด้ย้์วกนัของปีก่อนเทา่กบัรั�อย์ละ 84.9 
และรั�อย์ละ 63.9 ต้ามลำาด้ับ ซึ่ึ�งสิามารัถือธิิบาย์ได้�ด้ังน้� 
 ในปี 2562 สิว่นแบ่งกำาไรัจากเงินลงท้นในบริัษีทัร่ัวมเพิ�มขึ�น
จำานวน 128.7 ล�านบาท หรืัอเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 84.9 เนื�องจากการั      
รัับรั้�สิ่วนแบ่งกำาไรัจากบริัษีัทรั่วมของ CKP เพิ�มขึ�น และการัรัับร้ั�
กำาไรัจากการัเปล้�ย์นแปลงสัิด้ส่ิวนการัลงท้นถืือห้�นในบริัษัีทรั่วม
จาก 25.31% เป็น 24.98% 
 ในปี 2563 สิ่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงท้นในบรัิษีัทรั่วมลด้ลง
จำานวน 179.2 ล�านบาท หรืัอลด้ลงรั�อย์ละ 63.9 เนื�องจาก              
บรัษิีทัย่์อย์ของบริัษีทัร่ัวมมย้์อด้ขาย์ไฟฟา้ท้�ลด้ลงจากงวด้เด้ย้์วกนั
ของปีก่อน
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ร�ยได้ท�งก�รเงิน

 รัาย์ได้�ทางการัเงินในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 11.3 ล�านบาท 14.2 ล�านบาท และ 10.2 ล�านบาท ต้ามลำาด้ับ รัาย์ได้�
ทางการัเงินท้�เพิ�มขึ�นในปี 2562 และลด้ลงในปี 2563 จากงวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน สิามารัถือธิิบาย์ได้�ด้ังน้�
 ในป ี2562 บรัษิีทัฯ มร้ัาย์ได้�ทางการัเงนิเพิ�มขึ�นจำานวน 2.9 ล�านบาท หรัอืเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 25.7 เนื�องจากด้อกเบ้�ย์รับัเงนิฝ่ากธินาค่ารั
เพิ�มขึ�น 
 ในปี 2563 บรัิษีัทฯ ม้รัาย์ได้�ทางการัเงินลด้ลงจำานวน 4.0 ล�านบาท หรัือลด้ลงรั�อย์ละ 28.2 เนื�องจากด้อกเบ้�ย์รัับเงินฝ่ากธินาค่ารั
ลด้ลง
 
ต้นทุนท�งก�รเงิน

 ต้�นทน้ทางการัเงนิในป ี2561 ป ี2562 และป ี2563 เทา่กบั 371.7 ล�านบาท 304.5 ล�านบาทและ 274.5 ล�านบาท ต้ามลำาดั้บ ต้�นทน้
ทางการัเงินท้�ลด้ลงจากงวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน สิามารัถือธิิบาย์ได้�ด้ังน้�
 ในปี 2562 บริัษีัทฯ ม้ต้�นท้นทางการัเงินลด้ลงจำานวน 67.2 ล�านบาท หรืัอลด้ลงรั�อย์ละ 18.1 เนื�องจากการัจ่าย์ช้ำารัะเงินก้�ย์ืม            
การัจ่าย์ค่ืนห้�นก้�ค่รับกำาหนด้ 1,500 ล�านบาท ในเด้ือนก้มภาพันธิ์ 2562 
 ในปี 2563 บริัษีทัฯ มต้้�นท้นทางการัเงินลด้ลงจำานวน 30.0 ล�านบาท หรืัอลด้ลงรั�อย์ละ 9.9 เนื�องจากการัจ่าย์คื่นห้�นก้�ค่รับกำาหนด้         
500 ล�านบาท การัจ่าย์ช้ำารัะเงินก้�ย์ืม และการัรั้ไฟแนนซึ่์เงินก้�ย์ืมท้�ค่รับกำาหนด้โด้ย์ม้อัต้รัาด้อกเบ้�ย์ท้�ลด้ลง 

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

 ค่่าใช้�จ่าย์ภาษี้เงินได้�ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 616.1 ล�านบาท 697.0 ล�านบาท และ 685.4 ล�านบาท ต้ามลำาด้ับ ภาษี้
เงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลเพิ�มขึ�นในปี 2562 และลด้ลงในปี 2563 จากงวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน สิามารัถือธิิบาย์ได้�ด้ังน้�
 ในปี 2562 ค่่าใช้�จ่าย์ภาษ้ีเงินได้�เพิ�มขึ�นจำานวน 80.9 ล�านบาท หรืัอเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 13.1 เนื�องจากกำาไรัก่อนภาษ้ีเพิ�มขึ�น และ          
สิิทธิิปรัะโย์ช้น์การัย์กเว�นภาษี้เงินได้�นิต้ิบ้ค่ค่ลของปรัิมาณ์ขาย์นำ�าต้ั�งแต้่ 320,001 - 440,000 ลบ.ม./วัน สิิ�นสิ้ด้ในเด้ือนกันย์าย์น 2561
 ในปี 2563 ค่า่ใช้�จ่าย์ภาษี้เงินได้�ลด้ลงจำานวน 11.6 ล�านบาท หรัือลด้ลงรั�อย์ละ 1.7 เนื�องจากกำาไรักอ่นภาษี้ลด้ลงจากงวด้เด้้ย์วกนั
ของปีก่อน

กำ�ไรสุทธิ

 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ม้กำาไรัสิ้ทธิิในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 2,860.9 ล�านบาท 3,147.3 ล�านบาท และ 2,971.8 
ล�านบาท ต้ามลำาด้ับ ค่ิด้เป็นสิัด้สิ่วนต้่อรัาย์ได้�รัวมของบรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์เท่ากับ รั�อย์ละ 48.09 รั�อย์ละ 51.06 และ  รั�อย์ละ 47.91 
ต้ามลำาด้ับ โด้ย์อัต้รัาสิ่วนกำาไรัสิ้ทธิิต้่อรัาย์ได้�รัวมในปี 2563 ลด้ลงจากปีก่อนม้เหต้้ผู้ลต้ามท้�กล่าวไว�ในแต้่ละหัวข�อข�างต้�น 

วิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงิน
(หน่วย์ : ล�านบาท)

รายการ 31 ธั.ค. 2563 31 ธั.ค. 2562 31 ธั.ค. 2561

สิินทรััพย์์รัวม 22,842.4 23,158.1 23,330.4

หน้�สิินรัวม 9,142.8 10,033.3 10,965.5

สิ่วนของผู้้�ถืือห้�น 13,699.6 13,124.8 12,364.9
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วิเคร�ะห์สินทรัพย์

 สินิทรัพัย์ข์องบริัษีทัฯ และบริัษีทัย่์อย์ส่ิวนใหญ่เปน็สินิทรัพัย์์
ไม่หมน้เว้ย์นคิ่ด้เป็นสิดั้ส่ิวนปรัะมาณ์รั�อย์ละ 82 - 85 ของสินิทรัพัย์์รัวม
โด้ย์ ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 บรัษิีทัฯ และบรัษิีทัย์อ่ย์ มส้ินิทรัพัย์์
รัวม 22,842.4 ล�านบาท ลด้ลง 315.7 ล�านบาท เมื�อเปรัย้์บเทย้์บ
กบัณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2562 การัลด้ลงของสินิทรัพัย์์มส้ิาเหต้ห้ลกั
มาจากนำาเงินลงท้นช้ั�วค่รัาวไปจ่าย์ค่ืนห้�นก้�ท้�ค่รับกำาหนด้ และม้
การัเพิ�มขึ�นและลด้ลงของสิินทรััพย์์อื�น ๆ โด้ย์อธิิบาย์ได้�ด้ังน้�

 เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด

 ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 บรัษิีทัฯ และบรัษิีทัย์อ่ย์ มเ้งินสิด้
และรัาย์การัเท้ย์บเท่าเงินสิด้จำานวน 92.0 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 15.4 
ล�านบาท เมื�อเปรั้ย์บเท้ย์บกับ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2562
 
 ลูกหุ้น่�การค้าและลูกหุ้น่�อื�น

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ม้ล้กหน้�
การัค่�าและลก้หน้�อื�นจำานวน 557.9 ล�านบาท ลด้ลง 7.0 ล�านบาท 
เมื�อเปรั้ย์บเท้ย์บกับ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2562 เนื�องจากปรัิมาณ์
ขาย์เดื้อนธัินวาค่ม 2563 ลด้ลงเมื�อเท้ย์บกับเดื้อนเด้ย้์วกันของปีก่อน
โด้ย์ล้กหน้�การัค่�าสิ่วนใหญ่จำานวน 522.2 ล�านบาท เป็นล้กหน้�    
การัค่�าการัปรัะปาส่ิวนภ้มภิาค่ซึึ่�งมร้ัะย์ะเวลาการัเกบ็เงินปรัะมาณ์ 
30 วันนับจากวันท้�ออกใบแจ�งหน้�

 วัตถ้ืดิบและวัสด้คงเหุ้ลือ

 ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 บรัษิีทัฯ และบรัษิีทัย์อ่ย์ มวั้ต้ถ้ืด้บิ
และวัสิด้ค้่งเหลอืจำานวน 26.2 ล�านบาท ซึึ่�งสิว่นใหญป่รัะกอบด้�วย์
สิารัเค่ม้ท้�ใช้�สิำาหรัับการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปา 6.3 ล�านบาท และอะไหล่
สิำาหรับัซ่ึ่อมบำารัง้รัะบบผู้ลิต้และรัะบบจ่าย์นำ�าปรัะปาจำานวน 19.9 
ล�านบาท โด้ย์สิารัเค่มห้ลักมอั้ต้รัาการัหมน้เวย้์นเฉล้�ย์ไม่เกนิ 3 เดื้อน 
และอะไหล่ในการัซ่ึ่อมแซึ่มมไ้ว�เพื�อสิำาหรับัการัซ่ึ่อมแซึ่มต้ามแผู้นงาน
ท้�ได้�กำาหนด้ไว�

 สินทรัพย์่ทางการเงินหุ้ม้นเวีย่นอื�น

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ม้
สินิทรัพัย์์ทางการัเงินหมน้เว้ย์นอื�น (เงนิลงท้นช้ั�วค่รัาวเด้มิ) จำานวน 
3,311.9 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 276.8 ล�านบาท เมื�อเปร้ัย์บเท้ย์บกับ     
ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2562 เนื�องจากบรัษิีทัฯ และบรัษิีทัย์อ่ย์มภ้ารัะ
ทางการัเงินลด้ลง

 สินทรัพย์่ทางการเงินไม่หุ้ม้นเวีย่นอื�น

 ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 บริัษีทัฯ และบริัษีทัย่์อย์ มส้ินิทรัพัย์์
ทางการัเงินไม่หม้นเว้ย์นอื�น (เงินลงท้นรัะย์ะย์าวอื�นเด้ิม) จำานวน 
12.8 ล�านบาท ลด้ลง 5.7 ล�านบาทเมื�อเปรั้ย์บเท้ย์บกับ ณ์ วันท้�  
31 ธิันวาค่ม 2562

 เงินลงท้นในบริษััทร่วม

 ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 บริัษีทัฯ และบริัษีทัย่์อย์ มเ้งินลงทน้
ในบรัษิีทัรัว่มจำานวน 5,955.0 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 56.4 ล�านบาท เมื�อ
เปรั้ย์บเท้ย์บกับ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2562 เนื�องจากการับันทึก
ส่ิวนแบ่งกำาไรัจากเงนิลงท้นในบรัษิีทัร่ัวมต้ามมาต้รัฐานการับญัช้้

 ท่�ดิน อาคารและอ้ปกรณ์

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ม้ท้�ด้ิน 
อาค่ารัและอป้กรัณ์์จำานวน 870.5 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 75.8 ล�านบาท 
เมื�อเปรั้ย์บเท้ย์บกับ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2562 เนื�องจากการั          
เพิ�มขึ�นของสิิ�งปรับัปรัง้อาค่ารั เค่รัื�องต้กแต่้งและอป้กรัณ์์สิำานกังาน 
เค่รัื�องมือ อ้ปกรัณ์์ และสิินทรััพย์์ต้ามสัิญญาเช้่าต้ามมาต้รัฐาน
รัาย์งานทางการัเงิน ฉบับท้� 16

 สินทรัพย์่ในการผลิตนำ�าประปาภาครัฐ ท่�เป็นกรรมสิทธิั�

ของบริษััทฯ และท่�ต้องโอนเมื�อสิ�นส้ดอาย้่ สัญญาฯ ของ       

บริษััทย่่อย่

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ม้
สิินทรััพย์์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปากับภาค่รััฐ ท้�เป็นกรัรัมสิิทธิิ�ของ 
บรัิษีัทฯ และท้�ต้�องโอนเมื�อสิิ�นส้ิด้อาย้์สัิญญาฯ ของบริัษีัทย่์อย์
จำานวน10,311.9 ล�านบาท ลด้ลง 458.9 ล�านบาท เมื�อเปรัย้์บเท้ย์บ
กับ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2562 เนื�องจากบันทึกค่่าเสิื�อมรัาค่า
รัะหว่างงวด้

 สิทธิัในการดำาเนินการผลิตและจำำาหุ้น่าย่นำ�าประปา และ        

การใหุ้้บริการบำาบัดนำ�าเส่ย่จำากภาคเอกชั่น

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ม้สิิทธิิ
ในการัด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปา และการัให�บรัิการั
บำาบดั้นำ�าเสิย้์จากภาค่เอกช้นจำานวน 1,081.6 ล�านบาท ลด้ลง 50.8 
ล�านบาท เนื�องจากบันทึกค่่าต้ัด้จำาหน่าย์ รัะหว่างงวด้

 ค่าสิทธิัในการดำาเนินการผลิตและจำำาหุ้น่าย่นำ�าประปา       

จำากการซ้ี�อธ้ัรกิจำ

 ณ์ วนัท้� 31 ธินัวาค่ม 2563 บริัษีทัฯ และบริัษีทัย่์อย์ มค้่า่สิทิธิิ
ในการัด้ำาเนินการัผู้ลิต้และจำาหน่าย์นำ�าปรัะปาจากการัซึ่ื�อธ้ิรักิจ
จำานวน 542.7 ล�านบาท ลด้ลง 195.5 ล�านบาท เนื�องจากบันทึก
ค่่าต้ัด้จำาหน่าย์รัะหว่างงวด้
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วิเคร�ะห์หนี�สิน

 หน้�สิินของบรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ สิ่วนใหญ่เป็นเงินก้�ย์ืมจากธินาค่ารัและการัออกห้�นก้�ค่ิด้เป็นสิัด้สิ่วนปรัะมาณ์รั�อย์ละ 90 - 92 
ของหน้�สิินรัวม โด้ย์ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ม้หน้�สิินรัวม 9,142.8 ล�านบาท ซึ่ึ�งสิ่วนใหญ่เป็นหน้�สิินเงินก้�ย์ืม
และห้�นก้�จำานวนรัวม 8,256.5 ล�านบาท โด้ย์เงินก้�ย์ืมจำานวน 2,860 ล�านบาท ม้อัต้รัาด้อกเบ้�ย์ลอย์ต้ัว และอัต้รัาด้อกเบ้�ย์ค่งท้� และม้การั
จ่าย์ช้ำารัะเงินต้�นเป็นรัาย์ไต้รัมาสิ สิ่วนห้�นก้�จำานวน 5,400 ล�านบาท ม้อัต้รัาด้อกเบ้�ย์ค่งท้� 
 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ม้หน้�สิินรัวม 9,142.8 ล�านบาท ลด้ลง 890.5 ล�านบาท เมื�อเปรั้ย์บเท้ย์บกับ          
ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2562 เนื�องจากบรัิษีัทฯ จ่าย์ช้ำารัะเงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวและห้�นก้�ค่รับกำาหนด้

วิเคร�ะห์ส่วนของผูู้้ถืือหุ้น

 ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ม้สิ่วนผู้้�ถืือห้�น 13,699.6 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 574.8 ล�านบาท เมื�อเปรั้ย์บเท้ย์บ
กับ ณ์ วันท้� 31 ธิันวาค่ม 2562 เนื�องจากในปี 2563 บรัิษีัทฯ ม้กำาไรัสิ้ทธิิปรัะจำาปี 2,971.8 ล�านบาท และจ่าย์เงินปันผู้ลจำานวน 2,393.4 
ล�านบาท

กระแสเงินสดสุทธิ
(หน่วย์ : ล�านบาท)

 กระแสเงินสดจำากกิจำกรรมดำาเนินงาน

 ในปี 2562 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ม้กรัะแสิเงินสิด้สิ้ทธิิจากกิจกรัรัมด้ำาเนินงานจำานวน 3,977.0 ล�านบาท เพิ�มขึ�นจากงวด้เด้้ย์วกัน
ของปีก่อนจำานวน 132.9 ล�านบาท หรืัอเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 3.5 เนื�องจากในปี 2562 บรัษิีทัฯ มส่้ิวนแบ่งกำาไรัจากเงนิลงท้นในบรัษิีทัร่ัวมเพิ�มขึ�น 
128.7 ล�านบาท
 ในปี 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ม้กรัะแสิเงินสิด้สิ้ทธิิจากกิจกรัรัมด้ำาเนินงานจำานวน 4,083.6 ล�านบาท เพิ�มขึ�นจากงวด้เด้้ย์วกัน
ของปีก่อนจำานวน 106.6 ล�านบาท หรัือเพิ�มขึ�นรั�อย์ละ 2.7 เนื�องจากในปี 2563 บรัิษีัทฯ ม้ต้�นท้นทางการัเงินท้�ลด้ลงจำานวน 30 ล�านบาท
และค่่าเสิื�อมรัาค่าและค่่าต้ัด้จำาหน่าย์เพิ�มขึ�นจำานวน 49.4 ล�านบาท 

 กระแสเงินสดใช้ั่ไปในกิจำกรรมลงท้น

 ในปี 2562 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ม้กรัะแสิเงินสิด้ใช้�ไปในกิจกรัรัมลงท้นจำานวน 646.3 ล�านบาท น�อย์กว่างวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน
จำานวน 522.0 ล�านบาท หรัือรั�อย์ละ 44.7 เนื�องจากในปี 2562 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ถือนเงินลงท้นช้ั�วค่รัาว 1,640.9 ล�านบาท และ
ลงทน้ในบรัษิีทัร่ัวมเพิ�มขึ�น 990.7 ล�านบาท สินิทรัพัย์์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปากบัภาค่รัฐัท้�เป็นกรัรัมสิทิธิิ�ของบรัษิีทัฯ เพิ�มขึ�น 106.2 ล�านบาท 
และเงินปันผู้ลรัับเพิ�มขึ�น 10.2 ล�านบาท
 ในปี 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ม้กรัะแสิเงินสิด้ใช้�ไปในกิจกรัรัมลงท้นจำานวน 641.0 ล�านบาท น�อย์กว่างวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน
จำานวน 5.3 ล�านบาท หรัือรั�อย์ละ 0.8 เนื�องจากในปี 2563 บรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ม้สิินทรััพย์์ในการัผู้ลิต้นำ�าปรัะปากับภาค่รััฐท้�เป็น
กรัรัมสิิทธิิ�ของบรัิษีัทฯ เพิ�มขึ�น 351.6 ล�านบาท และเงินปันผู้ลรัับเพิ�มขึ�น 8.7 ล�านบาท และเงินลงท้นในบรัิษีัทรั่วมลด้ลงจำานวน 990.7 
ล�านบาท

รายการ ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

เงินสิด้สิ้ทธิิจากกิจกรัรัมด้ำาเนินงาน 4,083.6 3,977.0 3,844.1

เงินสิด้สิ้ทธิิใช้�ไปในกิจกรัรัมลงท้น (641.0) (646.3) (1,168.3)

เงินสิด้สิ้ทธิิใช้�ไปในกิจกรัรัมจัด้หาเงิน (3,427.2) (3,353.5) (2,893.3)

เงินสำดและรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสำดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุำที่ธิั 15.4 (22.8) (217.5)
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 กระแสเงินสดใช้ั่ไปในกิจำกรรมจัำดหุ้าเงิน 

 ในปี 2562 บริัษีัทฯ และบริัษีัทย่์อย์ม้กรัะแสิเงินสิด้ใช้�ไป         
ในกิจกรัรัมจัด้หาเงินจำานวน 3,353.5 ล�านบาท ซึ่ึ�งเพิ�มขึ�นจาก             
งวด้เด้ย้์วกนัของปีก่อน จำานวน 460.2 ล�านบาท เนื�องจากในปี 2562 
บรัิษีัทฯ ช้ำารัะค่ืนห้�นก้�ค่รับกำาหนด้จำานวน 1,500 ล�านบาท และ
ออกห้�นก้�จำานวน 1,000 ล�านบาท
 ในปี 2563 บริัษีัทฯ และบริัษีัทย่์อย์ม้กรัะแสิเงินสิด้ใช้�ไป          
ในกิจกรัรัมจัด้หาเงินจำานวน 3,427.2 ล�านบาท ซึ่ึ�งเพิ�มขึ�นจาก        
งวด้เด้้ย์วกันของปีกอ่น จำานวน 73.7 ล�านบาท เนื�องจากในปี 2563 
บรัิษีัทฯ ช้ำารัะค่ืนเงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวท้�ค่รับกำาหนด้ มากกว่าปีก่อน
จำานวน 65 ล�านบาท 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญ

 อัตราส่วนสภาพคล่อง

 อัต้รัาสิ่วนสิภาพค่ล่องปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ
รั�อย์ละ 1.66 รั�อย์ละ 0.90 และรั�อย์ละ 2.86 ต้ามลำาด้ับ บรัิษีัทฯ 
และบรัิษีัทย์่อย์ม้สิภาพค่ล่องอย่้์ในเกณ์ฑ์์ท้�ด้้และทรััพย์์สิิน
หม้นเว้ย์นสิ่วนใหญ่ของบรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์เป็นเงินสิด้และ
รัาย์การัเท้ย์บเท่าเงินสิด้ เงินลงท้นช้ั�วค่รัาว และล้กหน้�การัค่�าและ
ลก้หน้�อื�น โด้ย์อัต้รัาส่ิวนสิภาพค่ล่องในปี 2563 ท้�เพิ�มขึ�นเนื�องจาก
ม้เงินก้�ย์ืมรัะย์ะย์าวท้�ถืึงกำาหนด้ช้ำารัะภาย์ในหนึ�งปีลด้ลงจาก         
งวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน
 รัะย์ะเวลาเก็บหน้�เฉล้�ย์ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 
34 วัน 33 วัน และ 33 วัน ต้ามลำาดั้บ บรัิษีัทฯ และบริัษีัทย์่อย์           
ม้สิภาพค่ล่องอย่้์ในเกณ์ฑ์์ท้�สิามารัถืเก็บหน้�จากล้กหน้ได้�ต้าม 
รัะย์ะเวลาท้�กำาหนด้ วันนับจากวันท้�ออกใบแจ�งหน้�

 อัตราส่วนแสดงความสามารถืในการทำากำาไร

 อัต้รัาสิ่วนกำาไรัขั�นต้�นของบริัษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ปี 2561       
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับรั�อย์ละ 70.9 รั�อย์ละ 70.6 และ            
รั�อย์ละ 69.9 ต้ามลำาด้ับ โด้ย์อัต้รัาสิ่วนกำาไรัขั�นต้�นในปี 2563           
ลด้ลงเล็กน�อย์จากงวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน 
 อัต้รัาสิ่วนกำาไรัสิ้ทธิิของบริัษีัทฯ และบริัษีัทย่์อย์ปี 2561           
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับรั�อย์ละ 48.1 รั�อย์ละ 51.1 และ            
รั�อย์ละ 47.9 ต้ามลำาด้บั โด้ย์อัต้รัาส่ิวนกำาไรัสิท้ธิิในปี 2563 ลด้ลง 
เนื�องจากสิ่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงท้นในบรัิษีัทร่ัวมลด้ลงจาก        
งวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิัภาพในการดำาเนินงาน

 อัต้รัาสิ่วนผู้ลต้อบแทนต้่อสิินทรััพย์์รัวมของบรัิษีัทฯ และ
บรัิษีัทย์่อย์ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับรั�อย์ละ 12.3                  
รั�อย์ละ 13.6 และรั�อย์ละ 12.9 ต้ามลำาด้ับ และอัต้รัาผู้ลต้อบแทน
จากสิินทรััพย์์ถืาวรัของบรัิษีัทฯ และบรัิษีัทย์่อย์ ปี 2561 ปี 2562 
และปี 2563 เท่ากับรั�อย์ละ 19.9 รั�อย์ละ 23.4 และรั�อย์ละ 22.6 
ต้ามลำาดั้บ โด้ย์อัต้รัาผู้ลต้อบแทนจากสิินทรััพย์์และอัต้รัา                  
ผู้ลต้อบแทนจากสิินทรัพัย์์ถืาวรัลด้ลง เนื�องจากบรัษิีทัฯ และบรัษิีทั
ย์่อย์ม้กำาไรัสิ้ทธิิรัวมปี 2563 ลด้ลงจากงวด้เด้้ย์วกันของปีก่อน

 อัตราส่วนวิเคราะห์ุ้นโย่บาย่ทางการเงิน

 อตั้รัาส่ิวนหน้�สินิต่้อส่ิวนของผู้้�ถืือห้�นของบรัษิีทัฯ และบรัษัิีท
ย์่อย์ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับรั�อย์ละ 0.9 รั�อย์ละ 0.8 
และรั�อย์ละ 0.7 ต้ามลำาด้ับ โด้ย์อัต้รัาส่ิวนหน้�สิินต่้อสิ่วนของ               
ผู้้�ถืือห้�น ณ์ สิิ�นปี 2563 ลด้ลงเมื�อเปรั้ย์บเท้ย์บกับ ณ์ สิิ�นปี 2562 
เนื�องจากบรัิษีัทฯ ทย์อย์จ่าย์ช้ำารัะค่ืนเงินก้�ย์ืมต้ามสิัญญาและ         
ห้�นก้�ท้�ค่รับกำาหนด้
 อตั้รัาการัจา่ย์เงินปนัผู้ลป ี2561 ป ี2562 และป ี2563 เทา่กบั
รั�อย์ละ 83.7 รั�อย์ละ 76.1 และรั�อย์ละ 80.5 ต้ามลำาด้ับ 

ภ�ระผูู้กพันด้�นหนี�สินท่ีอ�จจะเกิดขึ�น

 บรัิษีัทฯ ม้ภารัะผู้้กพันต้ามรัาย์ละเอ้ย์ด้เพิ�มเติ้มอย่้์ใน
หมาย์เหต้ป้รัะกอบงบการัเงิน ข�อ 33.1 ภารัะผู้ก้พันเก้�ย์วกับรัาย์จ่าย์
ฝ่่าย์ท้น ข�อ 33.2 ภารัะผู้้กพันเก้�ย์วกับสิัญญาบริัการัและภารัะ
ผู้ก้พนัอื�น และข�อ 33.3 ภารัะผู้ก้พนัเก้�ย์วกับสัิญญาเช่้าด้ำาเนินงาน
โด้ย์บรัิษีัทฯ ได้�จัด้เต้รั้ย์มแหล่งเงินท้นจากการัก้�ย์ืมเงินและ/หรืัอ
การัออกห้�นก้�และ/หรัือเงินสิด้จากการัด้ำาเนินงานของบรัิษีัท
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ร�ยง�นคว�มรับผู้ิดชอบของคณะกรรมก�ร
ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน 

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท เป็นผู้้�รัับผู้ิด้ช้อบต้่องบการัเงินของบรัิษีัท ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) และ บรัิษีัทย์่อย์ ท้�จัด้ขึ�นเพื�อให�เกิด้    

ค่วามมั�นใจวา่ได้�แสิด้งฐานะทางการัเงนิ รัาย์ได้�และค่า่ใช้�จา่ย์ และกรัะแสิเงนิสิด้รัวมท้�เปน็จรังิและสิมเหต้ส้ิมผู้ล ต้ามมาต้รัฐานการับญัช้้

ท้�รัับรัองทั�วไป ม้ค่วามถ้ืกต้�อง ค่รับถื�วน พรั�อมทั�งใช้�นโย์บาย์บัญช้้ท้�เหมาะสิมและถืือปฏิิบัต้ิอย์่างสิมำ�าเสิมอ และใช้�ด้้ลย์พินิจอย์่าง

รัะมัด้รัะวังในการัปรัะมาณ์การั 

 ค่ณ์ะกรัรัมการับรัิษีัท ได้�แต้่งต้ั�งค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบซึ่ึ�งปรัะกอบด้�วย์ กรัรัมการัอิสิรัะท้�เป็นผู้้�ทรังค่้ณ์ว้ฒิิม้ค่้ณ์สิมบัต้ิค่รับถื�วน

ต้ามข�อกำาหนด้ของสิำานักงานค่ณ์ะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์์และต้ลาด้หลักทรััพย์์ และกฎรัะเบ้ย์บท้�เก้�ย์วข�อง เพื�อกำากับด้้แลรัะบบการั

ค่วบค่้มภาย์ในของบรัิษีัทฯ ให�ม้ปรัะสิิทธิิภาพและปรัะสิิทธิิผู้ล สิอบทานงบการัเงินให�การัรัาย์งานทางการัเงินม้ค่วามถื้กต้�องเช้ื�อถืือได้�ม้

การัเปิด้เผู้ย์ข�อมล้ในงบการัเงินอย่์างเพ้ย์งพอ ซึึ่�งค่ณ์ะกรัรัมการัต้รัวจสิอบได้�รัาย์งานผู้ลการัปฏิบิตั้ต่ิ้อค่ณ์ะกรัรัมการับรัษิีทัเรัย้์บรั�อย์แล�ว

 ค่ณ์ะกรัรัมการับริัษีัท ม้ค่วามเห็นว่างบการัเงินของบริัษีัท ท้ท้ดั้บบลิว จำากัด้ (มหาช้น) และ บริัษีัทย์่อย์ปรัะจำาปี 2563 ได้�แสิด้ง     

ฐานะทางการัเงิน รัาย์ได้�และค่า่ใช้�จา่ย์และกรัะแสิเงินสิด้รัวมท้�เปน็จริังสิมเหต้ส้ิมผู้ล จดั้ให�มก้ารับันทึกข�อมล้ทางบัญช้ท้้�ถ้ืกต้�องค่รับถื�วน

ต้ลอด้จนการัพิจารัณ์าเลือกใช้�นโย์บาย์บัญช้้ท้�เหมาะสิม และถืือปฏิิบัติ้โด้ย์สิมำ�าเสิมอซึ่ึ�งเป็นไปต้ามมาต้รัฐานการับัญช้้ท้�รัับรัองทั�วไป 

และม้การัเปิด้เผู้ย์ข�อม้ลสิำาค่ัญอย์่างเพ้ย์งพอในหมาย์เหต้้ปรัะกอบงบการัเงิน ซึ่ึ�งผู้้�สิอบบัญช้้ได้�แสิด้งค่วามเห็นต้่องบการัเงินของบรัิษีัท 

ท้ท้ด้ับบลิว จำากัด้ (มหาช้น) และบรัิษีัทย์่อย์ แบบไม่ม้เงื�อนไขในรัาย์งานของผู้้�สิอบบัญช้้ 

(ด้รั.ทนง พิทย์ะ)

 ปรัะธิานกรัรัมการับรัิษีัท

(วลัย์ณ์ัฐ ต้รั้วิศวเวทย์์)

กรัรัมการัผู้้�จัด้การั
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ร�ยง�นของผูู้้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                                
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง                           
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 
ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั                        
ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                                              
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ                
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี                             
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ                              
ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม                                               
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้                                  
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ         
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ                       
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                     
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ในการผลิตน า้ประปา และสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาและการให้บริการบ าบัดน า้เสีย 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
สัญญำฯของบริษทัยอ่ย จ ำนวนรวม 932 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 532 ลำ้นบำท) เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39 ของค่ำใชจ่้ำยรวมในงบกำรเงินรวม (ร้อยละ 34 ของค่ำใชจ่้ำยรวมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 
ในกำรค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยดงักล่ำว กลุ่มบริษทัใชว้ธีิผนัแปรตำมจ ำนวนหน่วยท่ีผลิต ซ่ึงตอ้งใชก้ำรประมำณกำร
จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำ หรือวนัส้ินสุดสัญญำกำรใหสิ้ทธิ
ด ำเนินงำน หรือวนัส้ินสุดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำของบริษทัฯ หรือวนัส้ินสุดสัญญำ                  
ซ้ือขำยน ้ำประปำของบริษทัยอ่ย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตในอนำคต                          
โดยพิจำรณำจำกปริมำณกำรผลิตในปัจจุบนั ก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัร ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำของผูบ้ริโภค
สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงมีผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์
ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินขอ้สมมติของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตน ้ำประปำในอนำคต โดย                                          
กำรสอบถำมผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบและท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวธีิกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิต ตรวจสอบอำยุ
ของสัมปทำนและอำยขุองสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียกบั
เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง และเปรียบเทียบประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตน ้ำประปำตำมท่ีกลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรไว้
กบัปริมำณกำรผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตจนถึงปัจจุบนั และทดสอบกำรค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีของกลุ่มบริษทั 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                                                          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้           
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต                
หรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ี
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                                                            
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ                                          
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก                                     
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                                              
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                               
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและสรุป
จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
หรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกกำรเปิดเผยดงักล่ำว                                                
ไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใน
อนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                                              
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                                         
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะ                
จะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภำพนัธ์ 2564 
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 91,969,201          76,570,736          86,240,045          71,361,403          
เงินลงทุนชัว่คราว 11 -                          3,035,146,734     -                          2,252,002,603     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 557,910,547        564,935,313        377,588,129        385,761,884        
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 7 -                          -                          57,160,299          57,177,576          
วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 10 26,184,756          27,203,379          14,679,939          15,505,281          
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 3,311,925,335     -                          2,346,040,003     -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,039,472          26,834,644          24,545,535          19,819,391          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,017,029,311     3,730,690,806     2,906,253,950     2,801,628,138     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 -                          -                          57,160,000          114,300,000        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 12,775,000          -                          -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          1,693,585,736     1,915,686,718     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 5,954,960,757     5,898,575,219     5,218,706,282     5,218,706,282     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 -                          18,525,000          -                          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 870,535,587        794,731,564        791,518,922        729,443,114        
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ:
   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 16 8,965,354,337     9,209,922,045     8,965,354,337     9,209,922,045     
   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย 17 1,346,521,003     1,560,957,228     -                          -                          
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   และการให้บริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชน 18 1,081,618,436     1,132,361,681     1,081,618,436     1,132,361,681     
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   จากการซ้ือธุรกิจ 19 542,693,038        738,173,529        -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 11,958,702          13,723,623          -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 5,270,213            5,333,758            -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 23,268,100          46,693,920          -                          46,693,920          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,453,049          8,425,283            6,226,704            6,393,371            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18,825,408,222   19,427,422,850   17,814,170,417   18,373,507,131   
รวมสินทรัพย์ 22,842,437,533   23,158,113,656   20,720,424,367   21,175,135,269   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 21 204,991,415        159,504,289        134,580,581        104,406,998        
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 760,000,000        3,060,000,000     760,000,000        3,060,000,000     
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 -                          500,000,000        -                          500,000,000        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 11,165,584          -                          9,034,535            -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 296,782,239        300,517,164        213,385,460        218,939,316        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 63,607,016          74,172,239          63,607,016          74,172,239          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 69,512,922          70,396,726          47,441,078          47,705,673          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,406,059,176     4,164,590,418     1,228,048,670     4,005,224,226     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 7 -                          -                          5,000,000            5,000,000            
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 22 2,100,000,000     300,000,000        2,100,000,000     300,000,000        
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 5,396,523,382     5,395,839,598     5,396,523,382     5,395,839,598     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 24 60,578,185          -                          53,597,703          -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 62,271,119          58,691,879          35,697,678          32,017,532          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 117,397,423        114,176,349        95,684,434          87,917,010          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,736,770,109     5,868,707,826     7,686,503,197     5,820,774,140     
รวมหนีสิ้น 9,142,829,285     10,033,298,244   8,914,551,867     9,825,998,366     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563
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บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,990,000,000     3,990,000,000     3,990,000,000     3,990,000,000     
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
   หุ้นสามญั 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,990,000,000     3,990,000,000     3,990,000,000     3,990,000,000     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,637,769,601     2,637,769,601     2,637,769,601     2,637,769,601     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 399,000,000        399,000,000        399,000,000        399,000,000        
   จดัสรรแลว้ - ส ารองอ่ืน 27 1,691,230,767     1,691,230,767 1,691,230,767     1,691,230,767     
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,441,451,795     4,883,932,137     3,087,872,132     2,631,136,535     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (504,204,818)       (520,795,516)       -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 13,655,247,345   13,081,136,989   11,805,872,500   11,349,136,903   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 44,360,903          43,678,423          -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,699,608,248   13,124,815,412   11,805,872,500   11,349,136,903   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,842,437,533   23,158,113,656   20,720,424,367   21,175,135,269   

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563
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บริษทั ททีดีบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายน ้าประปากบัภาครัฐ :
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือน ้าขั้นต ่า 5,126,926,939      5,085,877,040      3,441,906,859      3,421,141,241      
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือน ้าขั้นต ่า 729,810,640         687,426,954         445,648,261         454,726,038         
รายไดจ้ากการขายน ้าประปากบัภาคเอกชน 202,679,433         220,114,991         202,679,433         220,114,991         
รวมรายไดจ้ากการขายน ้าประปา 30 6,059,417,012      5,993,418,985      4,090,234,553      4,095,982,270      
รายไดจ้ากการบริการ 120,237,398         119,466,124         40,034,644           43,716,616           
เงินปันผลรับ 13, 14 -                            -                            1,024,456,521      984,631,994         
รายไดอ่ื้น 13,291,821           38,528,951           26,268,301           46,362,760           
รวมรำยได้ 6,192,946,231      6,151,414,060      5,180,994,019      5,170,693,640      
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายน ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,861,674,233      1,794,674,181      1,060,615,012      1,025,454,878      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 263,911,682         251,618,218         224,729,529         207,837,206         
คา่ตดัจ าหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            222,100,982         221,494,148         
คา่สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   และการใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจ าหน่าย 18 51,415,245           55,752,740           51,415,245           55,752,740           
คา่สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   จากการซ้ือธุรกิจตดัจ าหน่าย 19 195,480,491         194,946,391         -                            -                            
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,372,481,651      2,296,991,530      1,558,860,768      1,510,538,972      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 3,820,464,580      3,854,422,530      3,622,133,251      3,660,154,668      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 101,097,638         280,254,547         -                            -                            
รายไดท้างการเงิน 10,170,447           14,176,972           11,520,681           22,015,680           
ตน้ทุนทางการเงิน (274,534,160)        (304,542,661)        (274,359,356)        (304,542,661)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 3,657,198,505      3,844,311,388      3,359,294,576      3,377,627,687      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (685,387,474)        (696,977,417)        (508,994,486)        (522,724,742)        
ก ำไรส ำหรับปี 2,971,811,031      3,147,333,971      2,850,300,090      2,854,902,945      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563
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บริษทั ททีดีบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (160,000)               -                            -                            
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 14.1 16,210,698           23,348,185           -                            -                            
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            2,467,757             -                            290,884                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 16,210,698           25,655,942           -                            290,884                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,988,021,729      3,172,989,913      2,850,300,090      2,855,193,829      

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,951,464,151      3,127,907,180      2,850,300,090      2,854,902,945      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,346,880           19,426,791           

2,971,811,031      3,147,333,971      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,967,674,849      3,153,563,122      2,850,300,090      2,855,193,829      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,346,880           19,426,791           

2,988,021,729      3,172,989,913      

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 31
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.74                       0.78                       0.71                       0.72                       
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563
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ี 2563

บริษทั ททีดีบับลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น

ขาดทนุ ผลแตกต่าง ส่วนของ
จากการวดั ส่วนแบง่ ของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

มูลค่าเงินลงทนุ ก าไรขาดทนุ โครงสร้าง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ที่ไม่มีอ  านาจ
ทนุเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - ในหลกัทรัพย์ เบด็เสร็จอื่น การด าเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม รวม

 หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผื่อขาย จากบริษทัร่วม ของกลุ่มบริษทั ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 3,990,000,000   2,637,769,601   399,000,000      1,691,230,767   4,147,556,393   (220,000)            56,599,165        (600,362,866)     (543,983,701)     12,321,573,060  43,280,512        12,364,853,572   
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         3,127,907,180   -                         -                         -                         -                         3,127,907,180    19,426,791        3,147,333,971     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                         -                         -                         -                         2,467,757          (160,000)            23,348,185        -                         23,188,185        25,655,942         -                         25,655,942          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         -                         3,130,374,937   (160,000)            23,348,185        -                         23,188,185        3,153,563,122    19,426,791        3,172,989,913     
เงินปันผลจ่าย 34 -                         -                         -                         -                         (2,393,999,193)  -                         -                         -                         -                         (2,393,999,193)   -                         (2,393,999,193)   
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          (19,028,880)       (19,028,880)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 3,990,000,000   2,637,769,601   399,000,000      1,691,230,767   4,883,932,137   (380,000)            79,947,350        (600,362,866)     (520,795,516)     13,081,136,989  43,678,423        13,124,815,412   

-                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 3,990,000,000   2,637,769,601   399,000,000      1,691,230,767   4,883,932,137   (380,000)            79,947,350        (600,362,866)     (520,795,516)     13,081,136,989  43,678,423        13,124,815,412   
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                         -                         -                         -                         (380,000)            380,000             -                         -                         380,000             -                          -                         -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง 3,990,000,000   2,637,769,601   399,000,000      1,691,230,767   4,883,552,137   -                         79,947,350        (600,362,866)     (520,415,516)     13,081,136,989  43,678,423        13,124,815,412   
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         2,951,464,151   -                         -                         -                         -                         2,951,464,151    20,346,880        2,971,811,031     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         -                         16,210,698        -                         16,210,698        16,210,698         -                         16,210,698          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         -                         2,951,464,151   -                         16,210,698        -                         16,210,698        2,967,674,849    20,346,880        2,988,021,729     
เงินปันผลจ่าย 34 -                         -                         -                         -                         (2,393,564,493)  -                         -                         -                         -                         (2,393,564,493)   -                         (2,393,564,493)   
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          (19,664,400)       (19,664,400)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 3,990,000,000   2,637,769,601   399,000,000      1,691,230,767   5,441,451,795   -                         96,158,048        (600,362,866)     (504,204,818)     13,655,247,345  44,360,903        13,699,608,248   

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

ก าไรสะสม

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผูู้้ถืือหุ้น
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำำาหรับปีสำ�นสำดวันที่� 31 ธันวัาคม 2563



16
3

บ
ริษ

ัท
 ท

ีท
ีด
ับ
บ
ล
ิว
 จำ�ก

ัด
 (ม

ห
�ชน

)

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผูู้้ถืือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำำาหรับปีสำ�นสำดวันที่� 31 ธันวัาคม 2563

บริษทั ททีดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้นที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           1,691,230,767        2,169,941,899        10,887,942,267      
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             2,854,902,945        2,854,902,945        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                             -                             -                             -                             290,884                  290,884                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             2,855,193,829        2,855,193,829        
เงินปันผลจ่าย 34 -                             -                             -                             -                             (2,393,999,193)       (2,393,999,193)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           1,691,230,767        2,631,136,535        11,349,136,903      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           1,691,230,767        2,631,136,535        11,349,136,903      
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             2,850,300,090        2,850,300,090        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             2,850,300,090        2,850,300,090        
เงินปันผลจ่าย 34 -                             -                             -                             -                             (2,393,564,493)       (2,393,564,493)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           1,691,230,767        3,087,872,132        11,805,872,500      

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม
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บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษี 3,657,198,505    3,844,311,388    3,359,294,576    3,377,627,687    
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 919,603,338       870,199,246       509,398,653       493,956,355       
   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                         (230,840)            -                         -                         
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (213,841)            -                         -                         -                         
   ค่าตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         222,100,982       221,494,148       
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
      และการให้บริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจ าหน่าย 51,415,245         55,752,740         51,415,245         55,752,740         
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
      จากการซ้ือธุรกิจตดัจ าหน่าย 195,480,491       194,946,391       -                         -                         
   ก าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,608,389)          (644,727)            (324,441)            (262,823)            
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (101,097,638)      (280,254,547)      -                         -                         
   รายไดเ้งินปันผล -                         -                         (1,024,456,521)   (984,631,994)      
   ตดัจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,943,312           1,279,405           -                         -                         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,267,240           8,416,317           4,808,146           4,338,882           
   ตน้ทุนทางการเงิน 274,534,160       304,542,661       274,359,356       304,542,661       
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 5,005,522,423    4,998,318,034    3,396,595,996    3,472,817,656    
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,858,607         (18,548,139)        8,536,032           (9,537,530)          
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 1,018,623           803,852              825,342              1,255,874           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,783,892)          799,378              (4,726,144)          697,789              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 166,667              5,212,431           166,667              5,212,428           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 45,319,990         17,427,693         30,006,447         9,321,283           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (883,804)            1,027,796           (264,595)            600,331              
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,688,000)          (1,000,200)          (1,128,000)          (673,600)            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,053,530,614    5,004,040,845    3,430,011,745    3,479,694,231    
   จ่ายดอกเบ้ีย (282,458,106)      (322,319,705)      (282,458,106)      (322,319,705)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (687,396,462)      (704,700,037)      (506,780,917)      (528,296,875)      
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,083,676,046    3,977,021,103    2,640,772,722    2,629,077,651    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงนิรวม
(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563

บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (274,778,601)      483,126,043       (94,037,400)        593,152,479       
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         57,140,000         289,640,000       
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 750,000              10,000,000         -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน -                         (990,693,000)      -                         (990,693,000)      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (24,660,801)        (23,316,992)        (16,667,934)        (20,383,723)        
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ
   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน (189,678,062)      (125,617,480)      (189,678,062)      (125,617,480)      
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯ
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (161,944,241)      -                         -                         -                         
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   และการให้บริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน (672,000)            -                         (672,000)            -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 20,943                647,850              9,610                  264,280              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน -                         (6,000,000)          -                         -                         
เงินสดรับจากเงินปันผล 60,922,798         52,238,044         1,024,456,521    984,631,994       
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (50,995,272)        (46,693,920)        -                         (46,693,920)        
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (641,035,236)      (646,309,455)      780,550,735       684,300,630       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน -                         995,705,370       -                         995,705,370       
ช าระคืนตัว๋แลกเงิน -                         (1,000,000,000)   -                         (1,000,000,000)   
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (500,000,000)      (435,000,000)      (500,000,000)      (435,000,000)      
เงินสดรับจากหุ้นกู้ -                         998,850,000       -                         998,850,000       
ช าระคืนหุ้นกู้ (500,000,000)      (1,500,000,000)   (500,000,000)      (1,500,000,000)   
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (14,180,588)        -                         (13,047,458)        -                         
จ่ายเงินปันผล (2,393,397,357)   (2,394,009,469)   (2,393,397,357)   (2,394,009,469)   
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (19,664,400)        (19,028,880)        -                         -                         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (3,427,242,345)   (3,353,482,979)   (3,406,444,815)   (3,334,454,099)   
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 15,398,465         (22,771,331)        14,878,642         (21,075,818)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 76,570,736         99,342,067         71,361,403         92,437,221         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 91,969,201         76,570,736         86,240,045         71,361,403         

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563

บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2563 2562 2563 2562

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 167,136              (10,276)              167,136              (10,276)              
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,000,000)          18,391,378         -                         18,391,378         
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 46,693,920         1,325,300           46,693,920         1,325,300           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญา
      ของบริษทัยอ่ย 27,727,172         -                         -                         -                         
   ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (1,620,000)          -                         (345,000)            -                         
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน -                         1,260,000           -                         -                         
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน -                         6,000,000           -                         -                         
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าใหม่ (42,021,606)        -                         (33,863,186)        -                         
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าใหม่ 42,021,606         -                         33,863,186         -                         
   โอนจดัประเภทจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนไปเป็น
      สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (5,000,000)          -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำำาหรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563

1 

บริษัท ททีดีับบลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำให้กบักำรประปำส่วนภูมิภำค 
(“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล ในจังหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสำคร          
และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสำคร ภำยใตส้ัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำกบั กปภ. ซ่ึงไดล้งนำมเม่ือวนัท่ี       
21 กนัยำยน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตำมสัญญำลงวนัท่ี 29 ธันวำคม 2551) เป็นระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวนัท่ี
เร่ิมตน้ขำยน ้ ำประปำ (วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2547) และภำยใตส้ัมปทำนประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทำน”) เป็นระยะเวลำ 25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนำคม 2548 
โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำ และสัมปทำนประกอบกิจกำร
ประปำ 

 ภำยใตส้ัมปทำนประกอบกิจกำรประปำดงักล่ำวมีขอ้ก ำหนดส ำคญับำงประกำร ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้  ำกำร
ไปไดก่ึ้งอำยุสัมปทำนแลว้ หำกรัฐบำลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมประสงคจ์ะซ้ือกิจกำรประปำ
ของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้ห้สัมปทำนมีสิทธิถอนคืนสัมปทำนเพื่อซ้ือหรืออนุญำตให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจกำรประปำเช่นว่ำนั้นตำมรำคำซ้ือขำยกันในตลำด แต่ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทรำบ
ล่วงหนำ้หกเดือน  

ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี  30/130 หมู่ ท่ี  12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง              
อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี                                 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำใหก้บั         

กำรประปำส่วนภูมิภำคใน               
จงัหวดัปทุมธำนี 

ไทย 98.0 98.0 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 
(ถือหุน้โดยบริษทั ประปำปทุมธำนี 
จ ำกดั ในอตัรำร้อยละ 31.5)  

บริกำรจดักำรและบ ำรุงรักษำ      
โครงกำรน ้ ำประปำ 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม            
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน                        
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 
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3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน              
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ                        
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน             
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ                      
กำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว                                             
มำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำน                           
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและ                                
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลกักำรเก่ียวกบัวิธี                
กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน                     
และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 
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กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขำยประเภทตรำสำรทุน - กลุ่มบริษทั                            
จดัประเภทเงินลงทุนดังกล่ำว เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน                             
ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยท่ีเดิมเคยแสดงรำยกำรภำยใต้
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัถูกจดัประเภทและแสดงรำยกำรในส่วนก ำไรสะสม 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำว                  
เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

- กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วนัท่ีเข้ำท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน                               
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย
ปรับปรุงกบัก ำไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ                     
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย
ปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน                   
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                             

ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  
ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่                       
มำถือปฏิบัติ  

 ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน            
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปี
ปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสมและ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

 
ผลกระทบจำกมำตรฐำน                              
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 
31 ธนัวำคม 2562 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 3,035,147 (3,035,147) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 3,035,147 - 3,035,147 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 18,525 - 18,525 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 18,525 (18,525) - - 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  794,732 - 41,945 836,677 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

 
ผลกระทบจำกมำตรฐำน                              
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 
31 ธนัวำคม 2562 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง                         
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 9,484 9,484 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 32,461 32,461 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,883,932 (380) - 4,883,552 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (520,796) 380 - (520,416) 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
ผลกระทบจำกมำตรฐำน                          
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 
31 ธนัวำคม 2562 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 2,252,003 (2,252,003) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 2,252,003 - 2,252,003 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  729,443 - 40,034 769,477 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง                     
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 8,764 8,764 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 31,270 31,270 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ก) รำยละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
ก ำไรสะสม 

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 
 

ก ำไรสะสม 

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 
กำรจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยประเภท
ตรำสำรทุนเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ                       
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน (380) 380 - - 

กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม                 
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน - - - - 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั (380) 380 - - 

ข) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำร และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำม         

หลกักำรบญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน                                               

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ำยติุธรรม       
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 
รำคำทุน                          

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 76,571 - 76,571 76,571 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 564,935 - 564,935 564,935 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 3,035,147 2,279,891 755,256 3,035,147 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ - -* - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 18,525 4,525 14,000 18,525 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,695,178 2,284,416 1,410,762 3,695,178 

 * ถึงแมว้ำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจะมีตลำดซ้ือขำย แต่เน่ืองจำกรำคำใชสิ้ทธิดงักล่ำวตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีรำคำสูงกว่ำมูลค่ำตลำดของหุ้นสำมญัอย่ำงมีสำระส ำคญั จึงตกอยู่ในภำวะไม่เกิดประโยชน์เม่ือใช้สิทธิ                               
(out of the money) ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่ำรำคำซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวในตลำดไม่ไดเ้ป็น                 
ตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลค่ำยติุธรรม 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำม      

หลกักำรบญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน                                                 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ำยติุธรรม        
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 71,361 - 71,361 71,361 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 385,762 - 385,762 385,762 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 2,252,003 1,776,747 475,256 2,252,003 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 171,478 - 171,478 171,478 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 2,880,604 1,776,747 1,103,857 2,880,604 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ได้ก ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร                              
หรือขำดทุน 

4.2 สัญญำเช่ำ 
 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำ
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 51,874 49,911 
หกั: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  (209) (209) 
หกั: อ่ืน ๆ (136) (273) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (9,584) (9,395) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 41,945 40,034 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 41,945 40,034 
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 2.86 - 8.03 2.86 - 5.50 
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  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวยีน 9,484 8,764 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 32,461 31,270 

 41,945 40,034 

5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 รายได้จากการขายน า้ประปา 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดจ้ดัส่งน ้ำประปำใหแ้ก่กำรประปำส่วนภูมิภำคแลว้ รำยได้
จำกกำรขำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับปริมำณ
น ้ำประปำท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการบริการ 

 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน รำยไดจ้ำกกำรบริกำรแสดงมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี
ซ่ึงไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มของบริกำรท่ีใหแ้ลว้ 

 รายได้ดอกเบีย้  

 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต                         
ในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต                        
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                                  
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภำระท่ีจะตอ้งจ่ำย 
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี                              

สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั                            
ในกำรเบิกใช ้

5.3 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 
 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตน ้ำประปำเม่ือมีกำรเบิกใช ้

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน  

 ต้นทุนกำรลงทุนในบริษทัย่อยได้แก่มูลค่ำท่ีบริษทัฯจ่ำยไปเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริษทัย่อย ทั้งน้ีบริษทัย่อย                               
ท่ีประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำกบักำรประปำส่วนภูมิภำค
และสัมปทำนท่ีได้รับจำกกิจกำรหรือหน่วยงำนของภำครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลำในกำรประกอบ
กิจกำรท่ีไดรั้บสิทธิและสัมปทำนอนัจ ำกดัตำมท่ีก ำหนดในสัญญำให้สิทธิและสัมปทำน อีกทั้งทรัพยสิ์น
ส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรของบริษทัย่อยยงัมีภำระผูกพนัท่ีผูไ้ด้รับสิทธิจะตอ้งส่งมอบให้แก่               
กำรประปำส่วนภูมิภำค ดงันั้น ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัย่อยท่ีประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิและ
สัมปทำนดงักล่ำวส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ไดม้ำในสิทธิในกำรประกอบกิจกำรภำยใต้
สัญญำให้สิทธิและสัมปทำนท่ีบริษทัย่อยไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำยส่วนดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยใน
ระยะเวลำของสัญญำให้สิทธินับจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัย่อยนั้นและแสดงเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุน            
ในบริษทัยอ่ย จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ส ำหรับบริษทัยอ่ยท่ีโอนกำรด ำเนินงำนโดยส่วนใหญ่มำท่ีบริษทัฯหลงัจำกท่ีบริษทัฯเขำ้ลงทุนในบริษทัย่อย
ดงักล่ำวเพื่อเป็นกำรลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในอนำคต ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัย่อยนั้น                    
ส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซ่ึงกำรด ำเนินงำนส่วนดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำย        
ส่วนดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำระหว่ำงบริษทัฯกบักำรประปำ
ส่วนภูมิภำคนับจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัย่อยนั้นและแสดงเป็นค่ำตัดจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย           
จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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5.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ                               

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯค ำนวณโดยกำรใช้                               
วธีิผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวธีิค  ำนวณดงัน้ี 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด  x  
  อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำจริงส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญำ

ซ้ือขำยน ้ ำประปำหรือวนัส้ินสุดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพย์
ในกำรผลิตน ้ ำประปำ) 

   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำสุทธิ                 
ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำทั้งหมด - ค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมถึง ณ วนัตน้งวด 

 สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงโรงผลิตน ้ ำประปำ และระบบ
ในกำรจ่ำยน ้ำประปำ รวมทั้งดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง  

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 

5.6 สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำของบริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั ซ่ึงตอ้งโอนใหแ้ก่กำรประปำส่วนภูมิภำค
เม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ ไดแ้ก่ ท่ีดิน โรงผลิตน ้ ำประปำ และ
ระบบในกำรจ่ำยน ้ ำประปำ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)                     
ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำค ำนวณโดยกำรใช้วิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมี                                
วธีิค ำนวณดงัน้ี 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
อำยสุญัญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัรำส่วนกำรผลิต 

  น ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำจริงส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญำ

ใหสิ้ทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอน              
เม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยุ
สญัญำฯทั้งหมด - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

5.7 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย 

(“สิทธิกำรด ำเนินงำน”) ในรำคำทุนท่ีซ้ือมำ โดยปันส่วนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 
และค่ำสิทธิในกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียตำมสัดส่วนรำยไดท่ี้คำดวำ่จะไดรั้บท่ีค ำนวณได ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

ก) สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและ                      

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้วิธีผนัแปรตำม
หน่วยผลิต ซ่ึงมีวธีิค  ำนวณดงัน้ี 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด  
  x อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด 
  + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรผลิตน ้ ำประปำ

จนถึงวนัส้ินสุดสญัญำใหสิ้ทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ
สุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 
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ข) สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสีย 
สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้วิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธี
ค  ำนวณดงัน้ี 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด   
  x อตัรำส่วนกำรบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับงวด 
  + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรบ ำบดัน ้ ำเสียจนถึง

วนัส้ินสุดสญัญำใหสิ้ทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดั       
น ้ำเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

5.8 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษัทฯซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท         

ประปำปทุมธำนี จ ำกดั ในรำคำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยุติธรรมของบริษทัย่อยดงักล่ำวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   
ท่ีมีอำยใุชง้ำนจ ำกดั ซ่ึงเเสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมเเละค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 บริษทัฯคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ     
ท่ีเหลืออยู่ของบริษทัย่อยดงักล่ำว นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัย่อย (ประมำณ 16 ปี) เเละ    
จะมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวน
ระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ                             
ทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นสินทรัพยส์ ำหรับงำนบริหำรจดักำร บ ำรุงรักษำระบบบ ำบดัน ้ ำเสียและกำรจดักำร

ตะกอนของบริษทัยอ่ย แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (10 ปี และ 20 ปี) และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร                             
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน                       
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งติดตั้ง 
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5.10 สัญญำเช่ำ 
 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ

หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุม
กำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ธีิกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำ
ระยะสั้ นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิง                              
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

ก)  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยกุำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน 15 และ 20 ปี 
ยำนพำหนะ 1 - 5 ปี 

 หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพยด์งักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ
ของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

ข)  หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไข
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ
หรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุ
สัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพยอ์ำ้งอิง 

ค) สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมีมูลค่ำต ่ำ 
สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย                  
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์ังกล่ำว                    
อำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำเป็นรำยปี 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำ                        
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงิน                        

ท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
 กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน                           

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
 กลุ่มบริษัทค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลด                              

แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน                           
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                         

ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                          
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.15 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ                                

โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษี                     
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษี                           
ท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต                               
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน                
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร                          
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ

รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ

ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแส
เงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
 กลุ่มบริษัทวดัมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย  ์                            

ทำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ 
ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    
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 สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้        
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
 ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมหักต้นทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ                        
ในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำก                      
กำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะถือวำ่เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ 
โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย

มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะได้รับช ำระ และ                
คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 
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 ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขำ้งหน้ำ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่                 
กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจะเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญั เม่ือมีกำรค้ำงช ำระกำรจ่ำยเงิน                     
ตำมสัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระ                   
กำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพย  ์                                 
ทำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มข้ึนของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอยำ่งมีนยัส ำคญัและมีกำรผดิสัญญำ โดยพิจำรณำจำก
ขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุของ                                 
ลูกหน้ีกำรคำ้ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูล                                     
กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบัญชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสด                              
ตำมสัญญำอีกต่อไป  

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
เม่ือไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

 ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ  ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ  
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 มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
5.17 กำรบัญชีส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียง - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 
 บริษทัร่วมจะน ำกำรบญัชีส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงมำใช้เม่ือกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถระบุ

ควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งชดัเจน และสำมำรถวดัผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวน

ของกระแสเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินหรือรำยกำรพยำกรณ์ท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะเกิดในอนำคต (Highly probable forecast 
transactions) และสำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
เม่ือรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดได้เกิดข้ึน จะโอนก ำไรหรือขำดทุนท่ีได้เคยรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นก ำไรหรือขำดทุนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำเคร่ืองมือ
ป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวไมมี่ประสิทธิภำพ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงจะถูกรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

5.18 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสิน

ใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอ
ซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ                                
ท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                        

กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี                                  
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                               
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญั                   
มีดงัน้ี 

 สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ำประปำ และสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำร
บ ำบัดน ำ้เสีย 

 ในกำรรับรู้ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือ
ส้ินสุดสัญญำฯของบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัใชว้ธีิผนัแปรตำมจ ำนวนหน่วยท่ีผลิต ซ่ึงตอ้งใชก้ำรประมำณกำร
จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำ หรือวนัส้ินสุดสัญญำกำรให้
สิทธิด ำเนินงำน หรือวนัส้ินสุดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯ หรือวนัส้ินสุด
สัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำของบริษทัยอ่ย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตใน
อนำคต โดยพิจำรณำจำกปริมำณกำรผลิตในปัจจุบนั ก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัร ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำ
ของผูบ้ริโภค สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงมีผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 5,226 13,664 อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่ำ

ลบส่วนต่ำงท่ีก ำหนดต่อปี 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 17,547 15,600 รำคำตำมสญัญำ 
เงินปันผลรับ - - 963,534 932,394 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ตน้ทุนขำยและบริกำร - - 36,732 36,897 รำคำตำมสญัญำ 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 60,923 52,238 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำประปำ 48,460 51,779 48,460 51,779 รำคำตำมสญัญำ 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 3,376 3,680 3,376 3,680 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำงำนปรับปรุงระบบสูบส่งน ้ ำประปำ - 6,627 - 6,627 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์                               
ระบบผลิตและส่งจ่ำยน ้ ำประปำ 441,586 117,466 233,470 117,466 รำคำตำมสญัญำ 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 6,564 5,368 6,555 5,346 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำไฟฟ้ำ 13,614 7,161 13,614 7,161 รำคำตำมสญัญำ 
ซ้ือวตัถุดิบ 9,321 8,344 9,321 8,344 ตำมรำคำขำยท่ีระบุไว ้

ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั           

(หมำยเหตุ 9)                               
บริษทัยอ่ย - - 3,995 1,391 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนั) 4,376 4,177 4,376 4,177 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 4,376 4,177 8,371 5,568 
     
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 23,268 46,694 - 46,694 
รวมเงนิจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 23,268 46,694 - 46,694 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั           

(หมำยเหตุ 21) 
    

บริษทัยอ่ย - - 3,212 3,279 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนั) 55,287 20,366 36,802 20,366 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กิจกำรท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัเดียวกนั
กบัผูถื้อหุน้ใหญ่) 2,028 1,954 2,028 1,954 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 57,315 22,320 42,042 25,599 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
     
เจ้ำหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคำ้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 
2562 และกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยำวดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลกัษณะ           
ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2563 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม 2563 
 

บริษทั 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  บริษทัยอ่ย     

เงินตน้  171,440 - (57,140) 114,300 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ  38 5,226 (5,244) 20 

รวม  171,478   114,320 
 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั    

เงินตน้ 114,300 171,440 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 20 38 

รวม 114,320 171,478 
หกั:  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคำ้งรับ (57,160) (57,178) 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 57,160 114,300 

เงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบ้ียในอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต ่ ำลบส่วนต่ำงท่ีก ำหนด                                
(MLR-margin) ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุกไตรมำส เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้                               
งวดสุดทำ้ยภำยในเดือนธนัวำคม 2565 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 61,910 62,406 52,362 47,748 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,589 2,371 1,263 1,245 
รวม 63,499 64,777 53,625 48,993 

8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 497 493 139 136 
เงินฝำกธนำคำร 91,472 76,078 86,101 71,225 
รวม 91,969 76,571 86,240 71,361 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำ มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 
0.250 ต่อปี (2562: ระหวำ่งร้อยละ 0.125 ถึง 0.750 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,368 4,171 4,368 4,171 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  8 6 8 6 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,376 4,177 4,376 4,177 
     
     



191บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)25 

      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 544,841 550,820 365,216 371,634 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,075 7,770 3,075 7,770 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 547,916 558,590 368,291 379,404 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 552,292 562,767 372,667 383,581 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,995 1,391 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,322 19,896 11,566 11,221 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 979 2,168 581 790 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 25,301 22,064 16,142 13,402 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (19,682) (19,896) (11,221) (11,221) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,619 2,168 4,921 2,181 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 557,911 564,935 377,588 385,762 

10. วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
วตัถุดิบ 6,240 7,539 4,074 5,377 
อะไหล่ 19,945 19,664 10,606 10,128 
รวม 26,185 27,203 14,680 15,505 
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11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน / เงินลงทุนช่ัวครำว 
ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนเปิด หุน้กูแ้ละเงินฝำกประจ ำธนำคำร โดยมีอตัรำดอกเบ้ียและ
ผลตอบแทนระหว่ำงร้อยละ 0.625 ถึง 4.50 ต่อปี (เฉพำะบริษทัฯ: ระหว่ำงร้อยละ 0.625 ถึง 0.75 ต่อปี) 
(2562: ระหว่ำงร้อยละ 0.65 ถึง 1.85 ต่อปี) บริษทัฯน ำเงินฝำกประจ ำไวก้บัธนำคำรเพื่อให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 27 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 565,296 755,256 425,296 475,256 
หุน้กูท่ี้จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 5,000 - - - 
รวมตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  570,296 755,256 425,296 475,256 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

   

 เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ีภำครัฐ 2,741,629 - 1,920,744 - 
 ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 2,279,891 - 1,776,747 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย                              
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 2,741,629 2,279,891 1,920,744 1,776,747 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  3,311,925 3,035,147 2,346,040 2,252,003 

12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน / เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   
หุน้กู ้ 14,000 14,000 
หกั: ส่วนท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี (5,000) - 
หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 9,000 14,000 
รวมตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 9,000 14,000 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน   
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 5,000 5,000 
หกั: ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,225) (475) 
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์- สุทธิ 3,775 4,525 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 3,775 4,525 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  12,775 18,525 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวำ่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 963,534 932,394 
บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชัน่ส์  จ ำกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 
     4,698,310 4,698,310 963,534 932,394 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (2,984,724) (2,762,623) - - 
หกั: เงินปันผลรับจำกก ำไรก่อนกำรซ้ือหุ้น  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,693,586 1,915,687 963,534 932,394 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธิีส่วนไดเ้สีย 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,954,961 5,898,575 
รวม     5,218,706 5,218,706 5,954,961 5,898,575 

 
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธิีรำคำทุน 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
รวม     5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
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14.1 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้             
เงินปันผลจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                          

รับระหวำ่งปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ 
จ ำกดั (มหำชน) 101,098 280,254 16,211 23,348 60,923 52,238 

รวม 101,098 280,254 16,211 23,348 60,923 52,238 

14.2 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 ส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำ
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
บริษทัร่วม มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 
บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 9,057,189 10,072,569(1) 

รวม 9,057,189 10,072,569 

 (1) ไม่รวมมูลค่ำยติุธรรมของใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 104 ลำ้นบำท  
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14.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 10,566,394 6,606,236 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 56,472,057 57,584,694 
หน้ีสินหมุนเวยีน (6,275,216) (3,393,751) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (25,725,247) (25,250,474) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 35,037,988 35,546,705 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย 
ของบริษทัร่วม (11,263,573) (11,998,021) 

สินทรัพย ์- สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 23,774,415 23,548,684 
สัดส่วนเงินลงทุน 24.98% 24.98% 
สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ 5,938,849 5,882,461 
ค่ำควำมนิยม 16,112 16,114 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 5,954,961 5,898,575 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 
รำยได ้ 7,188,318 8,842,504 
ก ำไร  197,706 1,082,823 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 67,490 (46,815) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 265,196 1,036,008 
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14.4 ในเดือนพฤษภำคม 2558 บริษทัฯไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัร่วม
โดยไม่คิดมูลค่ำ จ  ำนวน 490.64 ลำ้นหน่วย โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้                                
1 หุ้น และภำยหลงับริษทัร่วมไดป้รับอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่เป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ                                        
ซ้ือหุ้นสำมญัได้ 1.0007 หุ้น ในรำคำใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บำทต่อหุ้นโดยใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีอำยุ 5 ปีนบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยมีระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
ทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2563   

15. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 797,594 794,732 727,618 729,443 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 24)  72,942 - 63,901 - 
รวม 870,536 794,732 791,519 729,443 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ที่ดิน งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
อำคำรและ                     

สิ่งปรับปรุงอำคำร 
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เครื่องมือ รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 707,261 3,617 72,485 152,995 22,751 27,215 986,324 
ซื้อเพิ่ม - 4,149 2,960 15,634 1,130 1,478 25,351 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (15,253) (2,403) - (17,656) 
โอนเขำ้ (ออก) - (2,844) 191 2,653 - - - 
ปรับปรุงรำยกำร - (773) - - - - (773) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 707,261 4,149 75,636 156,029 21,478 28,693 993,246 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยส์ิทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฎิบตัิครั้งแรก 
(หมำยเหตุ 4) 30,370 - - - 11,575 - 41,945 

ซื้อเพิ่ม - 8,888 3,412 7,064 46,350 968 66,682 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (1,352) (10,061) (82) (11,495) 
โอนเขำ้ (ออก) - (11,682) 2,900 8,782 - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 737,631 1,355 81,948 170,523 69,342 29,579 1,090,378 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 - - 28,599 122,585 21,960 24,678 197,822 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - - 6,088 10,791 419 1,046 18,344 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (15,249) (2,403) - (17,652) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - - 34,687 118,127 19,976 25,724 198,514 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 1,677 - 6,671 13,051 10,206 1,185 32,790 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (1,319) (10,061) (82) (11,462) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 1,677 - 41,358 129,859 20,121 26,827 219,842 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 707,261 4,149 40,949 37,902 1,502 2,969 794,732 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 735,954 1,355 40,590 40,664 49,221 2,752 870,536 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี        
2562 (8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ ำประปำและบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)   18,344 
2563 (13 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)   32,790 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
อำคำรและ                     

สิ่งปรับปรุงอำคำร 
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เครื่องมือ รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 652,529 3,617 72,485 99,498 12,487 12,150 852,766 
ซื้อเพิ่ม - 4,149 2,960 12,681 1,019 348 21,157 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (7,502) (734) - (8,236) 
โอนเขำ้ (ออก) - (2,844) 191 2,653 - - - 
ปรับปรุงรำยกำร - (773) - - - - (773) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 652,529 4,149 75,636 107,330 12,772 12,498 864,914 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยส์ิทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฎิบตัิครั้งแรก 
(หมำยเหตุ 4) 30,370 - - - 9,664 - 40,034 

ซื้อเพิ่ม - 8,888 3,412 4,312 33,863 56 50,531 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (702) (5,333) (81) (6,116) 
โอนเขำ้ (ออก) - (11,682) 2,900 8,782 - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 682,899 1,355 81,948 119,722 50,966 12,473 949,363 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 - - 28,599 75,872 11,813 11,279 127,563 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - - 6,088 9,344 374 336 16,142 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (7,500) (734) - (8,234) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - - 34,687 77,716 11,453 11,615 135,471 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 1,677 - 6,671 10,993 8,747 371 28,459 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (672) (5,333) (81) (6,086) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 1,677 - 41,358 88,037 14,867 11,905 157,844 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 652,529 4,149 40,949 29,614 1,319 883 729,443 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 681,222 1,355 40,590 31,685 36,099 568 791,519 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี         
2562 (7 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ ำประปำและบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)   16,142 
2563 (9 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ ำประปำและบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)    28,459 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้                
แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 
146 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 90 ลำ้นบำท) (2562: 152 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 92 ลำ้นบำท)) 

16. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โรงผลิต   
 น ้ำประปำและ   
 ระบบในกำรจ่ำย งำนระหวำ่ง  
 น ้ำประปำ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 14,381,371 31,403 14,412,774 
ซ้ือเพิ่ม 9,477 117,466 126,943 
โอนเขำ้ (ออก) 31,403 (31,403) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 14,422,251 117,466 14,539,717 
ซ้ือเพิ่ม - 236,372 236,372 
โอนเขำ้ (ออก) 353,838 (353,838) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 14,776,089 - 14,776,089 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 4,851,981 - 4,851,981 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 477,814 - 477,814 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 5,329,795 - 5,329,795 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 480,940 - 480,940 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 5,810,735 - 5,810,735 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 9,092,456 117,466 9,209,922 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,965,354 - 8,965,354 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี    
2562   477,814 
2563   480,940 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยน ้ำประปำ 
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17. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
  โรงผลิต   
  น ้ำประปำและ   
  ระบบในกำรจ่ำย งำนระหวำ่ง  
 ท่ีดิน น ้ำประปำ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 413,401 6,548,349 - 6,961,750 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 413,401 6,548,349 - 6,961,750 
ซ้ือเพ่ิม - 4,824 184,848 189,672 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 413,401 6,553,173 184,848 7,151,422 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 331,669 4,696,244 - 5,027,913 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,067 355,813 - 372,880 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 348,736 5,052,057 - 5,400,793 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,114 386,994 - 404,108 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 365,850 5,439,051 - 5,804,901 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 64,665 1,496,292 - 1,560,957 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 47,551 1,114,122 184,848 1,346,521 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี      
2562    372,880 
2563    404,108 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยน ้ำประปำ 

สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ  ำกัด จะถูกโอนให้กับกำรประปำ            
ส่วนภูมิภำคภำยหลังจำกส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ 25 ปี                                  
โดยจะส้ินสุดอำยสุัญญำในปี 2566 
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18.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียจำกภำคเอกชน 
  มูลค่ำตำมบญัชีของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย

จำกภำคเอกชน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สิทธิ 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์

ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:     
รำคำทุน 1,410,075 154,350 672 1,565,097 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (459,864) (23,614) - (483,478) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 950,211 130,736 672 1,081,619 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:     
รำคำทุน 1,410,075 154,350 - 1,564,425 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (414,789) (17,274) - (432,063) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 995,286 137,076 - 1,132,362 

  กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและ 
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกภำคเอกชน ส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สิทธิ 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์

ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,044,161 143,953 - 1,188,114 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (48,875) (6,877) - (55,752) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 995,286 137,076 - 1,132,362 
ซ้ือเพ่ิม - รำคำทุน - - 672 672 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (45,075) (6,340) - (51,415) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 950,211 130,736 672 1,081,619 

สินทรัพยใ์นกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียจำกภำคเอกชน
จะถูกโอนให้แก่เจ้ำของสิทธิภำยหลังจำกส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอำยสุัญญำในปี 2582  



203บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)

 

37 

19. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั:  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ             

 ตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,626,416) (2,430,935) 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 542,693 738,174 

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ระบบบ ำบดั                   

น ้ ำเสีย 
ระบบกำร                        

จดักำรตะกอน 

ระบบกำร
จดักำรตะกอน
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563     
รำคำทุน 14,104 12,000 - 26,104 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (13,544) (601) - (14,145) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  560 11,399 - 11,959 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562     
รำคำทุน 14,104 - 12,000 26,104 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (12,380) - - (12,380) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  1,724 - 12,000 13,724 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ระบบบ ำบดั                   

น ้ ำเสีย 
ระบบกำร                        

จดักำรตะกอน 

ระบบกำร
จดักำรตะกอน
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 2,884 - - 2,884 
ซ้ือเพ่ิม - รำคำทุน - - 12,000 12,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,160) - - (1,160) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 1,724 - 12,000 13,724 
โอนเขำ้ (ออก) - 12,000 (12,000) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,164) (601) - (1,765) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 560 11,399 - 11,959 
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21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,028 1,954 5,240 5,233 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,513 19,461 13,443 4,128 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 705 526 705 526 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,589 27,014 22,083 21,509 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,994 - 7,994 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 7,768 - - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,454 10,688 34,969 10,688 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,438 4,314 4,050 3,491 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,128 1,158 1,128 1,158 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81,136 78,627 52,963 49,680 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 204,991 159,504 134,581 104,407 

22. เงินกู้ยืมระยะยำว 
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม /                                         

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2563 2562 

1 อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 
บวกส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 

ช ำระคืนคร้ังเดียวทั้งจ  ำนวนภำยในวนัท่ี          
9 พฤษภำคม 2563 - 2,760,000 

2 อตัรำคงท่ีร้อยละ 2.95 ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่                                  
เดือนมีนำคม 2560 ถึงเดือนธนัวำคม 2564 300,000 600,000 

3 อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 
บวกส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 

ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่                      
เดือนมิถุนำยน 2563 ถึงเดือนมิถุนำยน 2569 2,560,000 - 

รวม 2,860,000 3,360,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (760,000) (3,060,000) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,100,000 300,000 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม /                            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,360,000 
บวก: จดัประเภทเงินกูย้มืระยะยำว - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี                            

เป็นเงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี* 2,760,000 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (500,000) 
 คืนเงินกูจ้ำกกำรรีไฟแนนซ์* (2,760,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,860,000 

* ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้ลงนำมสัญญำเงินกู้กับธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึงโดยมีวตัถุประสงค์                          
เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชยอี์กแห่งหน่ึงในวงเงินกูย้มื 2,760 ลำ้นบำท  
ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัรำส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่ำย ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ  

23. หุ้นกู้ 
      (หน่วย: พนับำท) 
   วนัท่ีครบ  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุน้กู ้ อำยหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้ ก ำหนดไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2563 2562 
    (ร้อยละต่อปี)   
1 10 ปี 22 กุมภำพนัธ์ 2555 22 กุมภำพนัธ์ 2565 4.60 2,000,000 2,000,000 
2 5 ปี 6 กุมภำพนัธ์ 2558 6 กุมภำพนัธ์ 2563 3.37 - 500,000 
3 10 ปี 21 พฤษภำคม 2558 21 พฤษภำคม 2568 3.98 1,400,000 1,400,000 
4 5 ปี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 1 กุมภำพนัธ์ 2566 2.33 1,000,000 1,000,000 
5 7 ปี 2 เดือน 20 ธนัวำคม 2562 20 กุมภำพนัธ์ 2570 2.41 1,000,000 1,000,000 

รวม   5,400,000 5,900,000 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    - (500,000) 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   (3,477) (4,160) 
หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  5,396,523 5,395,840 

 หุ้นกู้ของบริษทัฯทั้งหมดมีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ               
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอำยหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                   
ผูถื้อหุ้น อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัรำส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่ำย ให้เป็นไป                        
ตำมอตัรำท่ีก ำหนด  
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24. สัญญำเช่ำ  
 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ  
 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยสัญญำเช่ำท่ีดินมีอำยุ

สัญญำเช่ำ 15 และ 20 ปี และสัญญำเช่ำยำนพำหนะมีอำยสุัญญำเช่ำอยูร่ะหวำ่ง 1 - 5 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563                            

สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน ยำนพำหนะ รวม ท่ีดิน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - - - - - 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพย์
สิทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำน                  
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16                    
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
(หมำยเหตุ 4) 30,370 11,575 41,945 30,370 9,664 40,034 

เพ่ิมข้ึน - 42,021 42,021 - 33,863 33,863 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,677) (9,347) (11,024) (1,677) (8,319) (9,996) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 28,693 44,249 72,942 28,693 35,208 63,901 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 84,869 - 74,562 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (13,125) - (11,929) - 
รวม 71,744 - 62,633 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,166) - (9,035) - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน                      
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 60,578 - 53,598 - 
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ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 11,024 9,996 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,957 1,783 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 35,180 34,907 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 227 - 

ง) อ่ืน ๆ 
 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 

50 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 48 ลำ้นบำท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น และ
สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนส ำหรับ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ จ ำนวน 42 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 34 ลำ้นบำท) 

25. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน             
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 58,692 54,360 32,018 28,716 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  7,280 7,554 4,273 3,865 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 987 863 535 474 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - 384 - 1,231 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - 2,668 - 1,228 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (6,137) - (2,822) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (4,688) (1,000) (1,128) (674) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 62,271 58,692 35,698 32,018 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำเป็นจ ำนวน
ประมำณ 1 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: ไม่มี)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 13.19 - 14.60 ปี (เฉพำะบริษทัฯ: 13.19 ปี)  

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.67 - 1.74 1.67 - 1.74 1.67 1.67 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  0 - 13.0 0 - 13.0 0 - 12.0 0 - 12.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (4,757) 5,480 (2,467) 2,812 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5,830 (5,163) 3,009 (2,691) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (5,011) 3,306 (2,588) 1,596 
     

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (4,443) 5,128 (2,327) 2,658 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4,821 (4,276) 2,494 (2,234) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (4,681) 3,122 (2,441) 1,535 

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี                        
หกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุน                     
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯ                                 
ไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้  
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27. ส ำรองอ่ืน 
 ตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ลงวนัท่ี 20 มีนำคม 2551 

ก ำหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรส ำรองก่อนจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

 อย่ำงไรก็ตำม ตำมข้อก ำหนดของสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ                  
ลงวนัท่ี 28 ตุลำคม 2559 ไดแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดเร่ืองกำรจดัสรรส ำรองขำ้งตน้ เป็นกำรก ำหนดให้บริษทัฯ
จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจะกระท ำไดต่้อเม่ือมีกำรกนัส ำรองตำมกฎหมำยไวร้้อยละ 10 ของทุน                        
จดทะเบียนเตม็จ ำนวน  

 ก ำไรสะสมท่ีส ำรองตำมกฎหมำยให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยน ำฝำกประจ ำไวท่ี้ธนำคำร หรือสถำบนั
กำรเงินท่ีไดรั้บอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 

28. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 191,036 185,852 98,151 94,254 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 515,495 497,318 509,399 493,956 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ

ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯ 404,108 372,880 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 222,101 221,494 
ค่ำบริหำรและจดักำร - - 36,732 36,897 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตและซ่อมบ ำรุง 783,122 760,116 461,416 433,260 

29. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 682,103 694,043 501,227 517,861 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 3,284 2,934 7,767 4,864 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 685,387 696,977 508,994 522,725 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน                                               

จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย  - (40) - - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร                               

จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 617 - 73 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่ง                                               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกบริษทัร่วม 4,053 4,696 - - 
 4,053 5,273 - 73 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,657,199 3,844,311 3,359,295 3,377,628 
     

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 731,440 768,862 671,859 675,526 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 30) (72,556) (61,507) - - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 48,203 48,689 45,138 45,566 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (3,719) (1,865) (3,521) (1,930) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได ้ - - (204,891) (196,926) 
ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (28,399) (64,214) - - 
อ่ืน ๆ 10,418 7,012 409 489 

รวม (46,053) (71,885) (162,865) (152,801) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน 685,387 696,977 508,994 522,725 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  
 (2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 3,936 3,979 2,244 2,244 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 12,455 11,739 7,140 6,404 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม

ของเงินลงทุน 235 
 

95 - 
 

- 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 500 - 500 - 
สญัญำเช่ำ 14 - - - 

รวม 17,140 15,813 9,884 8,648 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ (89,176) (80,804) (89,176) (80,804) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและ

จ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย                    
จำกภำคเอกชน (15,443) (14,931) (15,443) (14,931) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้ง
โอนเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯของบริษทัยอ่ย (21,311) (24,843) - - 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (695) (830) (695) (830) 
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยใ์นกำร 

ผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯจำกกำร
รวมธุรกิจ (2,388) (3,248) - - 

สญัญำเช่ำ (254) - (254) - 
รวม (129,267) (124,656) (105,568) (96,565) 
สุทธิ (112,127) (108,843) (95,684) (87,917) 

30. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ก) บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำ                        

ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 59-0683-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 29 กุมภำพนัธ์ 2559 ภำยใต้เง่ือนไข                           
ท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- กำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับ                      
กำรส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำห้ำปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น                              
(วนัท่ี 31 มีนำคม 2562) 
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ข)  บริษทัย่อยไดรั้บกำรขยำยระยะเวลำกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีก ำหนดระยะเวลำแปดปี ตำมมำตรกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อฟ้ืนฟูกำรลงทุนจำกวิกฤติอุทกภยัตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 5187(2)/2556 
(แทนบัตรเดิมเลขท่ี 1451(2)/2551) และในระหว่ำงปี 2558 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี                     
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรลงทุนขยำยกิจกำรผลิตน ้ ำประปำ ตำมบตัรส่งเสริม                
กำรลงทุนเลขท่ี 59-0392-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 1 กันยำยน 2558 ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร                        
สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้เง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำห้ำปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น                         
(วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560) 

 รำยได้ของกลุ่มบริษทัจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริม                             
กำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำประปำ 672,758 623,594 5,386,659 5,369,825 6,059,417 5,993,419 
       

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำประปำ 59,123 65,386 4,031,112 4,030,596 4,090,235 4,095,982 

31. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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32. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจใน                         
กำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ ำประปำ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผล                     
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ทั้ งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศำสตร์ 
 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่

ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยให้แก่ลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 

5,857 ลำ้นบำท (2562: 5,773 ลำ้นบำท) คิดเป็นร้อยละ 95 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
33. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนกังำนของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติั

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็น
รำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5.0 - 15.0 ของเงินเดือน (2562: ร้อยละ 5.0 - 15.0) กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ี
บริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวำ่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบ
ดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนเงิน  9 ล้ำนบำท  (เฉพำะบริษัทฯ: 5 ล้ำนบำท) (2562: 9 ล้ำนบำท                              
(เฉพำะบริษทัฯ: 5 ลำ้นบำท)) 
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34. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไดรั้บ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                                
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

59,850 0.015 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                   
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

1,137,149 0.285 

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมถึงมิถนุำยน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               
12 สิงหำคม 2562 

1,197,000 0.300 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  2,393,199 0.600 
    
เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนกรกฎำคมจนถึงเดือนธนัวำคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               
1 เมษำยน 2563 

1,196,996 0.300 

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               
20 สิงหำคม 2563 

1,196,568 0.300 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  2,393,564 0.600 

35. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
35.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 11 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนปรับปรุง

สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (2562: 199 ล้ำนบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบั                               
งำนปรับปรุงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ำยน ้ำประปำ โรงผลิตน ้ำประปำบำงเลน (ระยะท่ี 1) 
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 132 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนปรับปรุง
ระบบผลิตและระบบส่งจ่ำยน ้ำประปำ โรงผลิตน ้ำประปำปทุมธำนี (2562: ไม่มี) 
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35.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอ่ืน 
ก) กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำกำรบริหำรจดักำรและกำรซ่อมบ ำรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 

(“บริษทัย่อยของบริษทัฯ”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่ำวบริหำรจดักำรและซ่อมบ ำรุงรักษำระบบผลิต
และจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและบริหำรจัดกำรระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ภำยใต้เง่ือนไขในสัญญำดังกล่ำว 
กลุ่มบริษัทต้องจ่ำยค่ำบริกำรตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำ สัญญำมีระยะเวลำ 1 ปีเร่ิมตั้ งแต่ว ันท่ี  
8 มกรำคม 2553 และต่ออำยสุัญญำโดยอตัโนมติัทุก ๆ ปี ครำวละ 1 ปี  

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพนัจำกสัญญำบริกำรอ่ืน  ๆ เป็นจ ำนวนเงินรวม                            
29 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 23 ลำ้นบำท) (2562: 38 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 27 ลำ้นบำท)) 

35.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทั
เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 303 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 113 ลำ้นบำท) (2562: 312 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 
123 ล้ำนบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ค ้ำประกนัตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำ              

กบักำรประปำส่วนภูมิภำค 230,650 230,500 63,000 63,000 
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 68,976 68,521 46,836 46,836 
ค ้ำประกนัอ่ืน ๆ 3,101 13,101 3,101 13,101 
รวม 302,727 312,122 112,937 122,937 
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36.  ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม                     

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 2,741,629 - 2,741,629 
 ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์ 3,775 - - 3,775 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 
 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนด 
 ภำยใน 1 ปี - หุน้กู ้ - 5,022 - 5,022 
 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - หุน้กู ้ - 9,099 - 9,099 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 
     

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 2,279,891 - 2,279,891 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย     
 ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์ 4,525 - - 4,525 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - หุน้กู ้ - 14,193 - 14,193 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม             

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน     
 เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 1,920,744 - 1,920,744 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 
     

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 1,776,747 - 1,776,747 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม   
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37. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
37.1 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                         

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และมีควำมเส่ียงจำก           

กำรกระจุกตวัของลูกหน้ี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีลูกค้ำหลักรำยเดียว คือ กำรประปำส่วนภูมิภำค 
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเป็นหน่วยงำนรำชกำร ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดวำ่
จะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้
สินเช่ือ คือ มูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

หมุนเวียนอ่ืน เงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
เงินกูย้มืระยะยำวและหุน้กูท่ี้มีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่
มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 2563 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 60,486 31,481 91,969 0.125 - 0.250 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 557,911 557,911 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 570,296 - - - 2,741,629 3,311,925 0.625 - 4.500 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 9,000 - - 3,775 12,775 4.10 
 570,298 9,000 - 60,486 3,334,796 3,974,580  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 204,911 204,911 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 2,860,000 - 2,860,000 1.875 - 2.950 
หุน้กู ้ - 4,397,594 998,929 - - 5,396,523 2.33 - 4.60 
 - 4,397,594 998,929 2,860,000 204,911 8,461,434  
 
  (หน่วย: พนับำท) 
 2562 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 44,948 31,621 76,571 0.125 - 0.750 
เงินลงทุนชัว่ครำว 755,256 - - - 2,279,891 3,035,147 0.650 - 1.850 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 564,935 564,935 - 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 14,000 - - 4,525 18,525 4.10 - 4.50 
 755,258 14,000 - 44,948 2,880,972 3,695,178  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 159,504 159,504 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 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: พนับำท) 
 2563 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 55,213 31,025 86,240 0.125 - 0.250 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 377,588 377,588 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 425,296 - - - 1,920,744 2,346,040 0.625 - 0.750 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 114,320 - 114,320 3.25 
 425,298 - - 169,533 2,329,357 2,924,188  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 134,581 134,581 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 2,860,000 - 2,860,000 1.875 - 2.950 
หุน้กู ้ - 4,397,594 998,929 - - 5,396,523 2.33 - 4.60 
 - 4,397,594 998,929 2,860,000 134,581 8,391,104  
   
  (หน่วย: พนับำท) 
 2562 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 40,194 31,165 71,361 0.125 - 0.750 
เงินลงทุนชัว่ครำว 475,256 - - - 1,776,747 2,252,003 0.650 - 1.850 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 385,762 385,762 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 171,478 - 171,478 4.25 - 4.40 
 475,258 - - 211,672 2,193,674 2,880,604  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 104,407 104,407 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 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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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมท่ีเป็น

เงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั 

37.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย

ใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ตำรำงต่อไปน้ีเป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
   หุน้กู ้ 5,397 5,606 5,896 6,094 

 บริษทัฯมีวธีิกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงัน้ี 

-  หุน้กูท่ี้จ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั ส ำหรับเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไข
ใกลเ้คียงกนั 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

38. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัท คือ กำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุน                                   

ท่ีเหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.67:1 (2562: 0.76:1) และ
เฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.76:1 (2562: 0.87:1) 

39. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติให้เสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

เพื่ออนุมัติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท ซ่ึงบริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผล     
ระหว่ำงกำลไปแล้วในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท และจะจ่ำยเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกในอตัรำหุ้นละ                     
0.30 บำท กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวข้ึนอยูก่บักำรอนุมติัของผูถื้อหุน้ 
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40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2564 



ENERGY

เพื่อนำมาเปนพลังงานทดแทน

เราศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหมๆ
เตร�ยมพรอมสำหรับการนำ

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม และพลังงานช�วมวล

อยางยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดลอม

ENVIRONMENT

โดยการวางแผนควบคุม

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เราดำเนินธุรกิจที่

มีจ�ตสำนึกและตระหนักถึงปญหา

การใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางมีประสิทธ�ภาพ



ทุกยางกาวในการดำเนินธุรกิจของ TTW

อยูบนเสนทางของการมีจ�ตสำนึกรวมกัน

พรอมตระหนักในการครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโต

รวมกันอยางยั่งยืน

30/130 หมูที่ 12 ถนนพุทธมลฑลสาย 5 ตำบลไรข�ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท : (+66) 2019 9490-1  โทรสาร : (+66) 2420 6064

บร�ษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

www.ttwplc.com




