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WATER

เราร่วมกัันดำำาเนินธุุรกัิจ 
ดำ้านกัารบริหารจัดำกัารนำ�า 
ให้มีคุุณภาพตามมาตรฐานสากัล
โดยยึดหลัักปฏิิบััติิ 3 ประการ คืือ 
สะอาด เพีียงพีอ แลัะติ่อเนื�อง

ENERGY
เราศึึกัษา ติดำตามเทคุโนโลยีีใหม่ๆ  
เตรียีมพร้อมสำาหรับกัารนำา พีลัังงานแสงอาทิิติย์  
พีลัังงานลัม แลัะพีลัังงานชีีวมวลั 
มาเป็็นพลังงานทดำแทนอยี่างยัี�งยีืน และรักัษาสิ�งแวดำล้อม

II



ENVIRONMENT

เราดำำาเนินธุุรกัิจ 
ที�เป็็นมิตรกัับสิ�งแวดำล้อม 

มีจำิติสำานึก และตระหนักัถึึงป็ัญหา 
โดำยีกัารวางแผนคุวบคุุม  

การใชี้ทิรัพียากรธรรมชีาติิ 
อย่างมีประสิทิธิภาพี
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สารจำากประธานกรรมการ

 ถึึงแม้้ประเทศไทยได้้ผ่่านพ้้นช่่วงวิกฤตจากการแพ้ร่ระบาด้ของ COVID-19 แต่สถึานการณ์์ทางเศรษฐกิจและสังคม้ของ
ประเทศยังคงได้้รับผ่ลกระทบอย่างต่อเน่�อง ซึ่ึ�งเป็นผ่ลม้าจากความ้รุนแรงของปัญหาโรคระบาด้ด้ังกล่าว และได้้ถึูกซึ่้ำเติม้จาก
สงคราม้ยูเครน-รัสเซึ่ียที�ส่งผ่ลกระทบไปทั�วทั้งห่วงโซึ่่อุปทานอย่างต่อเน่�องทั�วโลก สำหรับ “ทีทีดั้บบลิว” ในปี 2565 ที�ผ่่านม้า 
เรายังคงอยู่เคียงข้างพ้นักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู่้ถ่ึอหุ้น และผู้่ม้ีส่วนได้้ส่วนเสียด้้วยการส่งจ่าย “น้ำประปาคุณ์ภาพ้” ให้กับผู้่ใช่้น้ำ 
ในทุกภาคส่วนได้้อย่าง “เพี้ยงพ้อ” และ “ต่อเน่�อง” ซึึ่�งเป็นส่วนหนึ�งในการส่งเสริม้และสนับสนุนให้ท้ังภาคธุุรกิจ อุตสาหกรรม้ 
การท่องเที�ยว และผู่้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ได้้เดิ้นหน้าต่อไป รวม้ถึึงมี้ความ้สาม้ารถึในการแข่งขัน สร้างรายได้้ และ 
พ้ลิกฟ้ื้�นระบบเศรษฐกิจให้กลับม้าเติบโตอีกครั้ง ซึึ่�งผ่ลการด้ำเนินงานที�แข็งแกร่งของบริษัทฯ ได้้สะท้อนผ่่านตัวช่ี้วัด้ที�บริษัทฯ 
ได้้รับจากองค์กรที�เกี�ยวข้องต่างๆ ด้ังนี้

 ด้้านบรรษัทภิบาล TTW ได้้รับการประเม้ินการกำกับดู้แลกิจการบริษัทจด้ทะเบียนไทย “Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2022” จากสม้าคม้ส่งเสริม้สถึาบันกรรม้การบริษัทไทยในระด้ับ “ด้ีเลิศ” และ “การประเม้ินคุณ์ภาพ้
การจัด้ประชุ่ม้สาม้ัญผู่้ถึ่อหุ้น ประจำปี 2565” หร่อ AGM Checklist ที� 100 คะแนนเต็ม้ (5 เหรียญ) โด้ยสม้าคม้ส่งเสริม้ผู่้ลงทุน
ไทย รวม้ถึึงในระด้บัสากลเราได้ร้บัการประเม้นิการกำกบัดู้แลกิจการที�ด้ขีองบริษทัจด้ทะเบยีนในภมู้ภิาคอาเซึ่ยีนในระด้บั ASEAN 
Asset Class จากโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) มุ้่งสู่อีกระด้ับของการกำกับดู้แลกิจการที�ด้ี 

 ด้้านการเงิน บริษัทฯ ได้้รับการจัด้อันด้ับเครด้ิตองค์กรและตราสารหนี้โด้ยทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ที�ระด้ับ “AA-” แนว
โน้ม้ “คงที�” (Stable) ต่อเน่�องเป็นปีที� 15 จากความ้แข็งแกร่งของฐานะการเงิน และความ้สาม้ารถึในการสร้างกระแสเงินสด้ได้้ด้ี 
รวม้ถึึงบรษิทัฯ ลด้ความ้เสี�ยงกรณ์เีกดิ้สถึานการณ์ฉ์ุกุเฉุนิหรอ่ขาด้สภาพ้คลอ่งด้ว้ยการกนัสำรองเงนิสด้ไว้สว่นหนึ�ง พ้ร้อม้ท้ังการ
จ่ายค่นเงินต้นตาม้สัญญาเงินกู้ย่ม้ และไถึ่ถึอนหุ้นกู้ครบกำหนด้ ควบคู่ไปกับการลด้ค่าใช่้จ่ายที�ไม้่จำเป็นลง ช่่วยให้เราสาม้ารถึ
บรหิารตน้ทนุทางการเงนิได้อ้ยา่งม้ปีระสทิธุภิาพ้ม้ากยิ�งขึน้ อกีทัง้สว่นแบง่กำไรจากการลงทนุในบรษิทัรว่ม้ ซึ่ึ�งม้ผี่ลประกอบการ
ที�โด้ด้เด้่น ช่่วยสนับสนุนผ่ลการด้ำเนินงานบรรทัด้สุด้ท้ายของเราให้เติบโตสวนกระแสวิกฤตได้้อีกปีหนึ�ง 

 ด้้านความ้ยั�งย่น TTW ม้ีรายช่่�อถึูกคำนวณ์อยู่ในด้ัช่นี SETTHSI และเป็น 1 ใน 170 บริษัทจด้ทะเบียนที�ได้้รับคัด้เล่อกให้อยู่
ใน “รายช่่�อหุ้นยั�งย่น” หร่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 โด้ยตลาด้หลักทรัพ้ย์แห่งประเทศไทย 
(7 ปี ต่อเน่�อง) รวม้ถึึงได้้รับรางวัลเกียรติคุณ์ “Sustainability Disclosure Award 2022” จากสถึาบันไทยพ้ัฒน์ ต่อเน่�องเป็นปีที� 
4 สะทอ้นถึึงบทบาทการด้ำเนนิงานของเราตอ่การพั้ฒนาที�ยั�งย่นครบทุกม้ติทิัง้ในด้้านสิ�งแวด้ลอ้ม้ สงัคม้ และธุรรม้าภบิาล (ESG)

 นอกจากนี ้บริษทัฯ ได้ท้ำการประเมิ้นการปล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจก (Greenhouse Gas Emissions: GHG) จากกระบวนการทาง
ธุุรกจิทางออ้ม้ (Scope 2) ที�เกดิ้จากการใช่ก้ระแสไฟื้ฟื้า้จากภายนอกในกระบวนการผ่ลติและสง่จา่ยนำ้ประปา โด้ยป ี2565-2568 
เราตัง้เป้าหม้ายลด้ปริม้าณ์การปล่อยกา๊ซึ่เรอ่นกระจก และลด้ปริม้าณ์การใช้่ไฟื้ฟื้า้ (Electricity Consumption) ให้ได้้ไม้น้่อยกว่า
ร้อยละ 0.03 และร้อยละ 1 ตาม้ลำด้ับ ร่วม้กับการใช่้ไฟื้ฟื้้าจากพ้ลังงานสะอาด้อย่าง Solar Rooftop สอด้รับกับเป้าหม้ายของ
ประเทศไทยและนานาช่าติในการยกระด้บัการแกป้ญัหาภมู้อิากาศอย่างเต็ม้ที�ด้้วยทุกวิถึทีาง พ้รอ้ม้มุ้ง่สูพ่้ลังงานสะอาด้ และลด้ 
การปลด้ปล่อยกา๊ซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์เป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) และความ้เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ให้ได้้ภายใน ค.ศ. 2050 และ 2065 ตาม้ลำด้ับ (พ้.ศ. 2593 และ พ้.ศ. 2608) 
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ดร.ทนง พิิทยะ
ป็ระธุานกัรรมกัาร

 สำหรับปี 2566 ประเทศไทยจะยังคงเผ่ชิ่ญกับความ้
ท้าทายจากความ้ผ่ันผ่วนทางเศรษฐกิจ สงคราม้ที�ย่ด้เย่้อ และ
ต้นทุนในการด้ำรงชี่วิตที�เพิ้�ม้ขึ้น รวม้ถึึงการแข่งขันกันอย่าง 
ดุ้เด่้อด้ทางเทคโนโลยีของโลกธุุรกิจที�ทุกอย่างจะไม่้เหม้่อน 
เม้่�อวานอีกต่อไป

 สำหรับ TTW ในฐานะผู่้ผ่ลิตน้ำประปาภาคเอกช่น 
รายใหญ่ของประเทศ เราม้ีความ้เช่่�อม้ั�นในศักยภาพ้ และ 
ความ้พ้ร้อม้ในการด้ำเนินธุุรกิจเพ้่�อสนับสนุนทุกภาคส่วน
ตาม้พ้ันธุกิจของบริษัทฯ ที�จะ “เติบโตอย่างม้ั�นคง ต่อเน่�อง 
และยั�งย่น เพ้่�อบรรลุซึ่ึ�งวิสัยทัศน์ บนพ้่้นฐานของความ้สม้ดุ้ล
ระหว่างลูกค้า พ้นักงาน คู่ค้า ผู่้ถึ่อหุ้น ชุ่ม้ช่น และสิ�งแวด้ล้อม้” 
ซึ่ึ�งผ่ม้ม้ีความ้เช่่�อม้ั�นว่าถึ้าพ้วกเราทุกคนร่วม้ม้่อและเด้ินไป
พ้ร้อม้กัน ไม้่ม้ีปัญหาใด้ที�เราจะผ่่านไปไม้่ได้้ และคงไม้่ไกล
เกนิไปที�เราจะได้เ้ห็นภาพ้ของก้าวย่างที�ม้ั�นคงของประเทศไทย
เราอีกครั้ง 

 ในนาม้ของคณ์ะกรรม้การ ผู่้บริหาร และพ้นักงาน 
ของบริษัท ทีทีด้ับบลิว จำกัด้ (ม้หาช่น) ผ่ม้ขอขอบคุณ์ 
ท่านผู่้ ถ่ึอหุ้น พ้ันธุม้ิตรทางธุุรกิจ คู่ค้า ชุ่ม้ช่น และผู่้ให้ 
การสนับสนุนทุกภาคส่วนที�ให้ความ้ไว้วางใจ และเช่่�อม้ั�นใน
การด้ำเนินงานของ “ทีทีด้ับบลิว” เสม้อม้า สุด้ท้ายนี้ขอให้ทุก
ท่านผ่่านพ้้นทุกวิกฤตการณ์์ และประเทศไทยในวันพ้รุ่งน้ีจะ
เด้ินหน้าได้้อีกครั้งพ้ร้อม้กับรอยย้ิม้และความ้เป็นอยู่ที�ดี้ข้ึน...
นั�นค่อสิ�งที�ผ่ม้วาด้หวังไว้ว่าจะเป็นสิ�งที�จะเกิด้ขึ้นกับพ้วกเรา
คนไทยทุกคน
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คืณะกรรมการบัริษัทิ

ดร.ทินง พีิทิยะ
กัรรมกัารอิสระ

ป็ระธุานกัรรมกัาร

นายสมนึก ชัียเดชีสุริยะ
กัรรมกัารอิสระ

ป็ระธุานกัรรมกัารบริหาร 
คุวามเสี�ยีงและบรรษัทภิบาล

กัรรมกัารตรวจสอบ
กัรรมกัารสรรหา 

และกัำาหนดำคุ่าตอบแทน

นางพีเยาว์ มริติตินะพีร
กัรรมกัาร

กัรรมกัารบริหารคุวามเสี�ยีง 
และบรรษัทภิบาล

นายปลัิว ติรีวิศวเวทิย์
กัรรมกัาร

รองป็ระธุานกัรรมกัาร

 นายยุทิธนา หยิมการุณ
กัรรมกัารอิสระ

ป็ระธุานกัรรมกัารสรรหา 
และกัำาหนดำคุ่าตอบแทน

กัรรมกัารตรวจสอบ

นายคืาโอรุ อุเมฮาร่า
กัรรมกัาร

กัรรมกัารสรรหา 
และกัำาหนดำคุ่าตอบแทน

นายพีงษ์สฤษดิ� ติันติิสุวณิชีย์กุลั
กัรรมกัาร

ป็ระธุานกัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัารสรรหา 

และกัำาหนดำคุ่าตอบแทน

ดร.สมบััติิ กิจำจำาลัักษณ์ 
กัรรมกัาร 

กัรรมกัารบริหาร

นายฮิเดะโอะ มัติซิิโมโติะ
กัรรมกัาร

กัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัารบริหารคุวามเสี�ยีง 

และบรรษัทภิบาล

นายไพีรัชี เมฆอาภรณ์
กัรรมกัารอิสระ

ป็ระธุานกัรรมกัารตรวจสอบ
กัรรมกัารบริหารคุวามเสี�ยีง 

และบรรษัทภิบาล

นายสุวิชี พี่�งเจำริญ
กัรรมกัาร

กัรรมกัารบริหาร

นางสาววลััยณัฐ ติรีวิศวเวทิย์
กัรรมกัาร

กัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัารบริหารคุวามเสี�ยีง 

และบรรษัทภิบาล
กัรรมกัารผ้้จัดำกัาร
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คณะผู้บริหาร

นางสาววลััยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผูัั�จั�ดการ

นายหงษ์์ทอง อาทิตย์
ผูัั�อำำานวยการฝ่่ายพั�ฒนาธุุรกิจั

นายภาคภูมิิ ทวีวิทยรัศมิิ�
รอำงกรรมการผูัั�จั�ดการ  

สายงานบริหาร

นายชััชัวาลั เทียนประเสริฐกิิจ
ผูัั�อำำานวยการฝ่่ายลัูกค้�าส�มพั�นธุ์

นายสมิเกิียรติ ปัทมิมิงคลัชััย
รอำงกรรมการผูัั�จั�ดการ  

สายงานการเงิน

นางบุศวรรณ ผลัประเสริฐ
ร�กษาการผูัั�อำำานวยการ 

ฝ่่ายทร�พัยากรบุค้ค้ลูแลูะธุุรการ
ผูัั�จั�ดการส่วนพั�ฒนาบุค้ลูากร

นางสาวสุดารัตน์ เจียมิจันทร์
ผูัั�ช่่วยกรรมการผูัั�จั�ดการ  

สายงานสำาน�กกรรมการผูัั�จั�ดการ
แลูะเลูขานุการบริษ�ท

นายพิิพัิฒน์ คติกิุลั
ร�กษาการรอำงกรรมการผูัั�จั�ดการ

สายงานปฏิิบ�ติิการ
แลูะผูัั�อำำานวยการฝ่่ายปฏิิบ�ติิการ

นายเปรมิ เลัี�ยมิสกิุลั
ร�กษาการผูัั�อำำานวยการ
ฝ่่ายบ�ญชี่แลูะการเงิน 
ผูัั�จั�ดการส่วนบ�ญช่ี
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ธุรกิจำของ TTW
ธุรกิจำนำ�าประปา 
ผลิิตแลิะจำำ�หน่่�ยน่ำ��ประป�ให้กัับกั�รประป�ส่่วน่ภููมิิภู�ค1
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การบัริหารจำัดการนำ�าแบับัคืรบัวงจำร 
น่ิคมิอุุตส่�หกัรรมิบ�งปะอุิน่

การลังทิุนในธุรกิจำอื�นๆ

2

3

บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จำำ�กััดั (มห�ชน) ไดำ้ดำำาเนินกัารเข้าซื้ื�อสิทธุิในกัารผลิตนำ�าป็ระป็า และบำาบัดำนำ�าเสียีในนิคุมอุตสาหกัรรมบางป็ะอิน 
(BIE) จากั บริษัท ที�ดำินบางป็ะอิน จำากััดำ เป็็นระยีะเวลา 30 ป็ี นับตั�งแต่เดำือนสิงหาคุม 2552 โดำยีมีกัำาลังกัารผลิตนำ�าป็ระป็าส้งสุดำ 
48,000 ล้กับาศึกั์เมตรต่อวัน และสามารถึทำากัารบำาบัดำนำ�าเสียีไดำ้ 18,000 ล้กับาศึกั์เมตรต่อวัน

ในป็ี 2554 TTW ไดำ้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซื้ีเคุ พาวเวอร์ จำากััดำ (มหาช่น) (CKP) ป็ระกัอบธุุรกิัจหลักัโดำยีกัารลงทุน 
ในบริษัทอื�น (Holding Company) ซื้ึ�งลงทุนในบริษัทที�ป็ระกัอบธุุรกัิจผลิตและจำาหน่ายีไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ป็ระเภท ไดำ้แกั่

ธุรกิจำโคืรงการไฟฟ้า
พีลัังนำ�า

ธุรกิจำโคืรงการไฟฟ้า
ระบับัโคืเจำนเนอเรชีั�น

ธุรกิจำโคืรงการไฟฟ้า
พีลัังงานแสงอาทิิติย์
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ต้นทุนขายและบริการ  1,975  1,845  1,862  1,004  1,025  1,061 

ค่าใช่้จ่ายบริหาร  289  255  264  240  217  225 

ค่าใช่้จ่ายทางการเงิน  169  249  274  168  249  274 

ภาษีเงินได้้นิติบุคคล  657  651  685  493  490  509 
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กำาไรสุทธุิ  2,979  3,120  2,972  2,520  2,749  2,850 

มู้ลค่าหุ้นตาม้บัญช่ี (บาท/หุ้น)  3.70  3.56  3.43  3.08  3.05  2.96 

กำาไรสุทธิุต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.74  0.78  0.74  0.63  0.69  0.71 

ร�ยก�ร
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)  65.31  68.23  69.87  74.30  74.15  74.32 
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อัตราผ่ลตอบแทนต่อส่วนของผู่้ถึ่อหุ้น (%)  20.58  22.37  22.16  20.62  22.95  24.62 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผ่ลตอบแทนต่อสินทรัพ้ย์รวม้ (%)  13.54  13.76  12.92  12.88  13.14  13.61 

อัตราผ่ลตอบแทนจากสินทรัพ้ย์ถึาวร (%)  26.09  25.15  22.63  24.65  25.88  26.02 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู่้ถึ่อหุ้น (เท่า)  0.46  0.59  0.67  0.53  0.67  0.76 

อัตราการจ่ายเงินปันผ่ล (%)  80.37  76.72  80.54  95.02  87.09  83.97 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
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หน้า 1แบบ 56-1 One Report 2565

1กัารป็ระกัอบธุุรกัิจ
และผลกัารดำำาเนินงาน



  ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

แบบ 56-1 One Report 2565  หนา้ 1 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) (TTW) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปา         
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื ้นที่ ฝ่ังตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ครอบคลุมพื ้นที่  2 จังหวัด ได้แก่     
จังหวัดนครปฐม ใน 3 อ าเภอคือ อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน อ าเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร             
ใน 2 อ าเภอ คือ อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอเมืองสมทุรสาคร โดยมีสญัญาซือ้ขายน า้ประปากบัการประปาส่วนภมูิภาค 
ระยะเวลา 30 ปี ลักษณะสัญญาเป็นแบบ Build-Own-Operate (BOO) และได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา     
จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหใ้ชน้ า้จากแม่น า้ท่าจีนในการผลิตน า้ประปา  

นอกจากนี ้TTW ยังลงทุนในบริษัทย่อยที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับการผลิตน า้ประปา รวมถึงการเขา้ซือ้สิทธิ     
ในการบรหิารจดัการระบบผลิตน า้ประปาและระบบบ าบดัน า้เสียในนิคมอุตสาหกรรม และบริษัทรว่มที่ลงทุนในหุน้สามญั
ในธุรกิจ  Holding Company ที่ มุ่ ง เน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ า หน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ                   
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

1.1.1  วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และ กลยุทธใ์นการด าเนินงาน 
TTW เป็นผู้ผลิตน ้าประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีความมุ่งมั่ นที่จะแสวงหาโอกาสและ         

ความเป็นไปไดท้ี่จะขยายธุรกิจน า้ประปาในประเทศเพื่อนบา้น ตลอดจนการขยายการด าเนินธุรกิจดา้นพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคณุค่าองคก์รในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

วิสยัทศัน ์ “เป็นบรษิัทชัน้น าของประเทศในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน า้ พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม” 
 พนัธกิจ เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพืน้ฐานของความสมดุล
ระหว่างลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม 
 คณุค่าองคก์ร ด าเนินธุรกิจใหบ้รรลวุิสยัทศันแ์ละพนัธกิจบนพืน้ฐานของความพึงพอใจและผลประโยชนส์งูสดุ
ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียดว้ยการ 

- พฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
- ท างานเชิงรุกดว้ยความคิดรเิริ่ม (Proactive & Initiative) 
- ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 

เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัท 
TTW ให้ความสนใจในธุรกิจน า้ประปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค 

(กปภ.) ในการพฒันาโครงการน า้ประปาอื่นๆ ซึ่งภายในประเทศนั้น ผูใ้หบ้รกิารน า้ประปายงัคงด าเนินการและใหบ้รกิาร
โดยภาครัฐ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น (อบท.) ซึ่งก าลังการผลิตของ กปภ. นั้น นับเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และยังคง
ด าเนินการผลิตน า้ประปาเอง มีเพียงบางพืน้ที่เท่านัน้ท่ีเปิดใหเ้อกชนร่วมลงทุน ส่วน อบต. และ อบท. นัน้ ด าเนินการผลิต
น า้ประปาและบริหารงานเองภายในทอ้งถิ่นดว้ยอตัราก าลงัการผลิตที่ไม่มากนกั อย่างไรก็ตามหากภาครฐัเปิดใหเ้อกชน
ร่วมลงทุน ใน โครงการใหม่ ๆ  เช่ น  ระเบี ยงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก  (EEC) โดยมี เงื่อนไขที่ น่ าสนใจ                     
บรษิัทมีความพรอ้มที่จะเขา้รว่มประมลู ซึ่งธุรกิจน า้ประปาถือเป็นธุรกิจที่ใชเ้งินลงทุนสงูในช่วงเริ่มตน้ (Capital Intensive)             
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ดังนั้นส่ิงที่บริษัทตอ้งค านึงถึงคือปริมาณจ าหน่ายน า้ประปาที่จะตอ้งใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม หากปริมาณจ าหน่าย
เริ่มตน้และในปีถดัๆ ไปไม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้ก็อาจจะท าใหเ้กดิความเส่ียงและไม่คุม้คา่ตอ่การลงทนุ จึงท าใหธุ้รกิจ
น า้ประปาตอ้งอาศยั Minimum Order Quantity (MOQ) จากภาครฐั เพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินการดงักล่าว 

ดา้นธุรกิจบ าบัดน า้เสีย บริษัทมีความสนใจที่จะเขา้ไปด าเนินการก่อสรา้งโรงบ าบัดน า้เสีย และ/หรือ รบัจา้ง   
เดินระบบใหโ้รงบ าบดัน า้เสียของภาครฐัที่เปิดด าเนินการอยู่แลว้ แต่เนื่องดว้ยปัจจบุนัอตัราค่าบรกิารบ าบดัน า้เสียยงัคงอยู่
ระหว่างการพิจารณาจากภาครฐัว่าควรจะมีการเรียกเก็บจากผูใ้ชน้ า้ในอตัราเท่าใด และภาครฐัจะใชเ้งินทุนจากส่วนใด  
ในการจดัจา้งใหเ้อกชนเขา้มาด าเนินการ 

ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทยงัคงศกึษาโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ที่น่าสนใจ 
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความเส่ียงของแต่ละประเทศ บริษัทจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเพื่อลดความเส่ียง         
ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น อัตราแลกเปล่ียน ความมั่นคงและความเส่ียงจากการเก็บเงินจากลูกคา้ ภัยธรรมชาติ  
แหล่งน า้ดิบ เป็นตน้ เพื่อใหคุ้ม้กบัการท่ีจะไปลงทนุ  

ทัง้นี ้กลยทุธใ์นการด าเนินงานของบรษิัทประกอบดว้ย 
 

(1) กลยุทธด์้านธุรกิจ 
น า้ประปาจัดเป็นสินคา้เพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นพืน้ฐานที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต ในปี 2565 ผูผ้ลิต

น า้ประปารายใหญ่ของประเทศ คือ การประปานครหลวง (กปน.) มีปรมิาณน า้ประปาผลิตจ่ายรวม 2,080 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
ในขณะที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีปริมาณน า้ผลิตจ่ายเป็นจ านวน 2,063 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ถือว่า TTW และ 
PTW เป็นคู่สัญญาผูผ้ลิตน า้ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สดุ โดยไดผ้ลิตและส่งจ่ายน า้ประปาให ้กปภ. ในปี 2565 เป็น
จ านวน 275 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็นรอ้ยละ 13 ของปริมาณน า้ผลิตจ่ายรวมของ กปภ. หรือรอ้ยละ 74 ของปริมาณ
น า้ประปาผลิตจ่ายจากผูผ้ลิตน า้ประปาภาคเอกชนทัง้หมดของ กปภ. ซึ่งมีปรมิาณผลิตจ่ายรวมราว 374 ลา้น ลบ.ม./ปี 
  บริษัทก าหนดแผนกลยุทธ์ดา้นธุรกิจเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ สรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกลยุทธด์า้นธุรกิจออกเป็น 6 ส่วนดงันี ้
 ก. การผลิต 
  TTW ใช้เทคโนโลยีการผลิตน า้ประปาจากต่างประเทศที่มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยมี
ระบบถังกรองที่ใชแ้ผ่นกรองแบบ Leopold ซึ่งมีรอบระยะเวลาการใชง้านนานกว่าถังกรองทรายทั่วไป ไม่ตอ้งใชช้ัน้กรวด
และหัว Nozzle ในระบบการกรองและการลา้งแบบยอ้นกลับ (Backwash) ช่วยใหป้ระหยัดน า้ในการลา้งถังกรอง และ
สามารถลดพลังงานการใชน้ า้และอากาศระหว่างการลา้งยอ้นไดม้ากกว่าการใชช้ั้นทรายและกรวดร่วมกัน นอกจากนี ้
ระบบการผลิตและการส่งจ่ายน ้าทั้งหมดควบคุมด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
บริหารจัดการดว้ยระบบคอมพิวเตอรท์ี่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุม รวมถึงจัดให้มีพนักงานควบคุม 
การผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการผลิตจะด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้TTW  
ไดส้รา้งโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบนขึน้เพื่อลดความเส่ียงและท าหนา้ที่เป็นโรงผลิตน า้ประปาส ารอง (Backup Plant)          
กรณีโรงผลิตน า้ประปาบางเลนเกิดปัญหาไม่สามารถผลิตน า้ประปาได ้โรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบนตัง้อยู่ที่ อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร มีก าลังการผลิต 100,000 ลบ.ม./วัน และไดน้ าเทคโนโลยีเมมเบรน (Ultra-Filtration) มาใชใ้นระบบกรอง 
สามารถรองรบัความตอ้งการใชน้ า้ในพืน้ท่ีสมทุรสาคร-นครปฐม ไดอ้ย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
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  PTW ใชเ้ทคโนโลยีควบคุมระบบการผลิตและการส่งจ่ายน า้ดว้ยคอมพิวเตอรร์ะบบ SCADA เช่นเดียวกับ TTW 
ส่วนระบบถังกรองของ PTW ใชท้รายท าหนา้ที่เป็นตัวกรอง (media) มีกระบวนการลา้งทรายหรือการลา้งแบบยอ้นกลับ 
(Backwash) โดยการอดัลมผ่านหวั Air Nozzle กระจายเต็มพืน้ท่ีของถงักรองใตช้ัน้ทราย เป็นการใชล้มเขา้ช่วยน า้ในการ
ลา้งส่ิงสกปรก และจดัใหม้ีพนกังานควบคมุการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกบั TTW 
 ข. การกระจายพืน้ทีใ่ห้บริการ 
  TTW มีการวางเสน้ท่อจ่ายน า้ประปาครอบคลมุพืน้ท่ีถนนสายหลกัในเขตพืน้ท่ีจ่ายน า้และแหล่งชมุชนส าคญัที่มี
ความตอ้งการใช้น า้ประปาในปริมาณมาก เมื่อเชื่อมโยงกับท่อจ่ายและท่อบริการของ กปภ.  ท าให้ TTW มีเครือข่าย
ครอบคลุมพืน้ที่ เศรษฐกิจได้ในวงกว้าง นอกจากนี ้ยังร่วมกับ กปภ. ส ารวจพืน้ที่เพื่อวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ระบบส่ง-จ่ายน า้ประปาไปยงัผูใ้ชน้ า้ใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีแรงดนัน า้ไหลอ่อน และพืน้ที่ที่มีความตอ้งการใชน้ า้ประปาสงูอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทได้ให้การสนับสนุน กปภ. ในการรับโอนผู้ใช้น ้าประปาบาดาลจากเทศบาลเมืองไร่ขิง       
(หมู่ที่ 11, 12, 13) มาใชน้ า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาออ้มนอ้ย และสาขาสามพราน รวมจ านวนทั้งสิน้     
988 ราย นอกจากนี ้ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนนุ กปภ. สาขาออ้มนอ้ย ในการวางท่อเสรมิแรงดนัเพื่อรองรบัความตอ้งการใชน้ า้
ที่เพิ่มมากขึน้ในพืน้ท่ีต าบลศาลายา โดยคาดว่าการวางท่อเสรมิแรงดนัจะแลว้เสรจ็และส่งจ่ายน า้ไดใ้นปี 2566 
  PTW เป็นพืน้ที่ศักยภาพซึ่งเป็นพืน้ที่บริเวณต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานครที่ก าลังพัฒนาเป็นชุมชนหนาแน่น 
ทัง้ทางดา้นการคา้ ธุรกิจ อตุสาหกรรม สถานศกึษา และที่อยู่อาศัย มีแนวโนม้ความตอ้งการใชน้ า้เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
บรษิัทมีการหารือรว่มกบั กปภ. ในการบรหิารจดัการแรงดนัอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารน า้ประปา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ค. การสื่อสารและประชาสัมพันธ ์
  ลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค) บริษัทให้ความส าคัญในกระบวนการทางธุรกิจและการบริหารสัญญา 
ตลอดจนความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จึงไดมุ้่งเน้นใหม้ีการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ที่จ  าเป็นระหว่างบริษัทกับ 
กปภ. และผูใ้ชน้ า้ผ่านการด าเนินการดงันี ้

- การประชุมร่วมกับลกูคา้ โดยก าหนดวงรอบการประชุมเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท และ กปภ. 
รวมถึงปัญหาและอปุสรรคในการใหบ้รกิารน า้ประปาที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ใหบ้รกิารเพื่อวางแผนแกไ้ขปัญหารว่มกนั 

- การพบปะผู้ใช้น ้าประปา และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้น า้รายใหม่ที่มีแนวโน้มการใช้น า้ประปา
ปริมาณมากในอนาคตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อสรา้งความมั่นใจและเนน้ใหเ้ห็นถึง
คณุภาพของน า้ประปาที่มีความสะอาด เพียงพอ และต่อเนื่อง รวมถึงรบัทราบปัญหาจากการใชน้ า้ประปา 

- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการส่ือสารที่มีความรวดเร็วและเหมาะสม เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
(email) หรือกลุ่มไลน ์(Line) ใหก้ับ กปภ.และ/หรือผูใ้ชน้ า้ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารที่
รวดเร็วในกรณีที่เกิดการหยุดจ่ายน า้ประปาเนื่องจากการซ่อมแซมท่อและอุปกรณใ์นระบบจ่ายน า้ประปา 
หรือในช่วงเวลาที่มีน ้าทะเลหนุน เป็นต้น ทั้งนี ้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในกระบวนการผลิตสินค้า 
หรือบรกิาร 

- สนับสนุนกิจกรรมของ กปภ. ในการขยายพืน้ที่ให้บริการไปยังผู้ใช้น ้ารายใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ กปภ. 
ให้บริการนอกสถานที่  ไปยังพื ้นที่ชุมชนเป้าหมายต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น ้า เช่น               
การจดทะเบียนผูใ้ชน้ า้รายใหม่ การตรวจสอบการรั่วไหลของท่อภายในอาคารบา้นเรือน เป็นตน้ 
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ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับส่ือมวลชน เช่น นักข่าว 
นกัหนงัสือพิมพ ์เพื่อเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษัทไปยังประชาชน ผูถื้อหุน้ นักลงทุน ใหไ้ดร้บัรูข้อ้มลูข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว ทั้งนี ้ไดเ้ลือกใชเ้ทคโนโลยีส่ือใหม่ (NEW MEDIA) ในการส่ือสาร
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ส าหรับกลุ่มสังคมและชุมชนทั้งในและนอกพื ้นที่ให้บริการ บริษัทด าเนินการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่ท  าร่วมกันในรูปแบบการจัดนิทรรศการ เอกสารประชาสัมพันธ์ และการบรรยาย เพื่อให้
ความรูแ้ละความเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทอย่างถกูตอ้ง 
 ง. การสร้างคุณภาพการให้บริการ 
  บริษัทไดพ้ิจารณาว่า การเป็นผู้ประกอบกิจการประปานั้น มิใช่เพียงการผลิตน า้ประปาที่มีคุณภาพเท่านั้น       
แต่จะตอ้งเน้นถึงคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งหมายถึง การจัดส่งน า้ประปาดว้ยปริมาณและแรงดันอย่างเพียงพอ    
รวมทั้งความต่อเนื่องในการใหบ้ริการคือปัจจัยส าคัญที่สุดในการเป็นผูป้ระกอบกิจการประปา  ดังนั้น TTW จึงสามารถ
ด าเนินการใหบ้รกิารในปี 2565 ไดด้งันี ้   

(1)  คณุภาพและความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เล่ม 1-2521 รอ้ยละ 100 
(2)  ความเพียงพอ มีแรงดนัน า้ที่ปลายท่อจ่ายน า้ประปาใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ไม่นอ้ยกว่า 27 เมตรน า้ รอ้ยละ 100    
(3)  ความต่อเนื่องในการจ่ายน า้ประปา ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 99.93 

  นอกจากนี ้บริษัทร่วมกับ กปภ. ในการเขา้พบปะผูใ้ชน้ า้ประปาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาปรบัปรุงคณุภาพสินคา้และบรกิาร สรา้งความเชื่อมั่นและกระตุน้ยอดจ าหน่ายน า้ประปาในพืน้ที่
ใหบ้รกิาร อีกทัง้เป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีรว่มกนัระหว่างบรษิัทกบั กปภ. และผูใ้ชน้ า้ 
 จ. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน ้าประปา 
  บริษัทใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพของน า้ประปาที่ผลิตและการใหบ้ริการแก่ กปภ. รวมทั้งผูใ้ชน้ า้เป็นอย่างมาก 
นอกจากการควบคุมคุณภาพน า้ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตแลว้ ยังใหค้วามร่วมมือกับ กปภ. ในการตรวจตัวอย่าง
น า้ประปาที่สุ่มเก็บมาจากผูใ้ชน้ า้ในแต่ละพืน้ท่ีโดยหอ้งปฏิบตัิการของบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจว่า น า้ประปาที่จ่ายไปยงัผูใ้ชน้ า้
ปลายทางยงัคงมีคุณภาพเช่นเดียวกับน า้ประปาที่ผลิตได ้และในขณะเดียวกันยงัใหบ้ริการแก่ผูใ้ชน้ า้โดยทั่วไปในการให้
ค าปรกึษา หรือรอ้งขอในการตรวจสอบคุณภาพน า้ประปาที่ปลายทางผูใ้ชน้ า้โดยไม่คิดมลูค่า ทัง้นีด้ว้ยความเชื่อมั่นที่ว่า 
“คณุภาพน า้ประปาที่ดีกว่า ย่อมน ามาซึ่งคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้” 
 ฉ. การบริหารต้นทุน 
  ดว้ยเทคโนโลยีการผลิตน า้ประปาที่ทนัสมยั ท าใหก้ารผลิตมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองน า้ และการท าให้
น า้ตกตะกอนโดยอาศัยแรงโนม้ถ่วงช่วยให้น า้จากชั้นบนไหลลงสู่ชั้น ล่างไดโ้ดยมิตอ้งใชพ้ลังงานไฟฟ้าในการหมุนน า้      
ท าใหบ้รษิัทสามารถรกัษาตน้ทนุการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีหน่วยงานซ่อมบ ารุงซึ่งเป็น
บรษิัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรกัษาระบบผลิตและจ่ายน า้ประปาโดยมิตอ้งจา้งบคุคลภายนอก 
 
(2) กลยุทธด์้านบุคลากร 

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจส าคัญที่ เกื ้อกูลให้การด าเนินธุรกิจ    
ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย จึงมีการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธแ์ละแนวทางการด าเนินงาน ดงันี  ้

1. พฒันาเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ จัดโครงสรา้งต าแหน่งงาน
และแผนพฒันาสายอาชีพพนกังานเพื่อเตรียมความพรอ้มใหพ้นกังานในการด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้  
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2. ด าเนินการต่างๆ เก่ียวกบัการจา้งงานท่ีเป็นธรรม ไม่กีดกนัทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ในการพิจารณาเล่ือนขัน้ 
การโอนยา้ยและการเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีผลงานดีและสามารถพัฒนาศักยภาพไดต้รงตามต าแหน่งงานไดร้บัการ
พิจารณาเป็น Candidate เพื่อการแต่งตัง้โดยคณะผูบ้รหิารอย่างโปรง่ใสและเป็นธรรม 

3. จดัใหม้ีสวสัดิการตามที่กฎหมายก าหนดและเพิ่มเติมสวสัดิการที่ตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน เช่น 
ค่ารกัษาพยาบาล ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังาน เป็นตน้  

4. ใหค้วามส าคญัในการดแูลความปลอดภยัพนกังาน โดยจดัใหม้ีการอบรมเรื่องความปลอดภยัในดา้นต่างๆ  
5. มีการบริหารค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และมีการศึกษาเปรียบเทียบและ

ปรบัปรุงการบริหารค่าตอบแทนกับบรษิัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจ าทุกปี ใหค้่าตอบแทนจดัอยู่ในระดบัที่แข่งขนั
ไดส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิัท  
 
1.1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
 บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากัดเมื่อวนัท่ี 11 กันยายน 2543 ภายใตช้ื่อ 
บริษัท น ้าประปาไทย จ ากัด เพื่อด าเนินงานตามโครงการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาในพื ้นที่ ฝ่ังตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั ดงันี ้
21 กนัยายน 2543 บริษัทไดล้งนามสัญญาซือ้ขายน า้ประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในลักษณะ BOO 

(Build Own Operate) ระยะเวลา 30 ปี  
5 มกราคม 2547 ด าเนินการผลิตน า้ประปาเพื่อจ าหน่ายใหก้บัการประปาส่วนภมูิภาคก่อนวนัเริ่มประกอบกิจการ 
21 กรกฎาคม 2547 เริ่มขายน า้ประปาที่เป็นจรงิตามเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายน า้ประปากบัการประปาส่วนภมูิภาค  
11 มีนาคม 2548 บรษิัทไดร้บัสมัปทานในการประกอบกิจการประปาในพืน้ที่ อ  าเภอพุทธมณฑล อ าเภอสามพราน 

อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม และ อ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อายสุมัปทาน 25 ปี 

6 กรกฎาคม 2549 ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน โดยใชช้ื่อว่า บรษิัท น า้ประปาไทย จ ากดั (มหาชน)  
29 มิถนุายน 2550 เขา้ท าสัญญาซือ้หุน้สามัญของบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด  (PTW) จ านวน 10,698,283 หุ้น  

คิดเป็นรอ้ยละ 89.15 ของหุน้ท่ีช าระแลว้ทัง้หมด 
18 ธันวาคม 2550 เขา้ท าสัญญาซือ้หุน้เพิ่มเติมของบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด จ านวน 1,061,452 หุน้ คิดเป็น

รอ้ยละ 8.85 ของหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมด (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้
ใน PTW ทัง้สิน้รอ้ยละ 98 อีกรอ้ยละ 2 ถือโดยการประปาส่วนภมูิภาค) 

22 พฤษภาคม 2551 จดทะเบียนหุ้น TTW เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)          
มีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 3,990,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้      
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไดร้บัการจัดให้เป็นหุ้นในกลุ่มทรพัยากร หมวดธุรกิจพลังงาน      
และสาธารณปูโภค 

7 สิงหาคม 2552 TTW ลงนามสัญญ าการเข้าซื ้อ สิท ธิในการผ ลิตน ้าประปาและการบ าบัดน ้า เสียใน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด ระยะเวลา 30 ปี (สญัญาสิน้สุด
วนัท่ี 6 สิงหาคม 2582)  
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8 มกราคม 2553 บริษัท วอเตอรโ์ฟลว ์จ ากัด ไดค้วบรวมกิจการกับ บริษัท บีเจที วอเตอร ์จ ากัด จัดตัง้เป็นบริษัท   
ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด โดย TTW ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 68 และ บริษัท ประปาปทุมธานี 
จ ากดั ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 32 

1 กนัยายน 2553 บริษัทได้ขยายก าลังการผลิตส่วนต่อขยายจากก าลังการผลิตเดิมที่  320,000 ลบ.ม./วัน           
เป็น 440,000 ลบ.ม./วัน และเริ่มจ าหน่ายน ้าประปาตามสัญญาซือ้ขายน ้าประปากับ กปภ. 
ส าหรบัส่วนขยาย ท าใหบ้รษิัทมีปรมิาณน า้รบัซือ้น า้ขัน้ต ่าเพิ่มขึน้เป็น 309,000 ลบ.ม/วนั 

13 กนัยายน 2554 TTW เขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (CKP) 
10 พฤษภาคม 2555 TTW ช าระหุ้นเพิ่มทุน CKP (จากเดิม 100 ล้านหุ้น เป็น 9,200 ลา้นหุ้น) ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น

จ านวน 2,730 ลา้นบาท รวมเป็น 276 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 
14 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว 

จ ากดั (มหาชน) 
22 พฤษภาคม 2558 TTW ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนใน CKP ตามสิทธิจ านวน 467.50 ล้านหุ้น และส่วนเกินสิทธิจ านวน 

23,144,123 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 1,471.90 ล้านบาท มีผลให้บริษัท 
มีสดัส่วนการถือหุน้ใน CKP รอ้ยละ 25.31 

19 มิถนุายน 2560 TTW รบัมอบงานก่อสรา้งโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน สถานีสบูน า้ดิบไรข่ิง งานวางท่อส่งน า้ดิบ 
และงานปรบัปรุงสถานีเพิ่มแรงดนัเป็นสถานีจ่ายน า้ รวมทัง้งานก่อสรา้งตามเงื่อนไขในใบอนญุาต
ของหน่วยงานราชการจากผูแ้ทน บมจ.ช.การช่าง 

28 มิถนุายน 2562 บมจ. ช .การช่ าง  ได้ใช้ สิท ธิใบส าคัญ แสดงสิท ธิซื ้อหุ้น สามัญ  (CKP-W1) และท าให ้               
บมจ. ช.การช่าง มีสัดส่วนการถือหุน้ใน CKP เพิ่มขึน้เป็น 32.56% ส่งผลให ้TTW มีสัดส่วนการ 
ถือหุน้ใน CKP ลดลงเป็น 23.43% (Dilute Effect) 

19 กนัยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ ให้ TTW ทยอยใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ       
(CKP-W1) ในอัตรา 1.00 หน่วย CKP-W1 ต่อ 1.0007 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ 
จากผู้ ถื อหน่ วยจ านวน  490,644,424 หน่ วย  ซื ้อหุ้น สามัญ ของ CKP 490,987,875 หุ้น 
รวมเป็นเงิน 2,945,927,250 บาท 

24 กนัยายน 2562 TTW ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) ไม่มีประกัน ไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 1,000 ลา้นบาท 
เพื่อเป็นเงินลงทุนส าหรบัแปลงสภาพ Warrant เป็นหุน้สามญัของ CKP โดยเสนอขายในวงจ ากัด
แก่ผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย มีลักษณะของผลตอบแทนแบบคิดลด 1.73% โดยมีอายุของตราสาร  
91 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน 24 ธันวาคม 2562 

4 ตลุาคม 2562 CKP รับหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ  (CKP-W1) จ านวน 
165,115,000 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนของ CKP ท าการซือ้ขายวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ท าให้สัดส่วน   
การถือหุน้ใน CKP ของ TTW เปล่ียนแปลงเป็น 24.98% 

20 ธันวาคม 2562 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี 2 เดือน จ านวนเงินรวม 1,000 ลา้นบาท อัตราดอกเบีย้คงที่  
รอ้ยละ 2.41 ต่อปี เพื่อจ่ายช าระตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีครบก าหนด 
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30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิใหป้รบัโครงสรา้งคณะกรรมการชดุย่อยจากเดิม 5 คณะ เป็น 4 คณะ 
เพื่อใหเ้กิดความกระชับและคล่องตวัในการบริหารจดัการ โดยรวมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 

10 มิถนุายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2021 มีมติอนุมัติให้ TTW ท าสัญญาว่าจ้างบริษัท           
ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)(CK) เป็นผูด้  าเนินโครงการปรบัปรุงเครื่องจกัรอุปกรณร์ะบบผลิตและ
ส่งจ่ายน า้ประปาโรงผลิตน า้ประปาบางเลน โดยออกแบบดา้นวิศวกรรม จดัหา ติดตัง้ และทดสอบ
ระบบ รวมถึงงานเครื่องกลและระบบไฟฟ้า (EPC) มีมูลค่างานตามสัญญาว่าจ้างไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม จ านวนเงิน 330.87 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินการทัง้สิน้ 540 วนั 

29 มิถนุายน 2564 TTW รบัมอบงาน “โครงการปรบัปรุงระบบผลิตและส่ง-จ่ายน า้ประปา โรงผลิตน า้ประปาปทมุธานี 
(PTW) จาก บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทในปี 2565 
22  กมุภาพนัธ ์2565 TTW ไถ่ถอนหุน้กู ้บรษิัท น า้ประปาไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2555 ชดุที่ 2 มลูค่า 2,000 ลา้นบาท 
29 เมษายน 2565 TTW กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) จ านวน 1,000 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบั

เป็นส่วนหนึ่งในการไถ่ถอนหุน้กูท้ี่ครบก าหนด 
20 มิถนุายน 2565 TTW มีรายชื่อถูกค านวณอยู่ในดชันี SETTHSI ส าหรบัเป็นขอ้มลูที่ใชใ้นการค านวณระหว่างวนัที่        

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2565 
9 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 โดย TTW ไดร้บัผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม 
10 ตลุาคม 2565 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศให ้TTW เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคดัเลือกเขา้สู่รายชื่อ

หุน้ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7) 
27 ตลุาคม 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดป้ระกาศผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของ

บรษิัทจดทะเบียน ประจ าปี 2565 โดย TTW ไดร้บัคะแนนอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) 
29 พฤศจิกายน 2565 บรษิัท ทริสเรตติง้ จ ากัด (TRIS Rating) ประกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มี

หลกัประกนัชดุปัจจบุนัของ TTW ที่ระดบั AA- ดว้ยแนวโนม้ “Stable” หรือ คงที่ 
1 ธันวาคม 2565 TTW ไดร้บัรางวลั ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจ าปี 2564  
6 ธันวาคม 2565 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และฟตุซี่ รสัเซล (FTSE Russell) ไดป้ระกาศให ้TTW เป็น 1 ใน 18 หลกัทรพัย์

ที่ถกูน าไปใชใ้นการค านวณดชันี FTSE SET Shariah Index  
21 ธันวาคม 2565 TTW ได้รบัรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจ าปี 2022 จากสถาบัน

ไทยพฒัน ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
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1.1.3  การใช้เงนิทีไ่ด้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหุน้กูท้ี่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนรวม 3 ชุด ซึ่งมีจ านวนรวมกัน 3,400 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

สัญลักษณหุ้์นกู้ วันท่ีออกหุ้นกู้ 
มูลค่าหุ้นกู้ 
(ล้านบาท) 

อายุหุ้นกู้ 
อัตราดอกเบีย้ 

(ต่อปี) 
วัตถุประสงคใ์นการใช้เงิน 

TTW255A 21 พฤษภาคม 2558 1,400 10 ปี 3.98% เพ่ือซือ้หุน้เพ่ิมทนุ CKP 
TTW232A 1 กมุภาพนัธ ์2561 1,000 5 ปี 2.33% เพ่ือรีไฟแนนซห์ุน้กูเ้ดิมซึ่งครบก าหนดไถ่ถอน 
TTW272A 20 ธันวาคม 2562 1,000 7 ปี 2 เดือน 2.41% เพ่ือช าระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบก าหนดจาการใช้

สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้น
สามญัของ CKP 

รวม 3,400   

 
1.1.4  ข้อผูกพันทีบ่ริษัทให้ค าม่ันไว้ (ถ้ามี) 

- ไม่มี – 
 

1.1.5  ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท 
จ านวนและชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ชื่อบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ บริษัท ททีดีับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์  : TTW 
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบกิจการสาธารณปูโภคในการผลิตและจ่ายน า้ประปา 
หมวดอตุสาหกรรม  : ทรพัยากร 
หมวดธุรกิจ  : พลงังานและสาธารณปูโภค 
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107549000114 
ทนุจดทะเบียน  : 3,990,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 3,990,000,000 หุน้ 
ทนุท่ีเรียกช าระแลว้  : 3,990,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 3,990,000,000 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้ : 1 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง  

     อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
 ที่ตัง้ส านกังานสาขา : (1) โรงผลิตน า้ประปาบางเลน เลขที่ 67-68 หมู่ที่ 9 ต าบลบางระก า  

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130 
     (2) โรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน เลขที่ 29/16 หมู่ที่ 3  

ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110 
     (3) หน่วยงานนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน เลขท่ี 139 หมู่ 2  

ถนนอดุมสรยทุธ ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

เว็บไซต ์   : http://www.ttwplc.com 
โทรศพัท ์   : 0 2019 9490-3 , 0 2019 9484-9 

http://www.ttwplc.com/
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โทรสาร   : 0 2420 6064 
คณะกรรมการบรษิัท : Email Address : cg@ttwplc.com 
คณะกรรมการตรวจสอบ : Email Address : cg@ttwplc.com 
ส่วนเลขานกุารบรษิัท : 0 2019 9484-9 ต่อ 1106 

     Email Address : cg@ttwplc.com 
ส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ ์ : 0 2019 9484-9 ต่อ 1108, 1110 

     Email Address : ir@ttwplc.com 
 

(2) ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ชื่อบริษัท  : บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด  

     Pathum Thani Water Company Limited (เรียกชื่อย่อว่า “PTW”) 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาใหก้บัการประปาส่วนภมูิภาคในพืน้ท่ี 

     ปทมุธานี - รงัสิต 
 เลขทะเบียนบรษิัท  : 0105538063801 

ทนุจดทะเบียน  : 1,200,000,000 บาท 
ทนุท่ีเรียกช าระแลว้  : 1,200,000,000 บาท 
มลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
จ านวนหุน้ท่ีถือ  : 11,759,733 หุน้ 
สดัส่วนการถือหุน้  : 98%  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 43 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงรากนอ้ย-บางไทร ต าบลบา้นปทมุ อ าเภอสามโคก 

     จงัหวดัปทมุธานี 12160 
เว็บไซต ์   : http://www.ptw.co.th 
โทรศพัท ์   : 0 2019 9484 
โทรสาร   : 0 2420 6064 

 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด 
    : Thai Water Operations Company Limited (เรียกชื่อย่อว่า “TWO”) 

ประเภทธุรกิจ  : บรหิารและจดัการระบบผลิตและจ่ายน า้ประปาและระบบบ าบดัน า้เสีย 
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0105553002426 
ทนุจดทะเบียน  : 60,000,000 บาท 
ทนุท่ีเรียกช าระแลว้  : 60,000,000 บาท 
มลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
จ านวนหุน้ท่ีถือ  : 411,000 หุน้ 
สดัส่วนการถือหุน้  : 68.5% 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 30/10 หมู่ที่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรขิง อ าเภอสามพราน  

     จงัหวดันครปฐม 73210 
เว็บไซต ์   : http://www.two.co.th 

mailto:cg@ttwplc.com
mailto:cg@ttwplc.com
mailto:cg@ttwplc.com
mailto:ir@ttwplc.com
http://www.ptw.co.th/
http://www.two.co.th/
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โทรศพัท ์   : 0 2019 9480 
โทรสาร   : 0 2420 6064 
 
ชื่อบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน)  

     CK Power Public Company Limited (เรียกชื่อย่อว่า “CKP”) 
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) 

     ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ  
     ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 เลขทะเบียนบรษิัท  : 0105554074200  

ทนุจดทะเบียน  : 9,240,000,000 บาท 
ทนุท่ีเรียกช าระแลว้  : 8,129,382,729 บาท 
มลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้ : 1 บาท 
จ านวนหุน้ท่ีถือ  : 2,030,759,929 หุน้ 
สดัส่วนการถือหุน้  : 24.98% 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 587 อาคารวิรยิะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงรชัดาภิเษก  

     เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
เว็บไซต ์   : http://www.ckpower.co.th  
โทรศพัท ์   : 0 2691 9720 
โทรสาร   : 0 2691 9723  
 

 
โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรุี สปป.ลาว ของบริษัท ไซยะบรุี พาวเวอร ์จ ากดั หนึ่งในธุรกิจที่ CKP เขา้ลงทนุ 

 

http://www.ckpower.co.th/
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื ้นที่          
อ าเภอเมืองสมุทรสาครและอ าเภอกระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาคร พื ้นที่อ  าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน  
อ าเภอพุทธมณฑลในจังหวัดนครปฐม พื ้นที่บริการเขตปทุมธานี -รังสิต จังหวัดปทุมธานี รวมถึงธุรกิจให้บริการ 
ดา้นการบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษาระบบผลิตน า้ประปาและระบบบ าบดัน า้เสีย 
 

1.2.1  โครงสร้างรายได้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีโครงสรา้งรายไดด้งัต่อไปนี ้

ผลิตภัณฑ ์ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น
ของบริษัท 

ข้อมูลทางการเงินรวม ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
ขายน ้าประปา 
 TTW 
 PTW 

 
 

บริษัท 
บริษัทย่อย 

 
 
 

98.0 

 
 

3,866.9 
1,708.0 

 
 

67.8 
29.9 

 
 

3,925.3 
1,757.1 

 
 

67.4 
30.2 

 
 

4,090.2 
1,969.2 

 
 

65.9 
31.8 

การบริการ 
      TTW 
 TWO 

 
บริษัท 

บริษัทย่อย 

 
 

68.5 

 
38.8 
77.8 

 
0.7 
1.3 

 
41.1 
82.6 

 
0.7 
1.4 

 
40.0 
80.2 

 
0.6 
1.3 

ดอกเบีย้รับ บริษัทและบรษิัท
ย่อย 

- 
3.7 0.1 4.6 0.1 10.2 0.1 

รายได้อ่ืน         
ก าไรจากเงินลงทนุ(1) บริษัทและบริษัทย่อย - 8.7 0.1 6.9 0.1 11.0 0.2 
อ่ืนๆ    1.0 0.1 4.8 0.1 2.3 0.1 

 รวมรายได้  - 5,704.9 100.0 5,822.4 100.0 6,203.1 100.0 
หมายเหต ุ: (1) ก าไรจากเงินลงทนุมาจากก าไรจากเงินลงทนุชั่วคราว  

 
1.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผูป้ระกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายส าคญัของ
รฐับาลที่ตอ้งการใหป้ระชาชนไดใ้ชน้ า้ประปาที่มีคุณภาพ เพียงพอ และต่อเนื่อง และธุรกิจบริการดา้นการบริหารจดัการ
และบ ารุงรกัษาระบบผลิตน า้ประปาและระบบบ าบดัน า้เสีย โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลกัดงันี ้
 

 
 
1. บริษัท ททีดีับบลิว จ ากัด (มหาชน) (TTW) 

TTW เป็นผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายส าคญัของรฐับาลที่ตอ้งการให้
ประชาชนไดใ้ชน้ า้ประปาที่มีคณุภาพ เพียงพอ และต่อเนื่อง มีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้

 
 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 
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(1) สัญญาและสัมปทานในการประกอบธุรกิจ 
(ก) สัญญาซือ้ขายน ้าประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
TTW ไดเ้ขา้ท าสญัญากับ กปภ. เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2543 โดย กปภ. ตกลงซือ้น า้ประปาที่ TTW ผลิตได ้

เพื่อจ าหน่ายต่อใหก้บัผูใ้ชน้ า้ในพืน้ท่ี อ.สามพราน อ.นครชยัศรี และ อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม รวมทัง้พืน้ท่ี อ.กระทุ่มแบน 
และ อ.เมือง จ.สมทุรสาคร ระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีเริ่มขายน า้ใหแ้ก่ กปภ. ตามสญัญาคือ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 
โดยสัญญาสิน้สดุวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 ลักษณะสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate (BOO) TTW เป็นผูก้่อสรา้ง
ระบบผลิตน า้ประปา ระบบจ่ายน า้ประปา และเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตน า้ประปาและระบบจ่ายน า้ประปา   
โดย TTW ไม่ตอ้งโอนระบบผลิตน า้ประปาและระบบจ่ายน า้ประปาใหแ้ก่ กปภ. ทัง้นี ้TTW ตอ้งจดัใหม้ีก าลงัการผลิตขัน้ต ่า 
320,000 ลบ.ม./วนั และสญัญาไดก้ าหนดปริมาณน า้ขัน้ต ่า (MOQ) ที่ กปภ. ตอ้งซือ้จาก TTW ตลอดอายุสัญญาซือ้ขาย
น า้ประปา สรุปไดด้งันี ้

ระยะเวลาเร่ิมต้น ระยะเวลาสิน้สุด ปริมาณตาม MOQ (ลบ.ม./วัน) 
21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000 

21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 
21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 300,000 

นอกจากขอ้ก าหนดเรื่องปรมิาณ MOQ ที่ กปภ. ตอ้งซือ้จาก TTW ตามรายละเอียดขา้งตน้แลว้ ตามสญัญา
ซือ้ขายน า้ประปาไดก้ าหนดให ้TTW จะตอ้งดแูลและท าใหร้ะบบผลิตน า้ประปาของ TTW มีก าลงัการผลิตเพียงพอที่จะส่ง
น า้ประปาในปรมิาณน า้ประปาขัน้ต ่าที่ กปภ. ตอ้งซือ้ในขณะนัน้บวกดว้ยร้อยละ 7 ของปรมิาณน า้ประปาขัน้ต ่าที่ตอ้งซือ้
ในขณะนัน้ หรือบวกดว้ยปรมิาณน า้ประปาจ านวน 20,000 ลบ.ม./วนั แลว้แต่อย่างใดจะนอ้ยกว่าเสมอ 

 

(ข) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซือ้ขายน ้าประปากับ กปภ. 
TTW ไดเ้ขา้ท าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมฯ กบั กปภ. เมื่อวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551 โดยเพิ่มปรมิาณน า้รบัซือ้ขัน้ต ่า

(MOQ) จาก 300,000 ลบ.ม./วัน จนถึง 354,000 ลบ.ม./วัน (เพิ่มขึน้ปีละ 9,000 ลบ.ม./ปี) ซึ่งในปี 2565 ตั้งแต่วันที่         
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม อัตราค่าน า้ประปาตัง้แต่ 1 – 300,000 ลบ.ม. ราคา 29.788536 บาท/ลบ.ม. และส่วนที่เกิน
ตัง้แต่ 300,001 ลบ.ม. อตัราค่าน า้ประปาจะเป็นราคา 12.61 บาท/ลบ.ม. 

 

(ค) สัมปทานประกอบกิจการประปา 
TTW ไดร้บัสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นระยะเวลา 

25 ปี นบัจากวนัท่ี 11 มีนาคม 2548 ถึงวนัท่ี 10 มีนาคม 2573 โดยสมัปทานอนญุาตให ้TTW ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา
ในพืน้ท่ี 5 อ าเภอ ของ 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

จังหวัด อ าเภอ 
นครปฐม สามพราน นครชยัศรี และพทุธมณฑล 

สมทุรสาคร กระทุ่มแบน และเมืองสมทุรสาคร 
 

ตามขอ้ก าหนดในสมัปทาน TTW สามารถผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาใหแ้ก่บุคคลใดๆ ในพืน้ที่ดงักล่าวได ้
โดยไม่มีขอ้จ ากดั เช่น กปภ. การนิคมอุตสาหกรรม เทศบาลต่างๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้สมัปทานก าหนดให ้TTW คิดค่าน า้ประปา
จากผูใ้ชน้ า้ไดต้ามอตัราที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายน า้ประปาระหว่าง กปภ. กบั TTW 
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(ง) หนังสืออนุญาตให้ใช้น ้าจากแม่น ้าท่าจีนส าหรับผลิตน ้าประปา 
TTW ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชน้ า้จากแม่น า้ท่าจีนส าหรบัผลิตน า้ประปา โดยประกอบดว้ยหนงัสืออนญุาตดงัต่อไปนี ้
- หนงัสือที่ นร.0110/423 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2544 ก าลงัการผลิต 320,000 ลบ.ม./วนั  
- หนงัสือที่ ทส 0222.2/7464 ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพิ่มก าลงัการผลิตอีก 120,000 ลบ.ม./วัน 

รวมเป็น 440,000 ลบ.ม./วนั 
- หนังสือที่  ทส 0605/5837 ลงวันที่  16 สิงหาคม 2561 เพิ่มก าลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วัน  

โดยปัจจบุนั TTW มีก าลงัการผลิตน า้ประปารวมเป็น 540,000 ลบ.ม./วนั 
 

(จ) สัญญาการซ่อมบ ารุง (Maintenance Agreement) 
TTW ไดเ้ข้าท าสัญญาจ้างบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงกับ วอเตอรโ์ฟลว ์เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2544  

มีอายสุญัญา 30 ปี เท่ากบัอายสุญัญาซือ้ขายน า้ประปา นบัตัง้แต่วนัที่เริ่มประกอบกิจการคือตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 
จนถึงวนัสิน้สดุอายุสญัญาคือวนัที่ 20 กรกฎาคม 2577 และต่อมาเมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2553 บรษิัท วอเตอรโ์ฟลว ์จ ากัด 
ไดด้  าเนินการควบรวมกิจการกับบรษิัท บีเจที วอเตอร ์จ ากัด (ซึ่งเดิมเป็นบริษัทที่รบัจา้งบริหารจดัการและการซ่อมบ ารุง
ให้กับ บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (PTW)) เป็นบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (TWO) ดังนั้น TWO จึงเป็น
ผูด้  าเนินการซ่อมบ ารุงทัง้หมดใหก้บั TTW และ PTW รวมถึงระบบผลิตและบ าบดัน า้เสียที่นิคมอตุสาหกรรมบางปะอินดว้ย 

 

(2) การผลิตและส่งจ่ายน ้าประปา 
(ก) ระบบการผลิต 
TTW ผลิตน า้ประปาโดยการสูบน า้ดิบจากแม่น ้าท่าจีนเข้าสู่กระบวนการผลิตน ้าประปา  โดยมีโรงผลิต

น า้ประปาบางเลน ซึ่งตัง้อยู่ที่ ต.บางระก า อ.บางเลน จ.นครปฐม ฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้ท่าจีน มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 92 ไร ่
แบ่งเป็นโรงผลิตน า้ประปา 38 ไร่ และส่วนพืน้ที่จัดเก็บ(ฝัง)ตะกอน 54 ไร่ โรงผลิตน า้ประปาของ TTW มีก าลังการผลิต
ติดตัง้และก าลงัการผลิตสงูสดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ 320,000 ลบ.ม. ต่อวนั และตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นตน้มา
ไดข้ยายก าลังการผลิตเป็น 440,000 ลบ.ม. ต่อวนั และมีโรงผลิตน า้ประปาแห่งที่สอง คือ โรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน 
ตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ก าลังการผลิตเริ่มต้น 100,000 ลบ.ม. ต่อวัน  
สามารถขยายก าลงัการผลิตไดถ้ึง 400,000 ลบ.ม. ต่อวนั ใชส้ าหรบัเป็นโรงผลิตน า้ประปาส ารอง ท าใหม้ีก าลงัการผลิตรวม 
540,000 ลบ.ม. ต่อวนั 

กระบวนการผลิต ณ โรงผลิตน า้ประปา การส่งน า้ประปาไปยงัสถานีจ่ายน า้ทัง้ 2 แห่ง และกระบวนการจ่าย
น า้ประปาให้กับส านักงานประปาของ กปภ. ใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติทั้งหมด ด้วยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) เพื่อควบคมุการผลิต และการกระจายน า้สู่สถานีจ่ายน า้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ
ดงักล่าวตัง้อยู่ในอาคารควบคมุ ซึ่งเป็นอาคารอิสระท่ีแยกออกมาจากโรงผลิตน า้ประปา 

TTW ไดส้รา้งอาคารเก็บสารเคมีแยกต่างหากออกจากโรงผลิตน า้ประปา เพื่อเก็บสารเคมีก่อนที่จะน าเขา้สู่
ระบบผลิตน า้โดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้สารเคมีหลกัที่ใชใ้นกระบวนการผลิตประกอบดว้ย 

- สารสม้ ใชเ้พื่อท าใหส้ารแขวนลอยในน า้ดิบรวมตวักนัตกตะกอน 
- ด่างทบัทิม ใชเ้พื่อก าจดัสารเคมีบางชนิดในน า้ดิบที่ท  าใหน้ า้ดิบมีสี 
- คลอรีนเหลว ใชใ้นกระบวนการฆ่าเชือ้โรค 
- สารโพลิอีเล็คโตรไลท ์ใชเ้พื่อท าใหก้อ้นตะกอนมีขนาดใหญ่เพื่อใหต้กตะกอนสู่กน้ถงัไดเ้รว็ 
- ปนูขาว ใชเ้พื่อปรบัค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน า้ใหเ้ป็นกลาง 
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นอกจากนี ้ TTW ยังใช้เครื่องสูบจ่ายสารเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสามารถปรบัความถ่ีของการสูบ และ
ปรมิาณการใชส้ารเคมีไดต้ามความเหมาะสมตามปรมิาณและคณุภาพน า้ดิบท่ีไดจ้ากการทดสอบทุกวนั อีกทัง้ยงัมีเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองเพื่อใชใ้นกรณีไฟฟ้าดับ เนื่องจากเครื่องจักรของ TTW ตอ้งเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ดว้ยเหตุผล
เดียวกันนี ้TTW จึงไดจ้ดัใหม้ีหอพกัพนกังาน ตัง้อยู่บริเวณโรงผลิตน า้ประปาเพื่อรกัษาความต่อเนื่องในการผลิตในกรณี 
ที่มีเหตฉุกุเฉิน 

น า้ประปาที่ TTW ผลิตและจ าหน่ายมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายน า้ประปา 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน ้าประปามีคุณภาพตามที่ก าหนดดังกล่าว TTW จึงท าการทดสอบคุณภาพน ้าใน 
ทกุขัน้ตอนของการผลิต ตัง้แต่การเติมสารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน และการส่งจ่ายน า้ออกจากโรงผลิตน า้ดว้ยการผลิต  
ที่มีประสิทธิภาพ และความช านาญ ท าใหน้ า้ประปาที่ผลิตไดข้อง TTW เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดของ กปภ. มาโดยตลอด
ตัง้แต่เริ่มด าเนินการผลิตเมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2547 จนกระทั่งปัจจบุนั ตามมาตรฐาน มอก. 257 เล่ม 1-2521 

 

(ข) ระบบส่งจ่ายน ้าประปาไปยังสถานีจ่ายน ้า 
น า้ประปาที่ผลิตไดจ้ากโรงผลิตน า้ประปาบางเลนจะจดัเก็บไวใ้นถงัเก็บน า้ใสขนาดความจุ 30,000 ลกูบาศกเ์มตร 

และที่โรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบนจดัเก็บไวใ้นถงัเก็บน า้ใสจ านวน 2 ถงัเชื่อมต่อกันขนาดความจ ุ25,000 และ 20,000 ลบ.ม. 
ซึ่งจะส่งจ่ายน า้ไปยงัสถานีจ่ายน า้ของ TTW ทัง้ 2 แห่ง คือ 

(1) สถานีจ่ายน า้พุทธมณฑล ตัง้อยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ภายใน
บริเวณประกอบดว้ยถังเก็บน า้ใสจ านวน 2 ถัง ที่ใชผ้นังร่วมกันมีความจุรวม 50,000 ลบ.ม. ติดตัง้ระบบสูบน า้แบ่งเป็น      
2 ชดุ โดยชดุแรกเป็นเครื่องสบูน า้จ านวน 5 เครื่องขนาดอตัราสบู 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อสบูจ่ายน า้ประปาจ่ายใน
พืน้ที่บรกิาร และจ่ายไปยงัสถานีสบูจ่ายน า้ประปาสามพราน และสถานีสบูจ่ายน า้ประปาออ้มนอ้ย ซึ่งท าหนา้ที่แจกจ่าย
น า้ให้กับประชาชนในพืน้ที่ อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
และชุดที่สองเป็นเครื่องสูบน า้ 5 เครื่องขนาดอัตราสูบ 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อสูบส่งน า้ไปยังสถานีเพิ่มแรงดัน
กระทุ่มแบน และสถานีจ่ายน า้มหาชยั 

(2) สถานีจ่ายน า้มหาชยั ตัง้อยู่ที่ อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร ภายในบรเิวณประกอบดว้ยถังเก็บน า้ใส
จ านวน 2 ถัง ท่ีใชผ้นังร่วมกัน โดยมีความจุรวม 30,000 ลบ.ม. รบัน า้ประปาจากสถานีจ่ายน า้พุทธมณฑล แลว้แจกจ่าย
น ้าประปาผ่านระบบสูบน ้าจ านวน 4 เครื่อง ขนาดอัตราสูบน ้า 2,664 ลบ.ม./ชั่ วโมง/เครื่อง เพื่อสูบจ่ายน ้าประปา 
จ่ายในพืน้ที่บริการ และจ่ายไปยงัสถานีสบูจ่ายน า้ประปาสมทุรสาคร ซึ่งท าหนา้ที่จ่ายน า้ใหแ้ก่พืน้ที่ อ.เมื องสมทุรสาคร             
จ.สมทุรสาคร 

โดยสถานีจ่ายน า้ทัง้ 2 แห่งมีระบบควบคุมการรบั และจ่ายน า้ใหเ้หมาะสมกับปริมาณน า้ที่ตอ้งการในพืน้ที่
จ่ายน า้ โดยการจ่ายน า้จะสบูจ่ายผ่านมาตรวดัน า้ต่ออนกุรมกนัเพื่อบนัทึกปรมิาณการจ่ายน า้ใหก้บั กปภ. นอกจากนีย้งัมี
ถังควบคุมแรงดัน เพื่อป้องกันระบบท่อส่งน า้เป็นสุญญากาศ และเกิดการเสียรูปทรงเมื่อเกิดคล่ืนก าทอน (Resonance 
Frequency) ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ โดยการท าหนา้ที่เติมอากาศเขา้ไปในระบบท่อ นอกจากนีย้งัไดต้ิดตัง้เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง ไวใ้ชง้านกรณีไฟฟ้าดบัเช่นเดียวกบัท่ีโรงผลิตน า้ดว้ย 
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(ค) ระบบท่อส่งน ้าดิบและน ้าประปา 
1) ระบบท่อส่งน ้าประธาน (BTM) เป็นระบบท่อส่งน า้ประปาจากโรงผลิตน ้าประปาไปยังสถานี 

จ่ายน า้ทัง้ 2 แห่งของ TTW รวมระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร (กม.) ประกอบดว้ย 
- ระบบท่อส่งน า้จากโรงผลิตน า้ไปยังสถานีเพิ่มแรงดันคลองโยง ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1,500 มม. 

(1.5 เมตร) มีระยะทางประมาณ 17 กม. ช่วงแรกจากโรงผลิตน า้ประปาบางเลนวางในไหล่ทางของถนนศาลายา-บางภาษี 
จนถึงสถานีเพิ่มแรงดนัคลองโยง 

- ระบบท่อส่งน า้สถานีเพิ่มแรงดนัคลองโยง ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1,500 มม. (1.5 เมตร) มีระยะทาง
ประมาณ 12 กม. โดยวางจากสถานีเพิ่มแรงดนัคลองโยงวางในไหล่ทางของถนนศาลายา-บางภาษี จนถึงทางรถไฟสายใต ้
เลีย้วขวาตามทางรถไฟ เลีย้วซา้ยตามถนนหมายเลข 3414 ลอดขา้ม ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศรี มาตามถนนพุทธมณฑล
สาย 5 จนถึงสถานจี่ายน า้พทุธมณฑล 

- ระบบท่อส่งน า้จากสถานีจ่ายน า้พทุธมณฑลไปยงัสถานีเพิ่มแรงดนักระทุ่มแบน ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 
1,000 มม. (1.0 เมตร) ระยะทางประมาณ 14 กม. โดยวางท่ออยู่ในไหล่ทางของถนนพุทธมณฑลสาย 5 ลอดผ่าน 
ถนนเพชรเกษม เขา้สู่ถนนเศรษฐกิจ 1 โดยวางท่ออยู่ในไหล่ทางของถนนเศรษฐกิจ 1 จนถึงสถานีเพิ่มแรงดนักระทุ่มแบน 

- ระบบท่อส่งน า้จากสถานีเพิ่มแรงดนักระทุ่มแบนไปยงัสถานีจ่ายน า้มหาชัย ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 
1,000 มม. (1.0 เมตร) ระยะทางประมาณ 7 กม. โดยวางท่ออยู่ในไหล่ทางของถนนเศรษฐกิจ 1 เลี ้ยวขวาตาม             
ถนนส่ีวาพาสวสัดิ-์พนัธุวงษ์ เลียบคลองส่ีวาพาสวสัดิ์ จนถึงสถานีจ่ายน า้มหาชยั 

2) ระบบท่อจ่ายน ้า (LDN) เป็นระบบท่อจ่ายน ้าประปาจากสถานีจ่ายน ้าทั้ง 2 แห่งให้แก่ กปภ.     
เพื่อจ่ายน า้ใหแ้ก่ผูใ้ชน้ า้ มีระยะทางทัง้สิน้ประมาณ 113 กม. 

การเชื่อมต่อของท่อจ่ายน า้ LDN แต่ละจดุ จะถกูเชื่อมต่อโดยบ่อวาลว์ซึ่งประกอบดว้ยอปุกรณค์วบคุม
แรงดนัที่เชื่อมต่อระหว่างท่อจ่ายน า้ LDN และท่อบริการของ กปภ. ซึ่งท าหนา้ที่ปรบัลดแรงดันน า้เพื่อใหเ้ป็นแรงดนัน า้ที่
เหมาะสมในการส่งน า้ไปยงัผูใ้ชน้ า้ อีกทัง้ยงัอ านวยความสะดวกในการซ่อมแซม และบ ารุงดูแลรกัษาท่อในแต่ละจดุดว้ย 
โดยบ่อวาลว์ และอปุกรณค์วบคมุแรงดนัทัง้หมดถือเป็นทรพัยสิ์นของ TTW มีทัง้สิน้ 46 จดุ 

ทัง้นี ้TTW มีการช าระค่าเช่าพืน้ที่ส  าหรบัการวางท่อ BTM และ LDN แก่กรมทางหลวงเป็นประจ าทุกปี
ตามสัญญาค่าเช่าพืน้ที่ โดยค่าเช่าพืน้ที่วางท่อดังกล่าวจะปรบัขึน้รอ้ยละ 15 ในทุกๆ 5 ปี ตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวง 
เป็นผู้ก าหนด ในปี 2565 TTW มีค่าเช่าพืน้ที่วางท่อเป็นจ านวนเงิน 34.62 ลา้นบาท โดยเป็นค่าเช่าในส่วนของโรงผลิต
น า้ประปาบางเลนจ านวน 27.94 ลา้นบาท และส่วนโรงผลิตน า้ประปาแห่งที่ 2 กระทุ่มแบนซึ่งเป็นค่าเช่าท่อส่งน า้ดิบ 
อีกจ านวน 6.68 ลา้นบาท 

3) ระบบท่อส่งน ้าดิบ เป็นระบบท่อส่งน า้ดิบจากแม่น า้ท่าจีนที่สถานีสูบน า้ดิบไร่ขิง ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 
39/1 หมู่ที่  10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ผ่านท่อส่งน ้าขนาด 1,500 มิลลิเมตร มีระยะทางรวม 16 กิโลเมตร          
ไปยงัโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบนเพื่อน าน า้ดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตน า้ประปา 

 
(ง) คุณภาพน ้าประปา 
TTW ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดในสัญญาซือ้ขายน า้ประปา

กับ กปภ. และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งก าหนดโดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
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เพื่อใหม้ั่นใจในคุณภาพตามมาตรฐาน TTW ไดท้ าการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ตอนการผลิต
ตลอดเวลา ตัง้แต่การเติมสารเคมี จนถึงการรีดตะกอน และส่งจ่ายน า้จากโรงผลิตน า้ นอกจากนีย้งัไดส่้งตัวอย่างน า้ให้  
กรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุ ท าการตรวจสอบอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ ตัง้แต่เริ่มด าเนินการผลิตเมื่อ 5 มกราคม 2547 
จนถึงปัจจบุนั 

 

(3) การได้รับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 TTW มีบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ ยังคงได้รับ สิทธิประโยชน์จากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ดงันี ้
 บตัรส่งเสรมิเลขที่  59-0683-1-00-1-0 
 ลงวนัท่ี   26 พฤษภาคม 2559 
 วนัท่ีเริ่มมีรายได ้  31 มีนาคม 2562 
 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตน า้ประปา น า้เพื่ออตุสาหกรรมหรือไอน า้ 

สิทธิและประโยชน ์  (1)   ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ   
(2)   ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการ

ที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนัน้ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนระหว่างเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงิน
ไดน้ิติบุคคลในการประกอบกิจการขาดทุนใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึน้
ในระหว่างเวลานัน้ ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดร้บั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก าหนด 
เวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

(3)   ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิซึ่งไดร้บัยกเวน้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้
ตลอดระยะเวลาที่ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลนัน้ 

 
2. บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (PTW) 

PTW เป็นผูป้ระกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาใหก้ับการประปาส่วนภูมิภาค โดยเป็นโครงการเอกชน
ร่วมลงทุนโครงการแรกที่ด  าเนินการผลิตน ้าประปาทดแทนการใช้น ้าบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล มีลักษณะ  
การประกอบธุรกิจที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้

(1) สัญญาและสัมปทานในการประกอบธุรกิจ 
(ก) สัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 
PTW ไดเ้ขา้ท าสญัญากับ กปภ. เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2538 โดย กปภ. ใหสิ้ทธิ PTW ด าเนินการผลิตและ

จ าหน่ายน า้ประปาในเขตปทุมธานี-รงัสิต จ.ปทุมธานี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ คือตัง้แต่วันที่                   
15 ตลุาคม 2541 ถึง 14 ตลุาคม 2566 ลกัษณะสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) โดย PTW เป็น
ผูก้่อสรา้งระบบผลิตและระบบจ่ายน า้ประปา ทัง้นี ้PTW ตอ้งโอนระบบจ่ายน า้ประปาใหแ้ก่ กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจการ 
แต่ในส่วนระบบผลิตน ้าประปาจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของ กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวันที่ครบ 25 ปี  หลังจาก 
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วนัเริ่มประกอบกิจการหรือของวนัที่ 14 ตลุาคม 2566 ทัง้นี ้PTW สามารถขอเช่าระบบผลิตน า้ประปาจาก กปภ. เพื่อผลิต
และจ าหน่ายน า้ประปาต่อจากวนัที่ครบ 25 ปี ได ้โดยการส่งหนงัสือแจง้ความจ านงต่อ กปภ. หลงัจากวนัที่ครบรอบ 24 ปี 
ของวนัเริ่มประกอบกิจการ และอย่างนอ้ยเป็นเวลา 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการโอนระบบผลิตน า้ประปาดงักล่าวหรือในระหว่าง
วนัที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวนัที่ 14 เมษายน 2566 ทัง้นี ้PTW สามารถขอเช่าระบบผลิตน า้ประปาจาก กปภ. ไดอ้ีก 2 ครัง้ 
ระยะเวลาเช่าครัง้ละ 10 ปี 

ภายใตส้ญัญาฉบบันี ้PTW ไดร้บัสิทธิจ าหน่ายน า้ประปาในปริมาณไม่เกิน 288,000 ลบ.ม./วนั โดย กปภ.               
จะหยดุการจ่ายน า้ประปาจากแหล่งประปาอื่นใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีเขตปทมุธานีและรงัสิตหลงัจากวนัเริ่มประกอบกิจการ 
คือวันที่  15 ตุลาคม 2541 เว้นแต่ เมื่อ กปภ. คาดว่าความต้องการน ้าประปาในเขตพืน้ที่ปทุมธานี – รังสิตเกินกว่า 
288,000 ลบ.ม./วัน กปภ. จึงจะมีสิทธิเริ่มด าเนินโครงการที่จะจัดหาน า้ประปาในส่วนที่เกินให้แก่ผูบ้ริโภคได ้ไม่ว่าจะ
ด าเนินการเองหรือใหเ้อกชนรายอื่นด าเนินการ แมว้่าสญัญานีจ้ะยงัไม่สิน้สดุลงก็ตาม แต่ กปภ. จะซือ้น า้ประปาจากแหล่ง
อื่นหรือด าเนินการจ่ายน า้ประปาใหแ้ก่ผูบ้ริโภคส่วนท่ีเกินดงักล่าวขา้งตน้ไดต้่อเมื่อปริมาณน า้ขัน้ต ่า (MOQ) ที่ตอ้งซือ้ครบ
จ านวน 288,000 ลบ.ม./วัน แลว้ ก่อนครบก าหนด 15 วันก่อนสิน้ปีทุกปี กปภ. จะก าหนดและแจง้ปริมาณ MOQ ทั้งนี ้
MOQ ในแต่ละปีจะตอ้งไม่ต  ่ากว่าปรมิาณน า้ที่ก าหนดไวใ้นปีก่อนหนา้นัน้ โดย MOQ ของปี 2552 เท่ากับ 320,000 ลบ.ม./วนั  
MOQ ปี 2553 ถึงปี  2558 เท่ากับ 330,000 ลบ.ม./วัน และ MOQ ปี  2559 เป็นต้นไป เท่ากับ 358,000 ลบ.ม./วัน  
(รวม MOQ ตามเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายน า้ประปาเพิ่มเติมแลว้)  

PTW สูบน า้ดิบจากแม่น า้เจา้พระยามาใชใ้นการผลิตน า้ประปา โดยน า้ประปาที่ผลิตไดจ้ากโรงผลิตน า้ที่             
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จะถูกส่งผ่านท่อส่งน ้าประธาน (BTM) ไปยังสถานีจ่ายน ้าทั้ง 4 แห่งคือ สถานีจ่ายน ้ารังสิต  
สถานีจ่ายน า้ธรรมศาสตร ์สถานีจ่ายน า้ปทุมธานี และสถานีจ่ายน า้หมู่บา้นเมืองเอก (เริ่มจ่ายน า้อย่างเป็นทางการเมื่อ
วนัที่ 7 กันยายน 2558) น า้ประปาจากสถานีจ่ายน า้รงัสิต สถานีจ่ายน า้ธรรมศาสตร ์และสถานีจ่ายน า้หมู่บา้นเมืองเอก  
จะถูกส่งต่อไปยังส านักงานประปารงัสิต และส านักงานประปาคลองหลวง ส่วนน า้ประปาจากสถานีจ่ายน า้ปทุมธานี 
จะถูกส่งต่อไปยงัส านกังานประปาปทุมธานี ผ่านท่อจ่ายน า้ (LDN) ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของ กปภ. ทัง้นี ้ปรมิาณน า้ประปาที่ซือ้ขาย
ในแต่ละเดือนจะถูกวดัดว้ยมาตรวดัน า้ที่สถานีจ่ายน า้ทัง้ 4 แห่ง อตัราค่าน า้ประปาจะปรบัในวนัที่ 1 มกราคม ของทุกปี 
 

(ข) สัญญาซือ้ขายน ้าประปาเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 PTW ไดล้งนามในสัญญาซือ้ขายน ้าประปาเพิ่มเติมอีก 70,000 ลบ.ม./วัน    

เพื่อใชใ้นพืน้ที่ส  านักงานประปารงัสิต กับ กปภ. โดยใชท้รพัยสิ์นบางส่วนจากโครงการในสญัญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิต
และจ าหน่ายน า้ประปา ทั้งนี ้เพื่อเป็นการรองรบัปริมาณการผลิตต่อวันที่สูงขึน้ PTW เป็นผูล้งทุนปรบัปรุงระบบน า้ดิบ 
ก่อสรา้งระบบผลิตน า้ประปา สถานีเพิ่มแรงดนัน า้ ปรบัปรุงระบบส่งน า้ สถานีจ่ายน า้ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วัน 
และเมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2551 PTW ไดด้  าเนินการผลิตและส่งน า้ประปาจากโรงผลิตน า้ประปาดงักล่าวใหแ้ก่ กปภ. แลว้ 
สัญญาฉบับนีจ้ะสิน้สุดในวันที่  14 ตุลาคม 2566 เช่นเดียวกับสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 
ลกัษณะของสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)  

 

(ค) สัมปทานประกอบกิจการประปา 
PTW ไดร้บัสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย (ปัจจุบนัอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่ 13 มกราคม 2543 ถึง 12 มกราคม 2568 
โดย PTW ไดร้บัสิทธิท าการประปาและท าการจ าหน่ายน า้ประปาในเขตพืน้ท่ีบรกิารเขตปทมุธานี – รงัสิต จ.ปทมุธานี ทัง้นี ้
PTW จะคิดค่าน า้ประปาจาก กปภ. ไดต้ามอตัราในสญัญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา  
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(ง) หนังสืออนุญาตให้ใช้น ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาส าหรับผลิตน ้าประปา 
ส านกังานคณะกรรมการทรพัยากรน า้แห่งชาติ เห็นชอบให ้PTW ใชน้ า้ดิบในการผลิตน า้ประปาตามหนงัสือ

ที่ นร กทช./070 ลงวันที่  24 มกราคม 2539 ในปริมาณ 300,000 ลบ.ม./วัน และได้ขยายเพิ่มอีก 200,000 ลบ.ม./วัน    
ตามหนงัสือที่ ชป.ปท.1/2559 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

 

(จ) สัญญาการซ่อมบ ารุง (Maintenance Agreement) 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTW เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้ PTW ด าเนินการปรับแก้

สญัญาบรหิารจดัการและซ่อมบ ารุงรกัษากบั บีเจที เป็นสญัญาซ่อมบ ารุงรกัษาแต่เพียงอย่างเดียว ท าให ้PTW ด าเนินการ
ผลิตน า้ประปา และรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนค่าสารเคมี ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงานของหน่วยการผลิต และค่าอปุกรณอ์ะไหล่     
ซึ่งปัจจุบัน บีเจที ไดถู้กควบรวมกิจการกับวอเตอรโ์ฟลวแ์ละเปล่ียนเป็นบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (TWO)   
ท าให ้TWO เป็นผูด้แูลงานซ่อมบ ารุงรกัษาของ PTW เช่นเดียวกบั TTW 

 

(2) การผลิตและส่งจ่ายน ้าประปา 
(ก) ระบบการผลิต 
โรงผลิตน า้ประปาของ PTW ตัง้อยู่ที่ ต.บา้นปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีพืน้ที่รวม 46 ไร ่ทัง้นี ้จากเดิมที่ 

PTW มีก าลังการผลิตติดตัง้ที่ 288,000 ลบ.ม./วัน PTW ไดป้รบัปรุงโรงผลิตน า้ประปาเพิ่มครัง้แรก 100,000 ลบ.ม./วัน    
ในปี 2551 และในปี 2558 มีการขยายก าลงัการผลิตน า้ประปาเริ่มตน้ที่ 57,000 ลบ.ม./วนัและสงูสุดไม่เกิน 100,000 ลบ.ม./วัน 
เป็นผลท าใหปั้จจบุนัมีก าลงัการผลิตรวมสงูสดุเป็นจ านวน 488,000 ลบ.ม./วนั  

 

(ข) ระบบส่งจ่ายน ้าประปาไปยังสถานีจ่ายน ้า 
น า้ประปาจะถูกสูบส่งไปยงัสถานีจ่ายน า้ประปา 4 แห่ง ก่อนที่จะสบูจ่ายเขา้สู่ระบบท่อจ่ายน า้ประปาของ 

กปภ. สถานีจ่ายน า้ประปาของ PTW ประกอบดว้ย 
(1) สถานีจ่ายน ้าธรรมศาสตร ์ตั้งอยู่ที่  81/16 หมู่ที่  6 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ต.เชียงรากใหญ่        

อ.สามโคก  จ .ปทุมธานี  ประกอบด้วยอาคารเก็บน ้าขนาด  30,000 ลบ .ม .มี เค รื่อ งสูบน ้าจ านวน  3 เค รื่อ ง                     
ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับดว้ยมอเตอรข์นาด 630 กิโลวัตต ์เพื่อจ่ายน า้ประปาไปยังระบบจ่ายน า้ประปาของ 
กปภ.สาขาคลองหลวง และบางส่วนของส านกังานประปาอยธุยา เพื่อจ่ายน า้ประปาใหก้บัประชาชนในพืน้ท่ี อ.คลองหลวง 
และพืน้ท่ีบางส่วนในเขต จ.พระนครศรีอยธุยา 

(2)  สถานีจ่ายน า้รงัสิต ตัง้อยู่ที่หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ต.บา้นปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
ประกอบดว้ยอาคารเก็บน า้ขนาด 30,000 ลบ.ม. มีเครื่องสบูน า้จ านวน 3 เครื่อง ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขบัดว้ย
มอเตอรข์นาด 630 กิโลวตัต ์เพื่อจ่ายน า้ประปาไปยงัระบบจ่ายน า้ประปาของ กปภ.สาขารงัสิต เพื่อจ่ายน า้ประปาใหก้ับ
ประชาชน ในพืน้ท่ี อ.ธัญบรุี และ อ.ล าลกูกา 

(3)  สถานีจ่ายน า้ปทุมธานี ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ประกอบดว้ยอาคารเก็บน า้
ขนาด 24,000 ลบ.ม. มีเครื่องสบูน า้จ านวน 3 เครื่องขนาด 2,880 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขบัดว้ยมอเตอรข์นาด 355 กิโลวตัต ์
เพื่อจ่ายน า้ประปาไปยงัระบบจ่ายน า้ประปาของ กปภ.สาขาปทมุธานี เพื่อจ่ายน า้ประปาใหก้บัประชาชน ในพืน้ท่ี อ.เมือง 
อ.สามโคก และ อ.ลาดหลมุแกว้ 

(4)  สถานีจ่ายน ้าหมู่บ้านเมืองเอก ตั้งอยู่ที่ โรงผลิตน ้าประปา PTW หมู่ที่  3 ต.บ้านปทุม  อ.สามโคก            
จ.ปทุมธานี ประกอบด้วยอาคารเก็บน ้าขนาด 10,000 ลบ.ม. มีเครื่องสูบน ้าจ านวน 5 เครื่องขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม./เครื่อง  
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ขับดว้ยมอเตอรข์นาด 315 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ายน ้าประปาไปยังระบบจ่ายน ้าประปาในบางส่วนของ กปภ. สาขารงัสิต  
เพื่อแบ่งเบาภาระการจ่ายน า้ของสถานีจ่ายน า้รงัสิต เพื่อใหส้ถานีจ่ายน า้รงัสิตสามารถจ่ายน า้เขา้ไปในพืน้ท่ี อ.คลองหลวง 
บรเิวณคลอง 4 ถึงคลอง 5 ไดม้ากขึน้ โดยสถานีจ่ายน า้หมู่บา้นเมืองเอกจ่ายน า้ประปาใหก้บัประชาชน ในพืน้ท่ี ต.หลกัหก 
ต.บา้นใหม่ ต.บางพนู อ.เมือง จ.ปทมุธาน ี

ทั้งนี ้สถานีจ่ายน า้ประปาทั้ง 4 แห่งของ PTW มีชุดอุปกรณ์ปรบัความเร็วรอบควบคุมแรงดันการจ่ายน า้ 
ใหเ้หมาะสมกับปริมาณน า้ที่ตอ้งการในพืน้ที่จ่ายน า้ โดยมีการจ่ายน า้ผ่านมาตรวดัน า้ที่ต่ออนุกรมกันเพื่อบนัทึกปรมิาณ
การจ่ายน า้ให ้กปภ. เช่นเดียวกบั TTW อย่างไรก็ตาม ขอบเขตความรบัผิดชอบของ PTW ครอบคลมุถึงมาตรวดัน า้ที่สถานี
จ่ายน า้เท่านัน้ ทัง้นี ้PTW มีอปุกรณป์้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในระบบท่อส่งน า้จากโรงผลิตน า้ไปยงัสถานีจ่ายน า้  
ส่วนระบบจ่ายน า้ประปาตัง้แต่ส่วนที่ออกจากสถานีจ่ายน า้ประปาเป็นตน้ไป อยู่ในความรบัผิดชอบดแูลของ กปภ. 

 

(ค) ระบบท่อส่งน ้าประปา 
1) ระบบท่อส่งน ้าประธาน (BTM) เป็นระบบท่อส่งน า้ประปาจากโรงผลิตน า้ประปา ไปยงัสถานีจ่าย

น า้ทัง้ 4 แห่งของบรษิัทฯ รวมระยะทางประมาณ 33.78 กม. ประกอบดว้ย 
- ระบบท่อส่งน า้จากโรงผลิตน า้ไปยงัสถานีจ่ายน า้รงัสิต มี 4 ขนาดคือ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1,500 มม. 

ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร (โรงผลิตน า้ไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 347) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. 
ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร (จากถนนทางหลวงหมายเลข 347 ไปยังแยกคลองเปรมประชากร) ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง  
800 มม. ระยะทางประมาณ 1.15 กิโลเมตร (จากคลองข่าไปยังแยกคลองเปรมประชากร) และขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  
1,000 มม. ระยะทางประมาณ 8.13 กิโลเมตร (จากแยกคลองเปรมประชากรไปยงัสถานีจ่ายน า้รงัสิต) 
  - ระบบท่อส่งน า้จากโรงผลิตน า้ไปยงัสถานีจ่ายน า้ธรรมศาสตร ์มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 
1,500 มม. ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1,220 มม. ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร 
(ท่อทัง้สองขนาดใชร้ว่มกบัท่อส่งน า้ที่จ่ายจากโรงผลิตน า้ไปยงัสถานีจ่ายน า้รงัสิต) และ ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1,000 มม.
ระยะทางประมาณ 0.63 กิโลเมตร (จากแยกคลองเปรมประชากร ไปยงัสถานีจ่ายน า้ธรรมศาสตร)์ 

- ระบบท่อส่งน า้จากโรงผลิตน ้าไปยังสถานีจ่ายน า้ปทุมธานี  มีการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง     
600 มม. ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใตแ้ม่น า้เจา้พระยา และต่อดว้ยท่อขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 700 มม. 
ระยะทางประมาณ 0.55 กิโลเมตร จากแม่น า้เจา้พระยาฝ่ังตะวนัตกไปยงัสถานีจ่ายน า้ปทมุธานี 

- ระบบท่อส่งน า้จากสถานีจ่ายน า้หมู่บา้นเมืองเอกที่อยู่ในโรงผลิตน า้ประปาปทุมธานีนัน้ มีการวางท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร โดยเส้นท่อดังกล่าวมีการจ่ายน ้าเข้าไปในพื ้นที่ 
หมู่บา้นเมืองเอก ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีเทศบาล ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

- มีการติดตัง้เครื่องสบูน า้จ านวน 5 เครื่อง ณ สถานีเพิ่มแรงดนั ช่วงตน้ทางของท่อที่ส่งน า้ไปยงัสถานี
จ่ายน า้รงัสิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งน า้ไปยงัสถานีจ่ายน า้รงัสิต เพิ่มขึน้เป็น 200,000 ลบ.ม./วนั 

2) ระบบท่อจ่ายน ้า (LDN) เป็นระบบท่อจ่ายน า้ประปาจากสถานีจ่ายน ้าทั้ง 4 แห่ง ให้แก่ กปภ.  
ตามขอ้ก าหนดในสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาระหว่าง PTW กับ กปภ. ระบบจ่ายน า้ประปา 
ที่ PTW ก่อสรา้งทัง้หมดจะถกูโอนให ้กปภ. ตัง้แต่วนัเริ่มประกอบกิจการ หรือ วนัที่ 15 ตลุาคม 2541 ดว้ยเหตนุี ้ระบบจ่าย
น ้าประปาที่  PTW สรา้ง ซึ่งประกอบไปด้วยท่อจ่ายน ้าบางส่วนรวมถึงบ่อวาล์วจึงถูกโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ.          
ตัง้แต่บดันัน้ 
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3) ระบบท่อส่งน ้าดิบ เป็นระบบท่อส่งน ้าดิบจากแม่น ้าเจ้าพระยา ที่สถานีสูบน ้าดิบ ซึ่งตั้งอยู่            
ต.บา้นปทมุ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ผ่านท่อส่งน า้ 2 เสน้ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1,500 และ1,000 มิลลิเมตร มีระยะทาง 
750 และ 800 เมตรตามล าดบั ไปยงัโรงผลิตน า้ประปาปทมุธานีเพื่อน าน า้ดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตน า้ประปา 

ทั้งนี ้ PTW มีการช าระค่าเช่าพื ้นที่ส  าหรับการวางท่อน ้าดิบระยะทาง 25 เมตร แก่กรมทางหลวง 
เป็นประจ าทุกปี ตามสัญญาค่าเช่าพืน้ที่ โดยค่าเช่าพืน้ที่วางท่อดังกล่าวจะปรบัขึน้รอ้ยละ 15 ในทุกๆ 5 ปี ตามเงื่อนไข 
ที่      กรมทางหลวงเป็นผูก้  าหนด ในปี 2565 PTW มีค่าเช่าพืน้ท่ีวางท่อเป็นจ านวนเงิน 3,600 บาท  

 

(ง) คุณภาพน ้าประปา 
น า้ประปาที่ PTW ผลิต และจ าหน่าย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในสัญญาให้สิทธิ

ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาและสัญญาซื ้อขายน ้าประปาเพิ่มเติม อันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตส าหกรรม ซึ่งที่ผ่านมา 
น า้ประปาที่ PTW ผลิตไดม้ีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดเสมอ  

 
(3) การได้รับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 PTW มีบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ดงันี ้
 บตัรส่งเสรมิเลขที่  59-0392-1-00-1-0 
 ลงวนัท่ี   21 มีนาคม 2559 
 วนัท่ีเริ่มมีรายได ้  31 ธันวาคม 2560 
 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตน า้ประปา น า้เพื่ออตุสาหกรรมหรือไอน า้ 
 สิทธิและประโยชน ์  (1)   ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

(2)   ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการ
ที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนัน้ในกรณีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงิน
ไดน้ิติบุคคลในการประกอบกิจการขาดทุน ใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึน้
ในระหว่างเวลานัน้ ไปหกัออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดร้บั
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ 
โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

(3)   ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสรมิซึ่งไดร้บัยกเวน้
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอด
ระยะเวลาที่ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลนัน้ 
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3. สิทธิในการผลิตน ้าประปาและบ าบัดน ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) 
(1) สิทธิและสัญญาในการประกอบธุรกิจ 

(ก) สิทธิในการผลิตน ้าประปา 
TTW ได้ซื ้อสิทธิในการผลิตน ้าประปาและบ าบัดน ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) จาก       

บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จ ากัด เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2552 โดยมีก าลงัการผลิตน า้ประปา 48,000 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และสามารถท าการบ าบดัน า้เสียได ้18,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั  

(ข) สัญญาจ้างบริหารจัดการซ่อมบ ารุงและบริหารจัดการระบบผลิตน ้าประปาและบ าบัดน ้าเสีย
กับบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (TWO) 

บริษัทไดท้ าสัญญาจา้งบริหารจัดการระบบซ่อมบ ารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (TWO)  
เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2552 เพื่อบริหารจดัการระบบผลิตและจ่ายน า้ประปา และระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียภายใน
นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ระบบการผลิตน ้าประปา 
ผลิตน า้ประปาโดยการสูบน ้าดิบจากแม่น า้ เจ้าพระยาเข้าสู่กระบวนการผลิตที่โรงผลิตน า้ประปาซึ่งตั้ง 

อยู่ที่ 139 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา มีก าลงัการผลิตสงูสดุ 48,000 ลบ.ม. ต่อวนั 
กระบวนการผลิตและจ่ายน า้ประปาให้กับโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติ
ทัง้หมด ดว้ยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) เพื่อควบคุมการผลิตและการจ่ายน า้ประปา
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวตัง้อยู่ในอาคารควบคุมที่อยู่ในโรงผลิตน า้ประปาซึ่งประกอบดว้ยถังเก็บน า้ขนาด
ความจุ 7,000 ลบ.ม. โดยมีการสรา้งอาคารเก็บสารเคมีแยกต่างหากจากโรงผลิตน ้าประปา เพื่อเก็บสารเคมีก่อนที่  
จะน าเขา้สู่ระบบผลิตน า้โดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้สารเคมีหลกัที่ใชใ้นกระบวนการผลิตประกอบดว้ย 

- สารสม้ ใชเ้พื่อท าใหส้ารแขวนลอยในน า้ดิบรวมตวักนัตกตะกอน 
- คลอรีนเหลว ใชใ้นกระบวนการฆา่เชือ้โรค 
- ปนูขาว ใชเ้พื่อปรบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ของน า้ 

น า้ประปาที่ผลิตและจ่ายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในสัญญา อันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามขอ้แนะน าขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ปี 2011 บริษัทไดท้ าการทดสอบ
คุณภาพน ้าในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเติมสารเคมีไปจนถึงการส่งจ่ายน ้าประปาออกจากโรงผลิต เพื่อให้การผลิต 
มีประสิทธิภาพ และน า้ประปาที่ผลิตไดเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

(2) คุณภาพน ้าประปา 
น า้ประปาที่ผลิตไดจ้ะตอ้งมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดในสญัญา เพื่อใหม้ั่นใจในคุณภาพตาม

มาตรฐาน บรษิัทจดัใหม้ีการทดสอบเพื่อควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนการผลิตตลอดเวลา นอกจากนีย้งัไดส่้งตวัอย่างน า้
ใหอ้งคก์รภายนอก ท าการตรวจสอบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

(3) ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
บรหิารจดัการระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งเป็นระบบบ าบดัแบบตะกอนเร่ง 

(Activated Sludge) มีก าลังการบ าบัดน ้าเสียสูงสุด 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันน ้าเสียเกิดขึน้รวม 14,190 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน ้าทิ ้งที่ ผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกเก็บกักไว้ในบ่อพักน ้าทิ ้งขนาด 18,000 ลูกบาศก์เมตร 
(ระยะเวลากักเก็บ 1 วัน) ก่อนระบายลงสู่คูระบายน า้ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และปล่อยลงสู่แหล่งน า้บริเวณ
ใกลเ้คียงต่อไป 
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(4) คุณภาพน ้าทีผ่่านการบ าบัด (Effluent) 
ด าเนินการบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยควบคุม

คุณภาพน า้ที่ผ่านการบ าบดั (Effluent) ใหเ้ป็นตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ปี 2559 

เพื่อใหม้ั่นใจในคุณภาพน า้ที่ผ่านกระบวนการบ าบดัตามมาตรฐาน บริษัทจดัใหม้ีการทดสอบเพื่อควบคุม
คณุภาพในทกุขัน้ตอนตลอดเวลา นอกจากนีย้งัไดส่้งตวัอย่างน า้ใหห้น่วยงานภายนอกตรวจสอบอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 
เป็นประจ า การด าเนินงานของโครงการ BIE นัน้ เป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้ับองคก์รและยงัเป็นการเพิ่มทกัษะ ความรู ้และ
ประสบการณใ์หก้บับคุลากรของ TTW ในการท่ีจะเป็นผูใ้หบ้รกิารโดยตรงกบัลกูคา้ 
 
 
 

บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (TWO) 
TWO เป็นผูร้บัจา้งบรหิารจดัการ และซ่อมบ ารุงใหก้บั TTW, PTW, บรหิารจดัการระบบผลิตน า้ประปาและบ าบดั

น า้เสียใหก้ับ TTW ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ บริษัท อมตะวอเตอร ์จ ากัด ภายในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้
ชลบรุีและระยอง โดยมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้

1. สัญญาบริหารจัดการซ่อมบ ารุง และบริหารจัดการระบบผลิตน ้าประปาและบ าบัดน ้าเสียกับบริษัท 
ททีดีับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

TWO ไดท้ าสญัญากบั TTW เพื่อบรหิารจดัการงานบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอปุกรณแ์ละท่อส่ง – จ่ายน า้ประปา 
ที่อยู่ในความรบัผิดชอบดแูลของ TTW ทัง้หมดตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 จนถึงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2577 ระยะเวลา
สัญญา 30 ปี และท าสัญญาบริหารจัดการระบบผลิต – จ่ายน ้าประปา และระบบรวบรวมและบ าบัดน ้าเสียภายใน 
นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 ระยะเวลาสญัญา 30 ปี 

2. สัญญาบริหารจัดการซ่อมบ ารุง กับบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด 
TWO ไดท้ าสัญญาบริหารจัดการระบบบ ารุงรกัษากับ บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด ซึ่งตัง้อยู่ที่เลขที่ 43  

หมู่ที่ 3 ถ.เชียงรากนอ้ย – บางไทร ต.บา้นปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ท าหนา้ที่ดูแลงานบ ารุงรกัษาเครื่องจักรอุปกรณ์
และท่อส่งน า้ประปาของระบบผลิตน า้ประปา ก าหนดสิน้สดุสญัญาวนัท่ี 14 ตลุาคม 2566 

3. สัญญาบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบผลิตน ้าประปา และระบบบ าบัดน ้าเสียกับบริษัท อมตะ
วอเตอร ์จ ากัด 

TWO ไดท้ าสัญญาบริหารจัดการและบ ารุงรกัษาระบบผลิตน า้ประปา และระบบบ าบัดน า้เสียกับบริษัท 
อมตะวอเตอร ์จ ากัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 700/2 หมู่ที่ 1 ต.คลองต าหรุ อ.เมือง        
จ.ชลบรุี และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง ซึ่งตัง้อยู่ที่ เลขที่ 7/301 หมู่ที่ 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยมี
สญัญาจ านวน 6 ฉบบั ประกอบดว้ย 

(ก) ใบสั่งจา้งเดินระบบและบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน า้เสีย แห่งที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี ระยะเวลา 1 ปี 
ตัง้แต่วนัที่ 26 ธันวาคม 2565 จนถึง 25 ธันวาคม 2566 และอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อท าสญัญาระยะยาว 

(ข) ใบสั่งจา้งด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบผลิตน า้ประปาแห่งที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี  ้ชลบุรี ระยะเวลา   
1 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 26 ธันวาคม 2565 จนถึง 25 ธันวาคม 2566 และอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อท าสญัญาระยะยาว 

ธุรกิจบริการด้านการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบผลติน ้าประปาและระบบบ าบัดน า้เสีย 
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(ค) สญัญาจา้งด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบผลิตน า้ประปาแห่งที่ 1 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง ระยะเวลา 
20 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 ถึง 26 ธันวาคม 2582 

(ง) สัญญาจ้างด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบน า้ดิบ ระบบท่อจ่ายน ้าดิบ ระบบท่อจ่ายน ้าประปาและระบบ
รวบรวมน ้าเสีย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชลบุรี ระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง             
31 ธันวาคม 2569  

(จ) สัญญาจ้างด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบน า้ดิบ ระบบท่อจ่ายน า้ดิบ ระบบท่อจ่ายน า้ประปา และระบบ
รวบรวมน ้าเสียนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง ระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง             
31 ธันวาคม 2569  

(ฉ) สญัญาจา้งงานสมัปทาน ศกึษา ออกแบบก่อสรา้งและเดินระบบการก าจดัตะกอนของระบบผลิตน า้ประปาแห่งที่ 
1/1 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง ระยะเวลา 20 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 ถึง 26 ธันวาคม 2582 

 

   
งานเดินระบบผลิตและบ ารุงรกัษา นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ด าเนินการโดย TWO 

 
(2) การตลาดและการแข่งขัน 

TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาใหแ้ก่ลูกคา้คือ กปภ. ในพืน้ที่นครปฐมและสมุทรสาคร ไดแ้ก่ 
การประส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย สาขาสามพราน สาขานครปฐม และสาขาสมุทรสาคร โดย TTW เป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายน า้ประปาหลกัในพืน้ที่ใหบ้ริการของ กปภ. ทัง้ 4 สาขา นอกจากน า้ประปาที่รบัซือ้จาก TTW ตามปริมาณน า้ขัน้ต ่าแลว้   
กปภ. ยังน าน า้ประปาที่ผลิตเองจากสถานีผลิตน า้โพธาราม (PTR) จงัหวัดราชบุรี เขา้มาจ าหน่ายในพืน้ที่ใหบ้ริการของ 
กปภ. สาขานครปฐม และสาขาสมทุรสาคร รวมถึงการซือ้น า้จากการประปานครหลวง (กปน.) เขา้มาจ่ายในบางส่วนของ
พืน้ท่ีใหบ้รกิารของ กปภ.สาขาสมทุรสาคร โดยมีรายเอียดสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี ้

 

ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย น ้าประปาให้ กปภ. 
ปริมาณน ้าผลิตเอง/ปริมาณน ้ารับซือ้  

(ล้าน ลบ.ม.) 
ร้อยละ 

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (TTW) 141.88 82 

สถานีผลิตน า้โพธาราม (PTR) (กปภ.) 30.41 17 
การประปานครหลวง (กปน.) 1.50 1 

ยอดรวม 173.79 100 
 

 ในขณะที่ PTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาใหแ้ก่ลกูคา้คือ กปภ. เช่นกนั ในพืน้ที่ปทมุธานี-รงัสิต 
ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) สาขาคลองหลวง และสาขาปทุมธานี โดย กปภ.  สาขาธัญบุรี  
เป็นสาขาที่ตัง้ขึน้มาภายหลงัโดยใหบ้ริการน า้ประปาในหลกัในพืน้ที่ของ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดย กปภ. ผลิตน า้ประปา
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จากสถานีผลิตน า้ประปาคลอง 13 และรบัซือ้น า้จากเอกชนและ กปน. เขา้ไปจ าหน่ายในพืน้ท่ีใหบ้รกิาร เนื่องจากระบบท่อ
ส่งน า้ประปาและแรงดันการจ่ายน า้ประปาจากสถานีจ่ายน า้ของ  PTW ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมพืน้ที่ให้บริการ
ดงักล่าว 

ในปี 2565 PTW มีปริมาณน า้จ าหน่ายในพืน้ที่บริการของ กปภ. ทัง้ 3 สาขา ตามที่กล่าวขา้งตน้เท่ากับ 133.54 
ลา้น ลบ.ม. เทียบกับปริมาณน ้าจ าหน่ายทั้งหมดของ กปภ.ที่ผลิตได้เองหรือรบัซือ้น ้าจาก กปน.และเอกชนรายอื่น  
สรุปไดต้ารางดงันี ้

 

ตารางสรุปปรมิาณน า้รบัซือ้ของ กปภ. ทัง้ 3 สาขา จาก PTW / กปภ. ผลิตเอง / กปน. หรือเอกชนรายอื่น ในปี 2565 

ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย น ้าประปาให้ กปภ. 
ปริมาณน ้าผลิตเอง/ปริมาณน ้ารับซือ้ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
ร้อยละ 

บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั (PTW) 133.54 79 
สถานีผลิตน า้วดัชัยสิทธาวาส และสถานีผลิตน า้ไมต้รา (กปภ.) 24.70 14 

การประปานครหลวง (กปน.) 8.87 5 
เอกชนรายอื่น 4.37 2 

ยอดรวม 171.48 100 
 
1. ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์

 TTW 
TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาใหแ้ก่ลกูคา้คือ กปภ. เพียงรายเดียว โดย กปภ. รบัซือ้น า้ประปา

จาก ปัจจบุนั TTW ณ สถานีจ่ายน า้ทัง้ 2 แห่ง คือ สถานีจ่ายน า้พทุธมณฑล และสถานีจ่ายน า้มหาชยั โดย กปภ. จะท าการ
จ าหน่ายน า้ประปาใหแ้ก่ผูใ้ชน้ า้ ดว้ยการจ่ายน า้ผ่านท่อจ่ายน า้และท่อบริการ โดยปริมาณน า้ประปาที่ TTW จ าหน่าย
ใหแ้ก่ กปภ. จะถูกคิดจากมาตรวดัน า้หลัก ณ จุดจ่ายน า้ซึ่งตัง้อยู่ ณ สถานีจ่ายน า้ทัง้ 2 แห่งของ TTW คือ สถานีจ่ายน า้
พุทธมณฑล และสถานีจ่ายน ้ามหาชัย ส่วนปริมาณน ้าประปาที่  กปภ. จ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้น ้าจะถูกวัดปริมาณโดย  
มาตรวดัน า้ ณ แหล่งที่ตัง้ของผูใ้ชน้ า้แต่ละราย ดงันี ้
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TTW จะท าการคิดมลูค่าน า้ประปาตามปรมิาณที่จ าหน่ายใหแ้ก่ กปภ. ในแต่ละเดือน และจดัส่งใบแจง้หนีใ้หแ้ก่
ส านกังานประปาทัง้ 3 แห่งที่ท  าหนา้ที่ดแูลการใหบ้รกิารจ่ายน า้ในพืน้ท่ีบรกิาร ดงันี ้ 

1) การประปาส่วนภมูิภาค สาขาสามพราน  
2) การประปาส่วนภมูิภาค สาขาออ้มนอ้ย  
3) การประปาส่วนภมูิภาค สาขาสมทุรสาคร  

 โดยมีเงื่อนไขช าระเงินท่ีระบใุห ้กปภ. ตอ้งช าระค่าน า้ประปาในระยะเวลา 15 วนั นบัจากวนัท่ี TTW ส่งใบแจง้หนี ้
TTW จะท าการเฉล่ียปริมาณน า้ประปาทุกรอบ 6 เดือนตามสัญญา หากมลูค่าเฉล่ียของปริมาณน า้รบัซือ้ของ 

กปภ. จาก TTW ต ่ากว่าที่ก าหนดไวต้ามสญัญา กปภ. จะช าระค่าน า้ประปาเพิ่มให ้TTW โดยคิดตามอตัราค่าน า้ประปา
คณูดว้ยส่วนต่างปรมิาณน า้ประปาที่ TTW จดัส่งใหก้บัปรมิาณน า้รบัซือ้ขัน้ต ่าตามสญัญา (MOQ)   
 นอกจากนี ้TTW ยงัไดเ้ขา้ซือ้สิทธิในการบริหารและจดัการน า้ประปาและน า้เสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
มูลค่า 1,400 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2552 ระยะเวลา 30 ปี สัญญาจะสิน้สุดในปี 2582 โดยมีก าลังการผลิต
น า้ประปาบนผิวดินที่ 48,000 ลบ.ม./วนั โดยในปี 2565 ราคาจ าหน่ายน า้ประปาอยู่ที่ 24.75 บาทต่อ ลบ.ม. และมีก าลัง
การบ าบดัน า้เสียที่ 18,000 ลบ.ม./วนั ราคา ค่าบรกิารในการบ าบดัน า้เสียอยูท่ี่ 8 บาทต่อ ลบ.ม. แลว้แต่ระดบัคณุภาพของ
น ้าที่ เสีย  แต่ถ้าระดับคุณภาพของน ้าเสียเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จะคิดค่าบริการในอัตรา  20 บาทต่อ ลบ.ม .             
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้เริ่มด าเนินการปี  2535 มี เนื ้อที่ รวม 1,962 ไร่ ซึ่งถ้าแบ่งพื ้นที่ ตามลักษณะของ 
เขตอตุสาหกรรมจะสามารถแบ่งได ้คือ  

- เขตอตุสาหกรรมทั่วไปคิดเป็นรอ้ยละ 59  
- เขตสาธารณปูโภคและพืน้ท่ีสีเขียวคิดเป็นรอ้ยละ 30  
- เขตอตุสาหกรรมส่งออกคิดเป็นรอ้ยละ 8  
- เขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยั คิดเป็นรอ้ยละ 3 และถา้แบ่งตามการใชส้อยพืน้ท่ีที่เกิดขึน้จรงิจะแบ่งไดเ้ป็น

พืน้ท่ีโรงงานท่ีเปิดด าเนินการแลว้คิดเป็นรอ้ยละ 55 
ลกัษณะของโรงงานที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ประกอบดว้ยโรงงานเครื่องใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

คิดเป็นรอ้ยละ 29 โรงงานเครื่องยนต์ เครื่องจักร อะไหล่ คิดเป็นรอ้ยละ 14 และกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรม 
คิดเป็นรอ้ยละ 11 เป็นตน้ 

 

 PTW 
 PTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาใหแ้ก่ลกูคา้คือ กปภ. เพียงรายเดียว โดย กปภ. รบัซือ้น า้ประปา
จาก PTW ณ สถานีจ่ายน า้ทัง้ 4 แห่ง คือ สถานีจ่ายน า้ปทมุธานี สถานีจ่ายน า้รงัสิต สถานีจ่ายน า้ธรรมศาสตร ์และสถานี
จ่ายน ้าหมู่บ้านเมืองเอก ทั้งนี ้ กปภ. จะจ าหน่ายน ้าประปาที่ รับซื ้อดังกล่าวให้แก่ประชาชนในพื ้นที่ ให้บริการ          
ปทมุธานี – รงัสิต ดว้ยการจ่ายน า้ผ่านท่อจ่ายน า้ LDN ของ กปภ. และท่อบรกิาร 

PTW จะท าการคิดมูลค่าน า้ประปาที่จ าหน่ายใหแ้ก่ กปภ. ไดต้ามจริงในแต่ละเดือน และจัดส่งใบแจง้หนีใ้หแ้ก่
ส านกังานประปาทัง้ 3 แห่งที่ท  าหนา้ที่ดแูลการใหบ้รกิารจ่ายน า้ในพืน้ท่ีบรกิาร ดงันี ้ 

1) การประปาส่วนภมูิภาค สาขารงัสิต  
2) การประปาส่วนภมูิภาค สาขาคลองหลวง  
3) การประปาส่วนภมูิภาค สาขาปทมุธานี   

โดยมีเงื่อนไขช าระเงินท่ีระบ ุให ้กปภ. ตอ้งช าระค่าน า้ในระยะเวลา 7 วนั นบัจากวนัท่ี PTW ส่งใบแจง้หนี ้
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PTW จะท าการเฉล่ียปรมิาณน า้ประปาทกุรอบ 12 เดือนตามสญัญา (ตัง้แต่วนัท่ี 15 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 14 ตลุาคม 
ของทุกปี) หากมูลค่าเฉล่ียของปริมาณน า้รบัซือ้ของ กปภ. จาก PTW ต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ตามสัญญา กปภ. จะช าระ       
ค่าน า้ประปาเพิ่มให ้PTW โดยคิดตามอตัราค่าน า้ประปาคูณดว้ยส่วนต่างปริมาณน า้ประปาที่  PTW จดัส่งใหก้ับปริมาณ
น า้รบัซือ้ขัน้ต ่าตามสญัญา (MOQ)   

 

2. ความต้องการใช้น ้าประปาในพืน้ที ่
 (1)  การเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการใช้น า้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 
เนื่องจาก จ.นครปฐม และ จ.สมทุรสาครเป็นพืน้ที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่องดว้ยการ
ขยายตวัของจ านวนประชากรไม่ว่าจะในพืน้ที่เองหรือประชากรที่ยา้ยจากกรุงเทพมหานครเขา้มาอาศยัในเขตปริมณฑล
รอบนอกกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึน้ ท าใหเ้กิดการเพิ่มขึน้ของแหล่งที่อยู่อาศยั โครงการหมู่บา้นต่างๆ และที่ดินจดัสรร 
ที่เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมากในพืน้ที่ดังกล่าว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ในอนาคต ทั้งนีใ้นปี 2565 จ.นครปฐม มีจ านวน
ประชากร 921,882 คน และ จ.สมทุรสาคร มีจ านวนประชากร 589,428 คน รวมเป็น 1,511,310 คน เพิ่มขึน้จากจ านวน
ประชากรในปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 0.21 ในขณะที่เมื่อเทียบกับปี 2555 (10 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งมีประชากรอยู่ทั้ง 2 จังหวัด 
รวมกนั 1,383,428 คน หรือเพิม่ขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 9.24 

ส าหรบัพืน้ที่ปทุมธานี – รงัสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งจดัว่าเป็นพืน้ที่ต่อเนื่องของกรุงเทพมหานคร ไดม้ีการพฒันาเป็น
ชมุชนท่ีหนาแน่นยิ่งขึน้ มีการขยายตวัของจ านวนประชากรจากการขยายตวัของพืน้ท่ีเมือง และการพฒันาระบบขนส่งดว้ย
ระบบรถไฟฟ้า ถนน และทางด่วนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกขึน้  
ตลอดจนมีการใชท้ี่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแทนพืน้ที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและ
พาณิชยกรรมในเขต อ.ล าลูกกา อ.ธัญบุรี และ อ.เมืองปทุมธานี ทั้งนี ้ในปี 2565 จ.ปทุมธานี  มีจ านวนประชากร 
1,201,532 คน เพิ่มขึน้จากปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 0.96 และเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีประชากรอยู่  1,033,837 คน  
หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 16.22 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรระหว่างปี 2555-2565 ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี (หน่วย : คน) 
ปี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี 

2555 874,616 508,812 1,033,837 

2556 882,184 519,457 1,053,158 
2557 891,071 531,887 1,074,058 
2558 899,342 545,454 1,094,249 

2559 905,008 556,719 1,111,376 
2560 911,492 568,465 1,129,115 
2561 917,053 577,964 1,146,092 

2562 920,030 584,703 1,163,604 
2563 920,719 586,140 1,176,411 
2564 921,946 586,194 1,187,933 

2565 921,882 589,428 1,201,532 
ท่ีมา: ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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(2)  การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 
พืน้ที่ในเขต จ.สมุทรสาคร เป็นพื ้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศ จากที่มาของข้อมูลจาก       

กรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม พบว่า ณ สิน้ปี 2565 มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ ในจงัหวดัสมทุรสาคร
จ านวน 6,224 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง โรงงานแปรรูปอาหารทะเล และโรงงาน
อาหารกระป๋อง และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ส่วนใน จ.นครปฐม จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมีจ านวน 3,269 โรงงาน 
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานเก่ียวกบัอตุสาหกรรมอาหารส าเรจ็รูป เครื่องดื่ม เสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงโรงงานผลิตอปุกรณกี์ฬา 
เป็นตน้ โดยมีปริมาณการใชน้ า้ประปาที่เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศ และการ
ส่งออก (ที่มา: จ านวนโรงงานอตุสาหกรรม จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม) 

ส าหรับพื ้นที่ของ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นเขตให้บริการของ PTW มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี อ.ล าลกูกา และ อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีจ านวนโรงงานอตุสาหกรรม 
ณ สิน้ปี 2565 จ านวน 3,111 โรงงาน ประเภทของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมที่เก่ียวกับชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และการส่ือสาร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจกัรเครื่องยนตท์ี่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้า 
เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี  เป็นจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพมหานคร จึงเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา  
ชัน้น ามากมาย ตลอดจนมีหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าต่างๆ เกิดขึน้เพื่อรองรบัการเติบโตของเมือง และจ านวนประชากรที่เพิ่ม
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหป้รมิาณการใชน้ า้ทัง้ในกลุ่มผูใ้ชน้ า้ประเภทอตุสาหกรรม และผูใ้ชน้ า้ในภาคครวัเรือนมีมากขึน้
ตามล าดบั (ที่มา: จ านวนโรงงานอตุสาหกรรม จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม) 

 

 (3)  สถานการณค์วามต้องการใช้น ้าประปาในพืน้ที ่นครปฐม – สมุทรสาคร 
ดว้ยการเป็นพืน้ที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตัวและการเติบโตของประชากรและเขตที่อยู่อาศัย 

รวมทัง้การเป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่อย่างหนาแน่นดว้ยจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมจ านวนมาก 
ดงันัน้กรมทรพัยากรน า้และการประปาส่วนภูมิภาค จึงไดใ้หค้วามส าคัญเป็นพิเศษในการจดัหาน า้ประปารองรบัความ
ตอ้งการใช้น ้าประปาที่เพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่องในพืน้ที่ดังกล่าว จากการส ารวจและศึกษาปริมาณความต้องการใช้
น า้ประปาของ กปภ. โดยบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ากัด เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ในพืน้ที่
บริการของ กปภ. ทั้ง 4 สาขา ไดค้าดการณ์ปริมาณการใช้น า้ประปาของผู้ใช้น า้ในพืน้ที่ให้บริการจนถึงปี 2577 อยู่ที่
ประมาณ 800,000 ลบ.ม./วนั 

ผู้ใช้น ้าภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ใช้น ้าหลักในเขตพื ้นที่บริการของ TTW จากข้อมูลในปี 2565 พบว่าผู้ใช้น ้า
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนปริมาณการใชน้ า้ประปาคิดเป็นรอ้ยละ 38 ของปริมาณน า้ประปาทั้งสิน้ที่ กปภ. จ าหน่าย 
ตามดว้ยผูใ้ชน้ า้ภาคพาณิชยกรรมและภาคครวัเรือนซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการใชน้ า้ประปาที่รอ้ยละ 14 และรอ้ยละ 48 
ตามล าดับ ดังนั้นปัจจัยของการผลักดันปริมาณการใช้น ้าประปาในพื ้นที่บริการ จึงขึน้อยู่กับกิจกรรมการผลิตของ
ภาคอตุสาหกรรมเป็นส าคญั เนื่องจากมีปรมิาณการใชน้ า้ประปาในปรมิาณมาก ตลอดจนการท างานรว่มกบั กปภ. ในการ
ขยายพืน้ท่ีใหบ้ริการน า้ประปาออกไปเพื่อรองรบัความตอ้งการของผูใ้ชน้ า้ในภาคครวัเรือนดว้ยเช่นกนั แผนการตลาดของ 
TTW จึงให้ความส าคัญในด้านการสรา้งความร่วมมือกับ กปภ. ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้น ้าทั้ง
ภาคอตุสาหกรรมและภาคครวัเรือนใหม้ีปรมิาณน า้ประปาที่เพียงพอและไดค้ณุภาพน า้ประปาที่ดี ผ่านกิจกรรมการเขา้พบ
ผูใ้ชน้ า้ การวางแผนงานและสนับสนุนการขยายเขตพืน้ที่ใหบ้ริการร่วมกับ กปภ. และการส่ือสารขอ้มูลที่เป็นประโยชน์  
ต่อการด าเนินกิจการของผูใ้ชน้ า้ภาคอตุสาหกรรมและภาคครวัเรือนอย่างต่อเนื่อง  
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 (4)  สถานการณค์วามต้องการใช้น ้าประปาในพืน้ที ่ปทุมธานี – รังสิต 
จากผลการศึกษาความตอ้งการน า้ในพืน้ที่ปทุมธานี – รงัสิต โดย บ.ทีม คอนซัลติง้ฯ พบว่าในพืน้ที่มีอัตราการ

เติบโตของความตอ้งการใชน้ า้มากจะอยู่ในบริเวณอ าเภอล าลกูกา เหตุผลเนื่องจากเป็นพืน้ท่ีรอยต่อระหว่างปทุมธานีและ
เขตสายไหม ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งความเจริญจะเขา้มาในพืน้ที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร และปทุมธานีมากขึน้  
โดยปัจจบุนัมีระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คคูต อ าเภอล าลกูกา เปิดใหบ้รกิารในปี 2563 ที่ผ่านมา ท าให้
เกิดการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยร์ายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า และมีโอกาสที่ประชากรจะยา้ยมาในพืน้ท่ีอ าเภอล าลกูกา
มากขึน้ ส่งผลต่อปริมาณความตอ้งการใชน้ า้ประปาในอนาคตที่เพิ่มสูงขึน้อย่างแน่นอน นอกจากนีบ้ริเวณแนวรถไฟฟ้า  
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รงัสิต ในพืน้ที่อ  าเภอคลองหลวง เป็นอีกพืน้ที่หนึ่งที่มีอัตราการเติบโตของความตอ้งการใชน้ า้สูง          
ซึ่งปัจจุบนัจะพบว่ามีโครงการหมู่บา้นจดัสรร และคอนโดมิเนียมต่างๆ เกิดขึน้ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงมากขึน้ นอกจากนี ้
จงัหวดัปทมุธานีไดม้ีโครงการก่อสรา้งสวนสตัวด์สิุตแห่งใหม่ตัง้อยู่ระหว่างคลอง 6 และคลอง 7 ดา้นฝ่ังทิศใตข้องคลองรงัสิต 
ขนาดพืน้ที่ 300 ไร ่ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พกัผ่อนของนกัท่องเที่ยวในจงัหวดัปทมุธานี รวมถึงเป็นแหล่ง
อนุรกัษ์ธรรมชาติและขยายพนัธุส์ตัวป่์า และเป็นแหล่งเรียนรูใ้หก้ับเยาวชน ซึ่งจะส่งผลใหพ้ืน้ท่ีดงักล่าวมีการเจริญเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจ และจ านวนผูใ้ชน้ า้ที่เพิ่มสงูขึน้ โดยคาดว่าสวนสตัวแ์ห่งใหม่จะเปิดในปี 2570 

จากการส ารวจและศึกษาของ บ.ทีม คอนซัลติง้ฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ในพืน้ที่บริการ โดย บ.ทีม คอนซัลติง้ฯ 
คาดการณป์รมิาณการใชน้ า้ของผูใ้ชน้ า้ในพืน้ท่ีใหบ้รกิารจนถึงปี 2576 อยู่ที่ประมาณ 840,000 ลบ.ม./วนั 

ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อมูลปริมาณการใช้น า้ประปาในพืน้ท่ีให้บริการปทุมธานี-รังสิตของ PTW พบว่า  
ภาคครวัเรือนหรือที่อยู่อาศัย มีสัดส่วนปริมาณการใช้น ้ามากที่สุด คืออยู่ที่รอ้ยละ 65 รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 
รอ้ยละ 19 และภาคพาณิชยกรรมอยู่ที่รอ้ยละ 16 ซึ่งท าให้ผู้ใช้น า้ประเภทท่ีอยู่อาศัยหรือภาคครวัเรือนมีบทบาทสูงมากต่อ 
การด าเนินธุรกิจของ PTW จึงต้องให้ความส าคัญในการสรา้งความเชื่อมั่นด้านความต่อเนื่องในระบบผลิตส่งจ่าย และประสานงาน 
กบั กปภ. ในการบรหิารจดัการแรงดนัที่เหมาะสม เพื่อใหผู้ใ้ชน้ า้ในภาคครวัเรือนไดใ้ชน้ า้ประปาที่มีคณุภาพดีและเพียงพอ 
 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
1. การผลิตของ TTW 
(1)  เทคโนโลยีการผลิต 
เทคโนโลยีในการผลิตน า้ประปาของ TTW เป็นเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ โดยพนักงานของบริษัทไดร้บัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรมและคู่มือการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานมีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการผลิต
น า้ประปาใหเ้ทียบเท่าระดบัสากล ทัง้นีร้ะบบการผลิตน า้ประปาของ TTW จดัเป็นเทคโนโลยีทนัสมยั มีการควบคมุดว้ยระบบ 
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเป็นระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการควบคุมดูแลการ
ผลิตและการส่ง – จ่ายน า้ประปาโดยอตัโนมัติ และ TTW ยังมีระบบติดตามและทดสอบคุณภาพน า้ที่ทันสมัย สามารถท า
การทดสอบคุณภาพน า้ประปาที่ผลิตได ้ที่ใหผ้ลเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพสงู ท าใหท้ี่ผ่านมา TTW สามารถผลิตน า้ประปาได้
ตามเกณฑ ์มอก.257 เล่มที่ 1-2521 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบโุดยการประปาส่วนภมูิภาคมาโดยตลอด  

นอกจากนีร้ะบบการผลิตน า้ประปาของ TTW ยังถูกออกแบบมุ่งเนน้ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหป้ระหยัด
ตน้ทุนการผลิตมากที่สดุ โดยการออกแบบระบบการผลิตน า้ใชห้ลกัของแรงโนม้ถ่วง (Gravity Flow) โดยการสบูยกน า้ดิบ
จากสถานีสบูน า้ดิบขึน้ไปแลว้ปล่อยใหไ้หลตามแรงโนม้ถ่วงผ่านกระบวนการผสมเรว็ กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง 
การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชือ้โรค ตลอดจนกระบวนการกักเก็บน า้ในขัน้ตอนสุดทา้ยก่อนส่งไปยังสถานีจ่ายน า้ทัง้สองแห่ง  
ท าใหส้ามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าที่ใชใ้นการผลิต เมื่อเทียบกบักระบวนการผลิตน า้ประปาโดยทั่วไป 
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ปริมาณการจ่ายน ้าประปาเฉลีย่ของ TTW เทยีบกบัก าลงัการผลิตตั้งแต่ปี 2563-2565 
                                                                                                     หน่วย : ลบ.ม./วนั 

รายละเอียด 2563 2564 2565 
ก าลงัการผลิตน า้ประปา 540,000 540,000 540,000 

ปริมาณการจ่ายน า้ประปาเฉลี่ย 453,155 419,939 388,714 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 84% 78% 72% 

 

ในปี 2565 TTW มีปริมาณการจ่ายน า้ประปาเฉล่ีย 388,714 ลบ.ม./วนั หรือเท่ากับรอ้ยละ 72 ของก าลงัการผลิต
น า้ประปารวมที่ 540,000 ลบ.ม./วนั และมีปรมิาณการจ่ายน า้ประปาลดลงรอ้ยละ 7.44 เทียบกบัปริมาณการจ่ายน า้ประปา
ปี 2564 มาจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการส่งออกไทยที่ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากจากภาวะสงครามยูเครนและ
รสัเซีย ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จะเริ่มมีแนวโน้มดีขึน้ในปี 2565 แต่โดยภาพรวมก็ยังคงส่งผลกระทบต่อ
ปรมิาณการใชน้ า้ทัง้ในภาคอตุสาหกรรม และพาณิชยกรรม และส่งผลต่อปรมิาณการจ่ายน า้ของ TTW 

 
โรงผลิตน า้ประปาบางเลน จ.นครปฐม 

 

(2)  กระบวนการผลิต 
แหล่งน า้ดิบที่ใชเ้พื่อการผลิตน า้ประปาของ TTW คือ แม่น า้ท่าจีนตอนกลาง โดยทั่วไปน า้ดิบอาจมีส่ิงปนเป้ือน 

ที่ไม่เหมาะสมกบัการผลิตน า้ประปาปนอยู่ ดงันัน้จึงตอ้งมีกระบวนการที่ท  าใหน้ า้ดิบเป็นน า้ประปาที่สะอาด จนถึงสามารถดื่มได ้
ดว้ยหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(ก) ตอ้งไม่มีเชือ้จุลชีพใดๆ ที่ก่อใหเ้กิดโรคหลงเหลืออยู่ในน า้ประปาตัง้แต่โรงผลิตน า้ประปา ระบบส่ง – จ่าย
น า้ประปาไปตามท่อ จนกระทั่งถึงผูใ้ชน้ า้ประปา 

(ข) ตอ้งไม่มีสิ่งเจือปนต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสมทัง้ที่เป็นสารแขวนลอย และสารละลายที่อยู่ในน า้ประปา  
(ค) ตอ้งไม่มีสารพิษอันตรายต่างๆ อยู่ในน า้ประปา ทั้งที่เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย ์

ในลกัษณะเรือ้รงั และลกัษณะเฉียบพลนั เช่น สารแคดเมียม สารตะกั่ว สารฟีนอล สารไซยาไนด ์เป็นตน้ 
(ง) น า้ประปาตอ้งไม่มีกล่ินและรสเป็นท่ีไม่ตอ้งการต่อผูใ้ชน้ า้ประปา 
(จ) น า้ประปาเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ใชต้ลอดเวลาทั้งส าหรบัอุปโภคและบริโภค รวมถึงการชะลา้งต่างๆ และ

กิจกรรมทั่วไปของโรงงานอตุสาหกรรม 
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กระบวนการผลิตน ้าประปาของ TTW มีขั้นตอนโดยสังเขปดังรูป 
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2. การผลิตของ PTW 
 (1)  เทคโนโลยีการผลิต 

จุดเด่นของเทคโนโลยีการผลิตน า้ประปาของ PTW คลา้ยกับของ TTW คือทุกขั้นตอนถูกควบคุมดว้ย SCADA 
System ซึ่งเป็นระบบควบคมุแบบอตัโนมตัิผ่านระบบโทรคมนาคม การปรบัเปล่ียนอตัราการท างานของหน่วยต่างๆ ในระบบ 
เช่น อตัราการไหลของน า้ แรงดนั เป็นตน้ สามารถท าไดผ่้านคอมพิวเตอรข์อง SCADA System ที่อาคารหอ้งควบคมุ  
 ก าลงัการผลิตสงูสดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ PTW คือ 488,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ทัง้นี ้ก าลงัการผลิตที่ 
488,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนัสงูสดุดงักล่าว คือผลรวมของ 

-  ก าลงัการผลิตติดตัง้เริ่มตน้ท่ี 288,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนัของโรงผลิตน า้ประปาปทมุธานี 
-  ก าลงัการผลิตเพิ่มเติมที่ 200,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนัท่ีไดจ้ากการขยายก าลงัการผลิตของโรงผลิตน า้ประปา

ปทุมธานี และการสรา้งสถานีเพิ่มแรงดัน (Booster Pump Station) บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ในระบบ 
ส่งน า้ประปาในแนวของท่อส่งน า้ประธาน (BTM) ระหว่างโรงผลิตน า้และสถานีจ่ายน า้รงัสิต โดยมีรายละเอียดปริมาณ 
การผลิตเป็นดงันี ้

ปริมาณการจ่ายน ้าประปาเฉลี่ยของ PTW เทียบกับก าลังการผลิตต้ังแต่ปี 2563-2565 
หน่วย: ลบ.ม./วนั 

รายละเอียด 2563 2564 2565 
ก าลงัการผลิตน า้ประปาสงูสดุ 488,000 488,000 488,000 

ปริมาณการจ่ายน า้ประปาเฉลี่ย 418,373 378,160 365,872 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 86% 77% 75% 

 
 

ในปี 2565 PTW มีปริมาณการจ่ายน า้ประปาเฉล่ีย 365,872 ลบ.ม./วนั หรือเท่ากับรอ้ยละ 75 ของก าลงัการผลิต
น า้ประปารวมที่ 488,000 ลบ.ม./วนั และมีปรมิาณการจ่ายน า้ประปาลดลงรอ้ยละ 3.25 เทียบกบัปริมาณการจ่ายน า้ประปา
ปี 2564 มาจากปัจจัยดา้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการส่งออกไทยที่ยังคงไดร้บัผลกระทบจากจากภาวะสงครามยูเครน  
และรัสเซีย ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีแนวโน้มดีขึน้ในปี 2565 แต่โดยภาพรวมก็ยังคง 
ส่งผลกระทบต่อปรมิาณการใชน้ า้ทัง้ในภาคอตุสาหกรรม และพาณิชยกรรม และส่งผลต่อปรมิาณการจ่ายน า้ของ PTW 

 
 

โรงผลิตน า้ประปาปทมุธานี จ.ปทมุธานี 
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(2)  กระบวนการผลิต 
แหล่งน า้ดิบที่ใชเ้พื่อการผลิตน า้ประปาของ PTW คือ แม่น า้เจา้พระยา โดยมีกระบวนการในการท าน า้ดิบใหเ้ป็น

น า้ประปาเช่นเดียวกบัของ TTW 
 

กระบวนการผลิตน ้าประปาของ PTW มีขั้นตอนโดยสังเขปดังรูป 
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3. วัตถุดิบและผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) 
 (1)  วัตถุดิบส าคัญทีใ่ช้ในการผลิตน ้าประปาของ TTW 

(ก) น ้าดิบที่  TTW ใช้ในการผลิตน ้าประปาคือ น ้าจากแม่น ้าท่าจีนตอนกลาง โดยการสูบน ้าเข้าสู่โรงผลิต
น า้ประปา ต.บางระก า อ.บางเลน จ.นครปฐม โดย TTW สามารถสบูน า้ดิบจากแม่น า้ท่าจีนมาใชโ้ดยไม่มีตน้ทนุค่าใชจ้่าย
แต่อย่างใด ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรบัสัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทานปีละ 200 บาท โดยจ่ายให้กับ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในฐานะผูใ้ห้สมัปทาน นอกจากนีบ้ริษัทตอ้งจ่ายเงินทดแทนค่าใชจ้่ายของ 
เจา้พนกังานผูต้รวจการของผูใ้หส้มัปทานซึ่งตอ้งจ่ายล่วงหนา้เป็นรายปีเป็นจ านวนเงินปีละ 200 บาทต่อสมัปทาน ทัง้นี ้TTW 
ไดร้บัสมัปทาน 2 ฉบบั จึงตอ้งจ่ายเงนิทดแทนค่าใชจ้่ายของเจา้พนกังานผูต้รวจการของผูใ้หส้มัปทานทัง้สิน้ 400 บาทต่อปี 

(ข) สารเคมีหลกัที่ TTW ใชใ้นการผลิตน า้ประปา ไดแ้ก่ สารสม้น า้ คลอรีนเหลว โพลีเมอร ์ด่างทบัทิม และปนูขาว 
โดยมีสดัส่วนการใชส้ารเคมีในการผลิตแตกต่างกันออกไป แลว้แต่คุณภาพน า้ดิบในแต่ละช่วงเวลาการผลิต โดย  TTW  
จะท าการทดสอบคณุภาพน า้ดิบเพื่อตรวจสอบคณุภาพน า้ (Jar test) และค านวณสดัส่วนสารเคมีที่เหมาะสมตามลกัษณะ
คณุภาพน า้ดิบ แลว้ป้อนขอ้มลูอตัราการจ่ายสารเคมีแต่ละชนิดเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรค์วบคุมของ SCADA ซึ่งจะท าการ
ควบคมุสบูจ่ายสารเคมีในกระบวนการผลิตใหไ้ดอ้ตัราส่วนท่ีเหมาะสมตามอตัราการไหลของน า้ดิบที่สบูเขา้มาท าการผลิต 

TTW ท าการเลือกซือ้วัตถุดิบจากผูจ้  าหน่ายหลายราย โดยการคัดเลือกผูผ้ลิตสินคา้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และผ่านการทดสอบจากหอ้งปฏิบตัิการทางเคมี มีความสามารถในการจดัส่งไดว้ตัถดุิบไดต้ามความตอ้งการ ตรงต่อเวลา 
และมีราคาเหมาะสมที่สดุ  

 

ยอดจัดซือ้วตัถุดบิหลกัของ TTW 

วัตถุดิบ 
2563 2564 2565 

ลบ. (%) ลบ. (%) ลบ. (%) 
สารสม้น า้ 35.0 55.6 25.1 48.5 33.0 52.3 

ด่างทบัทิม 5.5 8.7 4.3 8.2 7.4 11.7 
คลอรีนเหลว 8.8 14.0 10.4 20.1 13.9 22.2 
ปนูขาว 0.6 1.0 0.5 1.4 0.1 0.1 

โพลิเมอร ์ 9.4 14.9 8.4 16.2 5.7 9.1 
รวมสารเคมีหลกั 59.3 94.1 48.9 94.4 60.1 95.4 
อปุกรณอ์ะไหล่ 3.7 5.9 2.9 5.6 2.9 4.6 

ยอดรวม 63.0 100.0 51.8 100.0 63.0 100.0 
 

(ค) งานซ่อมบ ารุง ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบส่งน า้ประปา หรืออุปกรณ์เฉพาะเกิดความเสียหายตอ้งท าการ
ซ่อมแซมหรือซ่อมบ ารุง จะด าเนินการเบือ้งตน้โดย บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (TWO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย     
แต่หากลักษณะงานมีขอ้จ ากัดหรือเกินขีดความสามารถของ TWO บริษัทก็จะพิจารณาถึงความคุม้ค่า และอาจจัดให ้
มีการคดัเลือกผูร้บัจา้ง ผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกเขา้มาด าเนินการแทน โดยจดัใหม้ีกระบวนการเสนอราคา และคดัเลือก
ผูร้บัจา้งซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถของผูร้บัจา้งและมีค่าใชจ้่ายที่เหมาะสม  

(ง) ค่าอปุกรณอ์ะไหล่ TTW เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าอปุกรณอ์ะไหล่ โดยจดัซือ้เป็นครัง้คราวจาก
ผูจ้ดัจ าหน่าย ทัง้นี ้การพิจารณาเลือกผูจ้ดัจ าหน่ายขึน้อยู่กบัลกัษณะสินคา้ที่เหมาะสมกบังาน คณุภาพ การใหบ้รกิารและ
ราคาที่เหมาะสมเป็นส าคญั 
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 (2)  วัตถุดิบส าคัญทีใ่ช้ในการผลิตน ้าประปาของ PTW 
(ก) น า้ดิบที่ PTW ใชใ้นการผลิตน า้ประปาคือน า้ดิบจากแม่น า้เจา้พระยา PTW สบูน า้เขา้สู่โรงผลิตน า้ประปาที่ 

ต.บา้นปทมุ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทัง้นี ้PTW ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการรบัสมัปทานประกอบกิจการประปาเป็นจ านวนเงิน 
200 บาทต่อปี โดยตอ้งจ่ายใหแ้ก่กระทรวงมหาดไทยในฐานะผูใ้หส้ัมปทาน (ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยไดโ้อนอ านาจ
หน้าที่ เก่ียวกับกิจการประปาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) และเงินทดแทนค่าใช้จ่ ายของ 
เจา้พนกังานผูต้รวจการของผูใ้หส้มัปทานซึ่งตอ้งจ่ายล่วงหนา้เป็นรายปีเป็นจ านวนเงินปีละ 200 บาท โดย PTW ไดช้ าระเงิน
ทดแทนค่าใช้จ่ายของเจา้พนักงานผูต้รวจการของผู้ให้สัมปทานดังกล่าว โดยช าระล่วงหนา้จนครบจ านวนที่ตอ้งช าระ 
ตลอดอายสุมัปทาน 25 ปี จ านวนทัง้สิน้ 5,000 บาท เมื่อเดือนมีนาคม 2543 และในปี 2565 มีการเรียกเก็บค่าชลประทาน
จากโครงการชลประทานปทมุธานี ส าหรบัการสบูน า้ดิบจากแม่น า้เจา้พระยาเพื่อน ามาผลิตน า้ประปา ในอตัรา 0.50 บาท/ลบ.ม. 
โดยเริ่มคิดค่าชลประทานตัง้แต่เดือน มกราคม 2565 เป็นตน้มา ซึ่ง PTW ไดเ้รียกเก็บค่าชลประทานดังกล่าวไปที่ กปภ. 
โดยเป็นไปตามสญัญาใหสิ้ทธิฯ เป็นประจ าทกุเดือน 

(ข)  สารเคมีหลกัที่ PTW ใชใ้นการผลิตน า้ประปา ไดแ้ก่ สารสม้น า้ คลอรีนเหลว และโพลีเมอร ์โดย PTW ไม่ใช้
ด่างทบัทิมในกระบวนการผลิตน า้ประปาเนื่องจากคณุลกัษณะของน า้ดิบที่แตกต่างกันระหว่างน า้ดิบจากแม่น า้ท่าจีนและ
น า้ดิบจากแม่น า้เจา้พระยา ทั้งนี ้น า้ดิบจากแม่น า้ท่าจีนประกอบไปดว้ยสารเคมีบางชนิดที่ท  าใหน้ า้มีสี และด่างทับทิม  
ช่วยก าจดัสารเคมีที่ก่อใหเ้กิดสีดงักล่าว 

PTW ใชร้ะบบควบคมุคุณภาพเพื่อค านวณหาปริมาณและสดัส่วนของสารเคมีที่เหมาะสมกบัคณุภาพของน า้ดิบ
ในขณะนัน้ส าหรบัการผลิตน า้ประปา โดยการน าน า้ดิบมาผ่านระบบ Jar Test เช่นเดียวกนั 

ในการจดัซือ้สารเคมีแต่ละชนิด PTW ไดด้  าเนินการจัดซือ้สารเคมีรายเดียวกันกับ TTW เพื่อเพิ่มอ านาจในการ
ต่อรองเช่นเดียวกบั TTW ปรมิาณการจดัซือ้สารสม้น า้จึงมีมลูค่าสงูที่สดุในบรรดายอดจดัซือ้สารเคมีทัง้หมด  
 

ยอดจัดซือ้วัตถุดิบหลักของ PTW 

วัตถุดิบ 
2563 2564 2565 

ลบ. (%) ลบ. (%) ลบ. (%) 
สารสม้น า้ 21.0 59.5 25.1 51.6 21.5 55.3 

คลอรีนเหลว 4.1 11.6 10.4 21.4 5.8 14.9 
โพลิเมอร ์ 6.0 17.0 8.4 17.3 5.9 15.2 
ปนูขาว 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

รวมสารเคมีหลกั 31.1 88.1 43.9 90.3 33.4 85.9 
อปุกรณอ์ะไหล่ 4.2 11.9 4.7 9.7 5.5 14.1 

ยอดรวม 35.3 100.0 48.6 100.0 38.9 100.0 
 

(ค) งานซ่อมบ ารุง ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบส่งน า้ประปา หรืออุปกรณ์เฉพาะเกิดความเสียหายตอ้งท าการ
ซ่อมแซมหรือซ่อมบ ารุง จะด าเนินการเบือ้งตน้โดย บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (TWO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย     
แต่หากลักษณะงานมีขอ้จ ากัดหรือเกินขีดความสามารถของ TWO ก็จะพิจารณาถึงความคุม้ค่า และอาจจัดใหม้ีการ
คดัเลือกผูร้บัจา้ง ผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกเขา้มาด าเนินการแทน โดยจดัใหม้ีกระบวนการเสนอราคา และคดัเลือกผูร้บัจา้ง
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถของผูร้บัจา้งและมีค่าใชจ้่ายที่เหมาะสม 
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  (ง) ค่าอุปกรณอ์ะไหล่ PTW เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าอปุกรณอ์ะไหล่ โดยจดัซือ้เป็นครัง้คราวจาก
ผูจ้ดัจ าหน่ายเช่นเดียวกบั TTW ทัง้นี ้การพิจารณาเลือกผูจ้ดัจ าหน่ายขึน้อยู่กบัลกัษณะสินคา้ที่เหมาะสมกบังาน คุณภาพ 
การใหบ้รกิารและราคาที่เหมาะสมเป็นส าคญัเช่นกนั 
 

การส ารวจความพึงพอใจ 
บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ (กปภ.) ในพืน้ท่ี สมทุรสาคร-นครปฐม และในพืน้ที่ 

ปทุมธานี-รงัสิต โดยบริษัทฯ จะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวม
เป็นรายปี เพื่อน าผลที่ไดม้าปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพสินคา้และการใหบ้ริการของบรษิัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้เป็นที่เรียบรอ้ย สรุปผลคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย
ตามหวัขอ้ประเมินได ้ดงันี ้

หัวข้อการประเมินความพึงพอใจ พืน้ที ่นครปฐม-สมุทรสาคร (%) พืน้ที ่ปทุมธานี – รังสิต (%) 
ความสะอาดของน า้ประปา 94 97 
แรงดนัของน า้ประปา 92 94 

ความต่อเนื่องในการจ่ายน า้ประปา 93 95 
การแต่งกายสภุาพเรียบรอ้ย 97 99 

มารยาทและความสภุาพ 98 99 
ความเอาใจใส่ในการบริการ 98 98 
ความถกูตอ้งของขอ้มลู 93 96 

ความรวดเรว็ของขอ้มลู 94 95 
ความครบถว้นของเอกสารประกอบ 94 96 
ความยากง่ายในการติดต่อประสานงาน 93 95 

ความรวดเรว็ในการแกไ้ขปัญหา 92 99 
การสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ของ กปภ. 94 93 

สรุปผลความพึงพอใจเฉลี่ย 94 96 
 

การพัฒนาธุรกิจในอนาคต 
 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกก าลังคล่ีคลาย หากแต่เศรษฐกิจโลกก าลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ถึงแม้
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคของภาคเอกชนจากกการ “อัน้” การบรโิภค (Pent-up 
Demand) แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่อยู่ในระดับสูงโดยมีปัจจัยจากแรงกดดันด้านอุปทาน (cost-push 
inflation) ที่ส่งผ่านมายงัตน้ทุนสินคา้ และบริการที่เพิ่มขึน้ โดยสิน้ปี 2565 อตัราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตวัเฉล่ีย 6.0% อีกทัง้
ยงัเป็นการเปล่ียนผ่านสู่ยุคที่ดอกเบีย้เป็นขาขึน้ ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด าเนินการปรบัอัตราดอกเบีย้
นโยบายสู่ 1.25% ในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และควบคุมค่าเงินบาท ส่งผลต่อตน้ทุนทางธุรกิจของ
ภาคเอกชน ซึ่งมีความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจหลงัวิกฤตโควิด-19   

ตลอดปี 2565 TTW ไดต้ระหนกัภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลง และมีความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทจากอัตราเงินเฟ้อทั่ วไปที่อยู่ในระดับสูง และการปรับขึน้ของดอกเบี ้ยนโยบายของประเทศไทย โดย  TTW  
ไดม้ีแนวทางในการบรหิารงานและด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความเขม้แข็ง และการเติบโตที่ยั่งยืน 
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(1) ทศิทางการลงทุนธุรกิจน ้าในประเทศ 
TTW มุ่งเนน้การแสวงหาโอกาสการลงทนุธุรกิจน า้ประปา และการบ าบดัน า้เสีย กบัหน่วยงานภาครฐัในโครงการ

เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ตลอดจนการเข้าซือ้สิทธ์ิบริหารจัดการน ้าแบบครบวงจร โดยพิจารณาถึงปัจจัยการเติบโต 
ทางธุรกิจ ควบคู่ไปกบัปัจจยัดา้นการบรหิารความเส่ียงจากการขยายการลงทนุ  

(2) ทศิทางการลงทุนธุรกิจน ้าต่างประเทศ 
TTW และพนัธมิตรธุรกิจ ไดแ้สวงหาโอกาสการลงทุนธุรกิจน า้ประปา ตลอดจนการเขา้ซือ้สิทธ์ิบริหารจดัการน า้

แบบครบวงจรในภมูิภาคอาเซียน โดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงอย่างรอบคอบ ทัง้ดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม
และการเมืองของแต่ละประเทศ  

 (3) ทศิทางการลงทุนธุรกิจพลังงาน 
TTW มุ่งเน้นการแสวงหาโอกาสการลงทุนธุรกิจพลังงาน ตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

(Power Development Plan: PDP) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
(AEDP 2018) โดยมีนโยบายการเติบโตทางธุรกิจพลงังานทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนผ่านการลงทุนร่วมกับ
พนัธมิตรทางธุรกิจ 

 

 ความสามารถในการแข่งขันทีย่ั่งยืนของ TTW 
TTW ยังคงด าเนินนโยบายกลยุทธ์การลงทุน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้ง 3 มิติ ดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียง และค านึงถึงส่วนไดส่้วนเสียทกุภาคส่วนเป็นส าคญั ซึ่งสรุปเป็นแนวคิด
เชิงกลยทุธไ์ด ้4 ดา้น ดงันี ้

กลยุทธ ์ การด าเนินการ 
1. การบ ริหารจัดการน ้ าอย่าง
ครบวงจร 

- การสรา้งความเป็นมืออาชีพในการด าเนินธุรกิจ 
- การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั โดยบริษัทมีก าลงัการผลิตมากกว่า 1 ลา้น ลบ.ม./วนั ท าให้
สามารถผลิตน า้ประปาดว้ยตน้ทนุที่ต  ่า เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) 
- พฒันาคณุภาพน า้-คณุภาพชีวิต (Quality of Water, Quality of Life) ตัง้แต่ตน้น า้ ถึงปลายน า้ 
- การประยกุตใ์ชข้อ้มลูสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

2. การพั ฒ น า 3 มิ ติ  ทั้ งด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

- มุ่งเนน้โครงการ และกระบวนการพฒันาโครงการที่ใหป้ระโยชน ์และไม่มีความขัดแยง้ หรือส่งผล
กระทบเชิงลบต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

3. การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้า
แบบบูรณาการ 

- การมีส่วนร่วมกับภาครฐั และเอกชน ในการศึกษา จัดการ วางแผน และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด
ผลสมัฤทธิ์ และประสิทธิภาพสงูสดุ สอดคลอ้งกบัหลกั 3R 

4. การสร้างคุณค่ าร่วมระหว่าง
องคก์รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับ ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สิ่งแวดลอ้ม  ผูถ้ือหุน้ และพนักงาน เพื่อใหเ้กิด
คณุค่ารว่ม และศกัยภาพในการแข่งขนั ไดแ้ก่ 
-> การพฒันาสินคา้ และบริการ ขยายใหค้รอบคลมุวงจรธุรกิจ  
-> โมเดลธุรกิจ ที่ประสานประโยชนร์ว่มกนั (Win-Win situation) 
-> เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีเมมเบรน และการประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้
บนหลงัคา (Solar roof) 
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(4) ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
1.  ทรัพยส์ินถาวรหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 สินทรพัยถ์าวรหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีมลูค่าสทุธิ

หลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  เท่ากับ 10,694.8 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

 

รายการ 
มูลค่าสุทธิหลังหัก 
ค่าเส่ือม (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 784.7 เป็นเจา้ของ  ไม่มี 
สินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปา  8,280.8 เป็นเจา้ของ  ไม่มี 
ค่าสิทธิในการผลิตและจ าหนา่ยน า้ประปา    
และการใหบ้ริการบ าบดัน า้เสีย 978.5 เป็นเจา้ของสิทธิ ์ ไม่มี 

รวม 10,044.0   
    

ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์    
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 63.1 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 10.2 เป็นเจา้ของสิทธิ ์ ไม่มี 

รวม 73.3   
    

ประปาปทมุธาน ี    
สินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปา  456.0 เป็นเจา้ของสิทธิ ์ ไม่มี 
ที่ดิน และอปุกรณ ์ 121.5 เป็นเจา้ของ  

รวม 577.5   
รวมทัง้หมด 10,694.8   

 
 ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ไดซ้ือ้สิทธิในการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาและการใหบ้ริการบ าบดัน า้เสียใน
นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากบรษิัท ที่ดินบางปะอิน จ ากดั เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยโรงผลิต
น า้ประปาดงักล่าวมีก าลงัการผลิตสงูสดุที่ 48,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และโรงบ าบดัน า้เสียในนิคมฯ สามารถบ าบดัน า้
เสียได ้18,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั การเขา้ซือ้สิทธิในครัง้นีเ้พื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้ับบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มทกัษะ 
ความรูแ้ละประสบการณใ์หก้บัพนกังานของบรษิัทฯ ในการท่ีจะเป็นผูใ้หบ้รกิารโดยตรงกบัลกูคา้  
 

2.  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทอื่น 
บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับน า้ พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มรายไดน้อกเหนือจากรายได้

ที่มาจากธุรกิจน า้ประปา ทัง้นี ้ในการบริหารงานของบรษิัทรว่มหรือบริษัทย่อยดงักล่าว บริษัทจะแต่งตัง้ผูแ้ทนของบรษิัท 
เขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิัทนัน้ๆ ในสดัส่วนที่เหมาะสม เพื่อก ากบัดแูลการด าเนินงานบริษัทร่วมหรือบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไป
ในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในภาพรวม ปัจจุบันบริษัทฯ ไดล้งทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท และ 
บรษิัทรว่ม 1 บรษิัท คือ 
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98%* 68.5% 24.98% 

31.5% 

1)  บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ายน า้ประปาให ้กปภ. ในเขตพื ้นที่ จ.ปทุมธานี      
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ถือหุน้ในบริษัทดงักล่าวรอ้ยละ 98.0 ของทุนช าระแลว้ โดยบรษิัทฯ แต่งตัง้กรรมการ
และผู้แทนของบริษั ท  จ านวน 4 ท่าน คื อนางสาววลัยณั ฐ  ต รีวิศวเวทย์ นายพงษ์ สฤษดิ์  ตันติสุวณิ ชย์กุล                        
ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ ์และนายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยดงักล่าว 

2)  บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการ และซ่อมบ ารุงระบบผลิต
น ้าประปาให้ TTW PTW และบริษัท อมตะวอเตอร ์จ ากัด ในนิคมอมตะซิตีใ้นจังหวัดชลบุรีและระยอง โดย ณ วันที่         
31 ธันวาคม 2565 TTW และ PTW ถือหุน้ในบริษัทดังกล่าวรอ้ยละ 68.5 และรอ้ยละ 31.5 ของทุนช าระแลว้ตามล าดับ 
โดยบริษัทแต่งตัง้ผูบ้ริหารและผูแ้ทนของบริษัท 2 ท่าน คือ นางสาววลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์และนายพิพฒัน ์คติกลุ ไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยดงักล่าว 

3)  บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (CKP) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดย CKP ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่       
31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ถือหุ้นใน CKP รอ้ยละ 24.98 ของทุนช าระแล้ว โดยแต่งตั้งผู้แทนของบริษัท  1 ท่านคือ             
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ตลอดจนมีรองกรรมการผู้จัดการ     
สายงานการเงินของบรษิัทเขา้รว่มประชมุกบับรษิัทรว่มดงักล่าว   
 

(5) งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ 
ไม่มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการพฒันาและก่อสรา้ง 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา และลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ด  าเนิน
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตน า้ประปา รวมถึงการเขา้ซือ้สิทธิในการบริหารจดัการระบบผลิตน า้ประปาและระบบบ าบดัน า้
เสียในนิคมอตุสาหกรรม และลงทนุในหุน้สามญัในธุรกิจ Holding Company ที่มุ่งเนน้การลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทท่ีไปลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ดงันี ้
 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุน้ของบริษัท ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2565 
    

 
     

       
 

 
 
หมายเหต ุ : *การประปาส่วนภมิูภาคถือหุน้ใน บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั รอ้ยละ 2 
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การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 
หน่วย : ลา้นบาท 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

มูลค่าเงิน
ลงทุน 

บริษัทย่อย 
บจก. ประปาปทมุธานี 
 
บจก. ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์

 
ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาใหก้ับ 
กปภ. ในพืน้ท่ีปทมุธานี-รงัสิต 
ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการ
และบ ารุงรกัษาระบบผลิต
น า้ประปา และระบบบ าบดัน า้เสีย
ใหก้บั TTW, PTW, นิคม
อตุสาหกรรมบางปะอิน และนิคม
อตุสาหกรรมอมตะซิตีช้ลบรุี และ
ระยอง 

 
1,200 

 
60 

 
1,200 

 
60 

 
98.0 

 
68.5 

 
914.6 

 
336.0 

บริษัทร่วม 
บมจ. ซีเค พาวเวอร ์

 
ลงทุนถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
9,240 

 
8,129 

 
24.98 

 
5,218.7 

 
รายละเอียดของบริษัททีไ่ปลงทุน 
 

1. บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (PTW) 
 PTW เป็นบรษิัทย่อยของ TTW มีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,200 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 12 ลา้นหุน้ โดยมี
มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท มีทุนช าระแลว้จ านวน 1,200 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสัดส่วน 
การถือหุน้ใน PTW รอ้ยละ 98 ของทุนจดทะเบียน (อีกรอ้ยละ 2 ถือโดยการประปาส่วนภมูิภาค) PTW ประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายน า้ประปาใหก้บั กปภ. ในพืน้ท่ีปทมุธานี-รงัสิต โดยมีรูปแบบสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer 
(BOOT) อายุสัญญา 25 ปี PTW เริ่มด าเนินกิจการในปี 2541 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีก าลังการผลิตจ านวน 488,000 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั โดยมีปรมิาณรบัซือ้น า้ขัน้ต ่าจาก กปภ. 358,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
 

2. บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (TWO) 
 TWO เป็นบริษัทย่อยของ TTW มีทุนจดทะเบียนจ านวน 60 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน 6 แสนหุน้ โดยมี
มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท มีทุนช าระแลว้จ านวน 60 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน TWO รอ้ยละ 68.5 ของทุนจดทะเบียน (อีกรอ้ยละ 31.5 ถือโดย PTW) TWO ประกอบธุรกิจให้บริการดา้น 
การบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษาระบบผลิตน า้ประปา และระบบบ าบดัน า้เสียใหก้ับ TTW, PTW, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตีช้ลบรุี และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตีร้ะยอง  
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3. บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (CKP) 
 CKP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า CKP มีทุนจดทะเบียนรวมจ านวน 9,240 ลา้นบาท เป็นหุน้สามัญ
จ านวน 9,240 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนช าระแล้วจ านวน  8,129 ล้านบาท ณ  วันที่                  
31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CKP รอ้ยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียน CKP มีการลงทุนในบริษัท 
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลังน า้ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น  
และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยแบ่งเป็นการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม รวม 7 บรษิัท ดงันี ้
 การลงทนุในโรงไฟฟ้าที่เป็นบรษิัทย่อย 3 บรษิัท ประกอบดว้ย 

- บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทแกนของบริษัท CKP โดยเป็นการ
ลงทนุผ่านบรษิัท เซาทอ์ีสท ์เอเซีย เอนเนอจี จ ากดั 

- บรษิัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั  
- บรษิัท บางเขนชยั จ ากดั 

การลงทนุในโรงไฟฟ้าที่เป็นบรษิัทรว่ม 4 บรษิัท ประกอบดว้ย 
- บรษิัท ไซยะบรุี พาวเวอร ์จ ากดั 
- บรษิัท หลวงพระบาง พาวเวอร ์จ ากัด 
- บรษิัท เชียงราย โซล่าร ์จ ากดั  
- บรษิัท นครราชสีมา โซล่าร ์จ ากดั 

 

4. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
TTW ได้ซื ้อ สิ ท ธิ ในการผ ลิตน ้ าป ระปาและบ าบั ด น ้ า เสี ย ในนิ ค มอุ ตสาหกรรมบางปะอิน  ( BIE)                                     

จ.พระนครศรีอยธุยา จาก บรษิัท ที่ดินบางปะอิน จ ากดั เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2552 โดยมีก าลงัการ
ผลิตน า้ประปา 48,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวัน และสามารถท าการบ าบัดน า้เสียได ้18,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวัน ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ท าการย้ายสถานีสูบน ้าดิบบางปะอิน จากเดิมที่คลองวัวมาอยู่ริมแม่น ้าเจ้าพระยา ที่  ต.บางกระสั้น                 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา ซึ่งมีคณุภาพน า้ที่ดีกวา่ ท าใหเ้พิ่มความเชื่อมั่นในคณุภาพและความต่อเนื่องในการผลิต
น า้ประปา การด าเนินงานของโครงการ BIE นั้น เป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้ับองคก์รและยังเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู ้และ
ประสบการณใ์หก้บับคุลากรของ TTW ในการท่ีจะเป็นผูใ้หบ้รกิารโดยตรงกบัลกูคา้  

 
โครงการผลิตน า้ประปาและบ าบดัน า้เสีย นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
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19.40% 18.47% 36.15% 25.98% 

บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

32.37% 

บริษัท มิตซุย วอเตอร ์โฮลดิง้ส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุน้รายอื่นๆ 

24.98% 

30.00% 16.82% 

1.3.2 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ ่
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
 
 

 
                             

 
        

 
 

 
 

 
บริษัท ททีดีับบลวิ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
1.3.3 ผู้ถือหุ้น 
 (1) รายชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท 
  (ก) รายชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ มีดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

บริษัท มิตซุย วอเตอร ์โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 
นายมิน เธียรวร 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
นายไพศาล ชาติพิทกัษ์ 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

1,036,500,000 
774,077,400 
736,900,000 
182,457,453 

90,000,000 
51,680,800 
44,000,000 
41,491,000 
24,360,700 
20,316,000 

25.98 
19.40 
18.47 

4.57 
2.25 
1.30 
1.10 
1.04 
0.61 
0.51 

 รวม 3,001,783,353 75.23 
ผูถื้อหุน้อื่นๆ 988,216,647 24.77 
จ านวนหุ้นทั้งสิน้ 3,990,000,000 100.00 
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 หมายเหต ุ:  
 1. รายชื่อผูถ้ือหุน้รวบรวมโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร ์ซึ่งเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ดย
อัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และน าเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอารไ์ปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เ ป็นหลักทรัพย ์            
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยผูล้งทนุที่ถือเอ็นวีดีอารส์ามารถรบัสิทธิประโยชนท์างการเงิน (Financial Benefit) ไดเ้สมือน
ลงทนุในหุน้ของบริษัทจดทะเบียนทกุประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิในการ
ซือ้หุน้สามญั (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชมุผูถ้ือหุน้ (ที่มา : www.set.or.th/nvdr) 

 3. ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผูถ้ือหุน้ต่างชาติจ านวน 92 รายจากผูถ้ือหุน้รวมทัง้สิน้ 30,854 ราย โดยผูถ้ือหุน้ต่างชาติถือ
หุน้รวมกนัทัง้สิน้ 114,076,687 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.86 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด  

 4. ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ Free Float จ านวน 29,573 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 24.77 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมด 

 

  (ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงาน
ของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. 
2. 
3. 

บริษัท มิตซุย วอเตอร ์โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

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

   25.98 
  19.40 
  18.47 

รวม 2,547,477,400 63.85 
หมายเหต ุ :  

• บริษัท มิตซุย วอเตอร ์โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีผูถ้ือหุน้ 3 ราย ดงันี ้
ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1 
2 
3 

บริษัท มิตซุย แอนดโ์ค (เอเชีย แปซิฟิก) พีทีอี แอลทีดี 
บริษัท มิตรสยามอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
บริษัท มิตซุย แอนดค์มัปะนี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

8,999,998 
1 
1 

  99.99 
    0.00 
      0.00 

รวม 9,000,000 100.00 
 

• บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุน้ 10 ล าดบัแรก ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงิน
ปันผล มีรายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

บริษัท มหาศิริ สยาม จ ากดั 
บริษัท ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 
บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
นายสทิุน พฒิุทานนัท ์
กองทนุเปิด เค 20 ซีเล็คทห์ุน้ระยะยาวปันผล 
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 
CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited 

241,512,365 
189,396,530 
103,809,067 
86,048,212 
38,950,000 
36,000,000 
22,399,400 
19,701,500 
18,813,900 
16,912,000 

14.26 
11.18 
6.13 
5.08 
2.30 
2.13 
1.32 
1.16 
1.11 
1.00 

รวม 773,542,974 45.67 
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• บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุน้ 10 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้เพื่อ
สิทธิในการเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้ มีรายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานประกนัสงัคม 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 
นายวิชยั วชิรพงศ ์
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
STATE STREET EUROPE LIMITED 
นายมิน เธียรวร 

4,947,389,484 
1,256,259,584 

971,447,811 
815,356,075 
535,297,600 
400,531,149 
316,825,657 
303,448,709 
219,186,556 
160,000,000 

32.37 
8.22 
6.36 
5.33 
3.50 
2.62 
2.07 
1.99 
1.43 
1.05 

รวม 9,925,742,625 64.94 
 

 

 (2) รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลกั 
  (ก) บรษิัท ประปาปทมุธานี จ ากดั (Pathum Thani Water Company Limited) (“PTW”) 
ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
การประปาส่วนภมูิภาค 
บริษัท นครหลวงคา้ขา้ว จ ากดั 
นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
นายวรพจน ์ อชุไุพบลูยว์งศ ์
นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์
นายนพดล  อินทรลิบ 

11,759,733 
240,262 

1 
1 
1 
1 
1 

   98.00 
 2.00
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

รวม 12,000,000 100.00 
หมายเหต ุ : ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ทัง้นีใ้นปี 2565 PTW ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ 
 

  (ข) บรษิัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากดั (Thai Water Operations Company Limited) (“TWO”) 
ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1 
2 
3 

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั 
นางสาววริศรา  ไชยมงคล 

411,000 
188,999 

1 

 68.50 
 31.50 
 0.00 

รวม 600,000   100.00 
หมายเหต ุ : ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ทัง้นีใ้นปี 2565 TWO ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ 

 
 (3) ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ใหญ่ (Shareholders’ agreement) 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การออกหลกัทรพัยแ์ละเสนอขายหลกัทรพัยห์รือการบรหิารงานของบรษิัท 
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 (1)  หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,990,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญจ านวน 
3,990,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เรียกช าระแลว้ 3,990,000,000 บาท 
 (2)  หุ้นประเภทอื่นทีไ่ม่ใช่หุ้นสามัญ 
 บรษิัทไม่มีหุน้ประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 
 

1.5 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 
 (1) บรษิัทไม่มีหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
 (2) บรษิัทมีหลกัทรพัยท์ี่เป็นตราสารหนี ้ไดแ้ก่ หุน้กู ้มีรายละเอียด ดงันี ้
 

หุ้นกู้ของบริษทัทียั่งไม่ครบก าหนดไถ่ถอน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

สัญลักษณหุ้์นกู้ วันทีอ่อกหุ้นกู้ 
มูลค่าหุ้นกู้ 
(ล้านบาท) 

อายุหุ้นกู้ 
วันครบก าหนดไถ่

ถอนหุ้นกู้ 

อัตรา
ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

การจัดอันดับ
ความ

น่าเช่ือถือ 
TTW255A 21 พฤษภาคม 2558 1,400 10 ปี 21 พฤษภาคม 2568 3.98% AA- 
TTW232A 1 กมุภาพนัธ ์2561 1,000 5 ปี 1 กมุภาพนัธ ์2566 2.33% AA- 
TTW272A 20 ธันวาคม 2562 1,000 7 ปี 2 เดือน 20 กุมภาพนัธ ์2570 2.41% AA- 

รวม 3,400   

 
1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 (1)  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
  เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2551 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีมติก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งจะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเป้าหมายของบรษิัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้ รวมถึงการรกัษาระดบั
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุของบรษิัทฯ ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อลดความเส่ียงทางดา้นการเงินของบรษิัทฯ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได ้บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรา
สูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอ านวยเป็นล าดับแรก ทั้งนี ้ จะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหัก 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ที่ก าหนดไวใ้นเงื่อนไขของสญัญาต่างๆ 
 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 5 ปี 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 0.67 0.72 0.71 0.69 0.63 
เงินปันผลงวดระหว่างกาลต่อหุน้ (บาท) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
เงินปันผลงวดครึง่ปีหลงัต่อหุน้ (บาท) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30(*) 
รวมเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 89.76 83.86 83.99 87.09 95.00 

หมายเหต ุ * เงินปันผลครึง่ปีหลงัของปี 2565 จะขออนมุตัิในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 
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 (2)  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
  คณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดย
พิจารณาถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบรษิัทย่อย ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท
ย่อยในหมวดที่ 6 เงินปันผล และทนุส ารอง มีรายละเอียดดงันี ้

- การประกาศเงินปันผลใดๆ (ยกเวน้เงินปันผลระหว่างกาล) จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญ่ผูถื้อหุ้นเท่านั้น ค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งท าเป็นหนังสือส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนที่
ปรากฏชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 

- การจ่ายเงินปันผลแต่ละครัง้ บริษัทจะตอ้งจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างน้อย  1 ใน 20 ส่วนของ
จ านวนผลก าไรจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึง 1 ใน 10 ของจ านวนเงินทุนของบริษัท กรรมการ
บริษัทอาจเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ขอมติให้ท าการจัดสรรจ านวนเงินส ารองอื่นๆ เพิ่มเติมที่
สามารถเป็นไปไดใ้นการบรหิารธุรกิจของบรษิัท 

- คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวไดต้ามที่คณะกรรมการ
เห็นว่าบรษิัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ 

- หากบรษิัทขาดทนุ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจนกว่าจะไดแ้กไ้ขใหห้ายขาดทนุ 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายในและปัจจัย
ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยไดม้ีการก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงที่พนกังานทกุคนตอ้งถือปฏิบตัิ 
 บริษัทมีการด าเนินการบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์รภายใตร้ะดับความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ทั้งนี ้กระบวนการบริหารความเส่ียงของ
บริษัท ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การระบุและประเมินความเส่ียง 2) การบริหารจัดการความเส่ียง และ            
3) การติดตามและสอบทานความเส่ียง โดยบรษิัทก าหนดผูร้บัผิดชอบในการประเมินความเส่ียง ก าหนดแผนและมาตรการ
บรหิารจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ตลอดจนติดตามและรายงานผลการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทไดก้ าหนดโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม โดยบริษัทมีการแต่งตัง้คณะเจา้หนา้ที่บริหาร
ความเส่ียง (Risk Management Officer : RMO) ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดับสงูของบริษัท ท าหนา้ที่ก าหนดหลกัเกณฑ ์    
ที่ใช้ในการประเมินความเส่ียง รวมถึงระดับผลกระทบของความเส่ียงนั้น (Impact) ระดับโอกาสเกิดความเส่ียง 
(Likelihood) รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยรายงานผลการจัดการบริหารความเส่ียงต่อ  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล (Risk Management and Corporate Governance Committee : 
RM&CGC) ซึ่งท าหนา้ที่ก าหนดนโยบาย และกรอบการด าเนินงานบริหารความเส่ียง รวมถึงติดตามผลการบริหารความเส่ียง 
และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบทกุไตรมาส 
 

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 บริษัทมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกคา้ เนื่องจากบริษัทมีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นลูกคา้     
รายใหญ่เพียงรายเดียวเท่านัน้ โดยประมาณ 95% ของรายไดร้วมของบริษัทมาจากการจ าหน่ายน า้ประปาใหแ้ก่ กปภ. 
อย่างไรก็ตาม สถานะเครดิตของ กปภ. ในฐานะที่เป็นรฐัวิสาหกิจก็ยืนยนัใหเ้ห็นว่าบริษัท มีความเส่ียงที่เกิดจากคู่สญัญา
อยู่ในระดบัต ่า นอกจากนี ้ปัจจยัความเส่ียงที่อาจท าใหเ้กดิผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการบรรลเุป้าหมายในการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทมีดงันี ้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษทั 
ปัจจัยความเสี่ยงในปัจจบุัน 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risks) 

• ความเส่ียงจากปรมิาณการจ่ายน า้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

บรษิัทมีสญัญาซือ้ขายน า้ประปากับ กปภ. ซึ่งจะตอ้งพึ่งพานโยบายของ กปภ. รวมถึงโอกาสใน
การขยายธุรกิจในพืน้ที่ด  าเนินงานปัจจุบันของบริษัทมีขอ้จ ากัด นอกจากนี ้กปภ. ถือว่าเป็นคู่แข่งรายส าคัญของบริษัท 
เนื่องจาก กปภ. มีโรงผลิตน า้ประปาและมีโครงข่ายการจ่ายน า้ในพืน้ท่ีใกลเ้คียงกบัพืน้ท่ีใหบ้รกิารของบรษิัทอีกดว้ย 

ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงในเรื่องดงักล่าว บริษัทจึงมีมาตรการในการใหก้ารสนบัสนุนโครงการ
วางท่อ เสริมแรงดัน และ/หรือ ขยายเขตเพื่อเพิ่มยอดจ าหน่ายน า้ของ กปภ. ในพืน้ที่ใหบ้ริการตามสญัญาฯ รวมถึงการ
ติดตามความเคล่ือนไหวของผูผ้ลิตน า้ประปารายอื่นทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณการจ่ายน า้
ของบรษิัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต นอกจากนี ้บรษิัทด าเนินการบริหารการจดัการในการดูแลเครื่องจกัร อุปกรณห์ลกั 
และระบบไฟฟ้า พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางแกไ้ขและป้องกนั เพื่อความต่อเนื่องในการผลิตและส่งจ่ายน า้ประปา 
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2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risks) 
• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงคณุภาพน า้ดิบ 

ปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเป็นไปไดส้งูที่ผลกระทบจะทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึน้ ซึ่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพน า้ดิบที่น ามาใชใ้นกระบวนการผลิต ดังนั้น 
บริษัทจึงไดก้ าหนดมาตรการใหม้ีการจดัท าแผนการเฝ้าระวงัและตรวจติดตามคุณภาพน า้ดิบอย่างเหมาะสม ทัง้การสุ่ม
เก็บตวัอย่างน า้เพื่อท าการวิเคราะหค์ณุภาพน า้ ด าเนินการปรบัแผนการผลิตน า้ประปาใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงคณุภาพ
น ้าดิบ และประสานงานแลกเปล่ียนข้อมูลจากหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน การประปานครหลวง  
การประปาส่วนภมูิภาค และส านกังานส่ิงแวดลอ้มและควบคมุมลพิษที่ 5  

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risks) 
• ความเส่ียงในการเพิม่ธุรกจิใหมด่า้นน า้ พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม 

เนื่องดว้ยสญัญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา ระหว่างการประปาส่วนภมูิภาค 
(กปภ.) และบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (บริษัทย่อย) จะสิน้สุดในเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งรายได้จาก PTW คิดเป็น 
รอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมของบรษิัท 

บริษัทจึงได้แสวงหาธุรกิจใหม่ด้านน ้า พลังงาน และส่ิงแวดล้อม เพื่อชดเชยรายได้ที่อาจ 
จะหายไปหากไม่ไดร้บัการต่อสญัญาฯ บริษัทจึงไดก้ าหนดมาตรการในการติดตามขอ้มลูข่าวสาร และความเคล่ือนไหว 
ในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับบริษัท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายของภาครัฐที่มีการเปล่ียนแปลง รวมถึง 
ด าเนินการศกึษาและพฒันาโครงการลงทนุในธุรกิจสาธารณปูโภค ตามนโยบายและแผนการลงทนุของภาครฐั 

 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั่วไป 
• ความเส่ียงเนื่องจากการด าเนินธรุกิจภายใตส้ญัญากบัหน่วยงานภาครฐั และนโยบายของรฐับาล 

บริษัทและบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (บริษัทย่อย) ด าเนินธุรกิจหลักกับหน่วยงานภาครฐัตาม
สญัญา โดยสญัญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาระหว่างบริษัทย่อยกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
จะสิน้สุดในเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งตามสัญญาฯ บริษัทย่อยมีสิทธิต่ออายุการประกอบการหลังสัญญาฯ สิน้สุดได ้ 
โดยบริษัทย่อยไดย้ืนยันการขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อคู่สัญญาแลว้ ดังนั้น การขอต่ออายุประกอบการหลังสิน้สุดสัญญาฯ  
จะเป็นไปในรูปแบบใดอยู่ระหว่างการพิจารณาของบรษิัทย่อยกบัคู่สญัญา 

 

ปัจจัยความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ใหม่ 
• ความเส่ียงจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์

การด าเนินธุรกิจและการส่ือสารในองคก์รและระหว่างองคก์รในปัจจบุนัตอ้งน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งอาจน ามาสู่ปัจจยัเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร ์ทัง้ต่อระบบการผลิต ระบบการส่งจ่าย
น า้ประปา และโครงข่ายปฏิบตัิงานท่ีตอ้งเชื่อมโยงกบัโครงข่ายอินเตอรเ์นต  

การโจมตีทางไซเบอรอ์าจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยท าให้
ระบบการผลิต หรือระบบปฏิบัติการหยุดชะงัก ความปลอดภัยของข้อมูล โดยเกิดการรั่วไหลของข้อมูลที่ส  าคัญใน  
การด าเนินงาน และส่งผลต่อเนื่องต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลกัษณข์องบรษิัท  

โดยบรษิัทไดล้งทุนในระบบเครือข่ายสื่อสารภายในองคก์รส าหรบัการควบคุมการเชื่อมโยงขอ้มลูใน
การด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูจากการสญูหายและการโจรกรรม 
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นอกจากนี ้ บริษัทมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย Firewall ส าหรับการป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รบัอนุญาตเข้ามาใน
เครือข่าย มีระบบส ารองขอ้มูล และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
และการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

 
2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทนุของผู้ถือหลกัทรัพย ์

การที่บริษัทมีการออกตราสารทางการเงิน เช่น หุ้นกู้  ผู้ถือหลักทรัพย์อาจได้รับความเส่ียงที่บริษัท            
ผูอ้อกตราสารทางการเงินอาจไม่สามารถจ่ายดอกเบีย้ หรือไม่สามารถช าระคืนเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารทางการเงินผิด
นดัช าระหนี ้ซึ่งตราสารทางการเงินที่เสนอขายนัน้ไม่ไดร้บัการคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก โดยผูถื้อตราสารทาง
การเงินจะมีสิทธิในการขอรับช าระหนี ้เท่าเทียมกับเจ้าหนี ้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันรายอื่น อย่างไรก็ตาม  
ในการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารหนีน้ั้น ผูถื้อหลักทรพัยส์ามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่จดัท าโดยสถาบนัจัดอนัดบัความเส่ียงประกอบการตดัสินใจลงทุน ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ  
ผู้ออกตราสารทางการเงิน และควรติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ  

ในปี 2565 บริษัทไดร้บัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด ที่ระดับ “AA-“ ดว้ย
แนวโนม้อนัดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งอนัดับเครดิตดังกล่าวสะทอ้นถึงสถานะ 
ทางธุรกิจที่แข็งแกรง่ของบรษิัท 

นอกจากนี ้ในปี 2565 บรษิัทไดป้ระเมิน “ความเส่ียงดา้นความยั่งยืน” ซึ่งครอบคลมุประเด็นความเส่ียง
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นบรรษัทภิบาล โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานของ
ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นในการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีความเส่ียงดงันี ้

• ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
บรษิัทใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกับผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยมี

หน่วยงานรบัผิดชอบในการติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  
บริษัทบรหิารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยมีการก าหนด

นโยบายส่ิงแวดล้อม และจัดท าคู่มือด้านส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานตามแผนฉกุเฉินอย่างเครง่ครดั 

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลต่อสภาวะ ภัยแลง้ การเกิดน ้าท่วมฉับพลัน รวมถึง

ปัญหาน า้เค็มรุกล า้ ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กิดการหยดุชะงกัของกระบวนการผลิต ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในดา้นปฏิบตัิการของ
บรษิัท และมีตน้ทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

บริษัทได้ด าเนินการติดตาม และประเมินความเส่ียงจากการเกิดสภาวะภัยแล้ง และน ้าท่วม  
อย่างต่อเนื่อง และจดัท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในกรณีที่เกิดภยัแลง้ สถานการณน์ า้ท่วม เพื่อใหม้ั่นใจว่า
บรษิัทสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องหากเผชิญกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ รวมถึงติดตามสถานการณน์ า้อย่างใกลช้ิด 
ก าหนดมาตรการการแกไ้ขและป้องกนั และฝึกซอ้มตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
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• ความเส่ียงจากเศรษฐกิจคารบ์อนต ่า 
เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรฐับาลในการลดก๊าซเรือนกระจก บรษิัทไดม้ีการประกาศนโยบาย

บรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก ดงันี ้ 
1) เพื่อมุ่งมั่นในการเป็นองคก์รที่มีการจดัการลดก๊าซเรือนกระจก  
2) ปรบัปรุงกระบวนการขององคก์รใหม้ีการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาด เพื่อลดการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติ  
4) ส่งเสรมิการจดัการขยะในองคก์ร เพื่อลดปรมิาณของเสีย 
5) สรา้งความตระหนกัและเสริมสรา้งความรูเ้รื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหก้ับพนักงาน

และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
บริษัทมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้การด าเนินงาน  

ดา้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทเกิดประสิทธิภาพ ทัง้นี ้มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของบรษิัท  
 

 
 
 

 

 
 
 



  ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

แบบ 56-1 One Report 2565  หนา้ 50 

3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

นโยบายด้านการพัฒนาความย่ังยืน 
 TTW ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสยัทศันข์ององคก์ร “เป็นบรษิัทชัน้น าของ
ประเทศในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั น า้ พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม” โดยการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัธรรมาภิบาลควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและดูแลส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียผ่านกระบวนการด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษัทจึงไดจ้ัดท านโยบายดา้นการพัฒนาความยั่งยืน 
(นโยบายฯ) ฉบบันี ้ขึน้เพื่อเป็นกรอบการบรหิารจดัการดา้นการพฒันาความยั่งยืนขององคก์ร  

การก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และมีหลกัธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิบตัิ

ขององคก์รในคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การบริหาร
ความเส่ียงที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รเพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง โดยก่อให้เกิดคุณค่าร่วมและ 
ดแูลสิทธิประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่มอย่างสมดลุและเท่าเทียม 

การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจน า้อย่างครบวงจรทัง้ดา้นการจดัการน า้ดิบ ผลิตน า้ประปา และบ าบดัน า้เสีย รวมถึงการมอง

หาโอกาสในการด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มนอกเหนือจากธุรกิจน า้ โดยตระหนกัในการสรา้งมลูค่าเพิ่มของสินคา้
และบริการในระยะยาว และค านึงถึงความพึงพอใจของลกูคา้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงการส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนาและ
สรา้งนวตักรรมดา้นธุรกิจควบคู่กบันวตักรรมดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อบรรลเุป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน    

การสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม 
บริหารจัดการทรพัยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม พัฒนาความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามแผนการ

พัฒนาพนักงาน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ในการท างาน และสนับสนุนระบบจัดการอาชีวอนามัยและ  
ความปลอดภัยที่ดี ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนักงานเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยยึดหลักความ  
เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับชุมชนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวข้อง  
เพื่อสรา้งความพึงพอใจแก่พนักงาน ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพืน้ที่ธุรกิจของบริษัทฯ โดยการ  
สานความสมัพนัธ ์สรา้งความเขา้ใจ และความรว่มมืออย่างเขม้แข็ง เพื่อลดความขดัแยง้ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานและ  

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ บรหิารจดัการทรพัยากรน า้ ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรอย่างรู ้คุณค่า บรหิารจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและดูแลส่ิงแวดลอ้ม
ระหว่างองคก์รกบัหน่วยงานภายนอก และใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดน้ านโยบายดา้นการพัฒนาความยั่งยืนมาก าหนดประเด็นความยั่งยืนและเป้าหมาย 
ดา้นการพฒันาความยั่งยืนขององคก์ร เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจและแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อสรา้งการเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสามารถจ าแนกประเด็นความยั่งยืนที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 24 ประเด็น     
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกบัเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) จ านวน 15 เป้าหมาย จากเป้าหมาย
ทั้งหมด 17 เป้าหมาย ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่ งยืนครอบคลุมการด าเนินงาน 
ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รไวต้ามตารางดงัต่อไปนี ้  
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เป้าหมายด้านการพัฒนาความย่ังยืน 

นโยบาย ประเด็นความยั่งยืน เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

การบรรลุเป้าหมาย ตัวชีวั้ด SDGs 

การก ากับดู แ ล
กิจการทีด่ี 

 การก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
 
 
 
  การบริหารความเสี่ยง
และความต่ อ เนื่ อ งทาง
ธุรกิจ  
 
 การบริหารจัดการภาวะ
วิ กฤตจากสถานการณ ์
COVID-19 

 ส ร้ า ง แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบัติ งานภายใต้หลัก      
ธรรมาภิบาลจนกลายเป็น
วฒันธรรม 
 บริหารจดัการความเสี่ยง
องค์กรให้อยู่ ใน เกณ ฑ ์      
ที่ยอมรบัได ้ 

 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 

 จ านวนครั้งในการฝ่ า ฝื น
จรรยาบรรณของบริษัทเป็น 0 
 
 
 จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็น 0 

 

 

 

 

 

 

 
การพัฒนากระ 
บวนการทางธุรกิจ
อย่างต่อเน่ือง 

 ผลประกอบการที่ดี 
 ความรบัผิดชอบต่อสินคา้
และบริการ 
 นวตักรรมและเทคโนโลยี 
 การบริหารจัดการห่วงโซ่
อปุทาน  
 
 

 ปริมาณการจ่ายน า้ประปา
เพิ่มขึน้จากปี 2564 
 จ านวนผู้ใช้น ้าประปา
เพิ่มขึน้จากปี 2564 
 จ านวนเรื่องในการปรบัปรุง
กระบวนการ ท างานผ่าน
กิ จกรรมไคเซ็ น  (Kaizen) 
เพิ่มขึน้จากปี 2564 
 ต้น ทุ น ค่ า ไฟฟ้ าขอ ง 
TTW ลดลงจากปี  2558 
(ก่อนปรบัปรุงกระบวนการ
ผลิตเป็นแบบ Hybrid)  
 ไม่มีการรอ้งเรียนจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกิจจากบริษัท 
 

 ปี 2565  
 
 ปี 2565  
 
 ปี 2565  
 
 
 
 ปี 2565  
 
 
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 

 ปริมาณการจ่ายน ้าประปา
ให้ กั บ ลู ก ค้ า  TTW จ าน วน 
157.10 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และ 
PTW จ า น ว น  140.25 ล้ า น
ลกูบาศกเ์มตร 
 จ านวนผูใ้ชน้  า้ประปาเพิ่มขึน้
ไม่นอ้ยกว่า 580,777 ราย  
 ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของลกูคา้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 
 จ านวนเรื่ องในการปรับปรุง
กระบวนการท างานผ่านกิจกรรมไค
เซ็น (Kaizen) ไม่นอ้ยกว่า 368 เรื่อง 
 ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของ TTW ลดลง
จาก ปี  2558 (ก่ อนป รับ ป รุ ง
กระบวนการผลติเป็นแบบ Hybrid)  
 จ านวนครัง้ของการรอ้งเรียน
จากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย เป็น 0 
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นโยบาย ประเด็นความยั่งยืน เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

การบรรลุเป้าหมาย ตัวชีวั้ด SDGs 

การสร้างคุณค่า
ร่วมทางสังคม 

 การดูแลพนักงานและ
พฒันาบคุลากร  
 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั 
 การดแูลสงัคมและชมุชน 
 การให้ความช่วยเหลือ
และการบริจาคเพื่อสงัคม 
 บทบาทและความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ดา้นสิทธิมนษุยชน 
 จา้งงานและการเคารพดา้น
สิทธิมนษุยชน 
 สื่อสารและอบรมด้าน
สิทธิมนษุยชน 
 ประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนษุยชน 
 บริหารจัดการขอ้รอ้งเรียน
และการเยียวยาด้านสิทธิ
มนษุยชน 
 ความรว่มมือกบัคู่คา้ดา้น
สิทธิมนษุยชน 

 พนักงานมีความพึงพอใจ
ในการท างานเพิ่มขึน้จากปี 
2564  
 พนักงานลาออกลดลง
จากปี 2564 
 จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม
เพิ่มขึน้จากปี 2564 
 พนักงานทุกคนได้รับ
การตรวจสขุภาพประจ าปี 
 ไม่ มีอุบัติ เหตุจากการ
ปฏิบัติ งานของพนักงาน
และผูร้บัเหมา  
 ไม่มีอุบัติเหตุจากสารเคมี
รั่ ว ไห ล  (ค ล อ รี น ) ข อ ง
พนกังานและผูร้บัเหมา  
 ไม่มีการรอ้งเรียนจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบจากการละเมิด
สิทธิมนษุยชน 
 

 ปี 2565  
 
 
 ปี 2565  
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของพนักงานที่มีต่อการท างาน 
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
 อตัราการลาออกของพนักงาน 
ไม่เกินรอ้ยละ 4  
 จ านวนชั่ วโมงการฝึกอบรม
ไม่นอ้ยกว่า 3,273 ชั่วโมง 
 ฝึกอบรมตามแผนอบรมดา้น
ความปลอดภัยของบริษัทฯ 
รอ้ยละ 100  
 พนักงานที่ ได้รับการตรวจ
สขุภาพประจ าปี รอ้ยละ 100 
 จ า น วนค รั้งข อ งก า รเกิ ด
อบุตัิเหตุจากการปฏิบตัิงานของ
พนกังานและผูร้บัเหมา เป็น 0 
 จ าน วนค รั้งข อ งก า รเกิ ด
อุบัติ เหตุจากสารเคมีรั่วไหล 
(คลอรีน) ของพนักงานและ
ผูร้บัเหมา เป็น 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการ
ด้านส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 กระบวนการผลิตสินค้า
และบริการที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม  
 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศและอนุ รักษ์
พลงังาน 
 
 
 
 
 การจัดการของเสียและ
วสัดเุหลือใช ้
 
 การบริหารจดัการน า้  
 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
 ความร่วมมือดูแลสิ่งแวด 
ลอ้มระหว่างองคก์ร  

 การป ล่ อยก๊ าซ เรื อ น
กระจกจากการใชพ้ลังงาน
ไฟฟ้า (Scope 2) ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์  ของโรงผลิต
น า้ประปาทั้ง 3 แห่ง ลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์ ของโรง
ผลิตน ้าประปาทั้ง 3 แห่ง 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 ของเสียและวสัดุเหลือใช้
ของโรงผลิตน ้าประปาทั้ง 
3 แห่ง ลดลงจากปี 2564 
 การน าน ้ากลับมาใช้
ใหม่ที่ เข้าสู่กระบวนการ
ผลิตเพิ่มขึน้จากปี 2564 
 ไม่มีการรอ้งเรียนจากผู้
มีส่วนไดส้่วนเสียเกี่ยวกับ

 ปี 2565-2568   
 
 
 
 
 
 ปี 2565-2568  
 
 
 
 ปี 2565  
 
 
 ปี 2565 
 
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้พ ลั งงาน ไฟฟ้ า 
(Scope 2) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของโรงผลิตน า้ประปาทัง้ 3 แห่ง 
ลดลงไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 0.03 
 
 การใช้พลังงานไฟฟ้ า  ต่ อ
หน่วยผลิตภัณฑ์ของโรงผลิต
น ้าประปาทั้ง 3 แห่ง ลดลงไม่
นอ้ยกว่า รอ้ยละ 1 
 ป ริม าณ ก า รรั่ ว ไห ล ขอ ง
ตะกอนออกสู่ภายนอก เป็น 0 
 
 การน าน ้ากลับมาใช้ใหม่ ไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2 ของปริมาณน า้
ทัง้หมดที่เขา้สู่กระบวนการผลิต 
 จ านวนครัง้ของการรอ้งเรียน
จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ไดร้บั
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นโยบาย ประเด็นความยั่งยืน เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

การบรรลุเป้าหมาย ตัวชีวั้ด SDGs 

 
 
 
 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
 

ผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อพื ้นที่
อนุ รักษ์ หรือทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
 จัดใหมี้การตรวจติดตาม
ภายในการบริหารจัดการ
ระบบสิ่ งแวดล้ อม  ISO 
14001:2015  
 ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง      
ระบบสิ่ งแวดล้ อม  ISO 
14001:2015 จ า ก ห น่ ว ย 
งานภายนอกที่น่าเช่ือถือ  
 ไม่มีการละเมิดกฎหมาย  
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม  

 
 
 
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
 

ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ต่อพื ้นที่อนุรักษ์
หรือทรพัยากรธรรมชาติ เป็น 0 
 
 จ านวนครั้งของการตรวจ
ติ ดตามภายในการบริห าร 
จัดการระบบสิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2015 ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 
ครัง้ ต่อปี  
 ได้ รั บ ก า รรั บ รอ ง ระ บ บ
สิ่งแวดลอ้ม ISO 14001:2015 จาก
บริษัท SGS Thailand Limited  
 จ านวนครั้งในการละเมิ ด
กฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้ม เป็น 0 

 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “เป็นบริษัทชั้นน าของประเทศในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกับน ้า พลังงาน และ

ส่ิงแวดลอ้ม” มุ่งสู่การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มอย่างครบวงจรการด าเนินงานกับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียถือเป็น
ประเด็นส าคัญที่บริษัทฯ ไดด้  าเนินการให้สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์มาอย่างต่อ เนื่อง โดยการน าขอ้มูลการด าเนินงานกับ 
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียมาใชป้ระกอบการวางแผนเชิงกลยทุธข์องบริษัทฯ นอกเหนือจากการน ากรอบแนวคิดและเครื่องมือใน
การวางแผนกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึง  
การสรา้งสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าจากการด าเนินธุรกิจใหก้ับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนสรา้งความสัมพันธ์ที่ดี  
และสรา้งความเชื่อมั่นในการด าเนินงานระหว่างบรษิัทฯ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
 บรษิัทฯ ไดจ้ าแนกกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่ม โดยเรียงตามล าดบัความส าคญั 
ไดแ้ก่ 1.พนกังาน 2.ผูถื้อหุน้/นกัลงทนุ 3.ลกูคา้ 4.คู่คา้/ผูส่้งมอบ 5.ชมุชน/สงัคม และ 6.หน่วยงานส่ิงแวดลอ้ม  
ปี 2565 สามารถสรุปผลการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวงัหรือความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปนี  ้

ความต้องการ / ความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม ผลลัพธ ์
พนกังาน 
- จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม  
- ความปลอดภยัในการท างาน  
- พฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของตนเอง  
- แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้
อย่างอิสระ  

- ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม  
- ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในอาชีพ  
- สภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างาน  
- ดูแลและสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาด
จากโรค COVID-19 อย่างเหมาะสม และมี

- กิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังาน  
- กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)  
- แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการโรงผลิตน า้ประปา  

- อบรมพฒันาสมรรถนะของบคุลากรในระดบัผูบ้ริหาร
และพนกังาน  

- กิจกรรมดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยั  
- สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ   
- รบัฟังขอ้รอ้งเรียนและขอ้คิดเห็นพนกังาน  
- มอบทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังาน  

- สถิติการเกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานเป็น  0 ครัง้ 
- จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเพิ่มขึน้จากปี2564 
รอ้ยละ 87 หรือ 2,844 ชั่วโมง 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน
เพ่ิมขึน้จากปี 2564 รอ้ยละ 92 

- จ านวนพนักงานที่ไดป้รบัต าแหน่ง เพิ่มขึน้
จากปี 2564 รอ้ยละ  33  

- จ านวนครัง้ของการรอ้งเรียนจากพนักงาน 
เป็น 0 ครัง้ 
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ความต้องการ / ความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม ผลลัพธ ์
ประสิทธิภาพ - จดักิจกรรมวนัเกิดพนกังานประจ าเดือน  

- จัดสถานที่และสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมและมี
บรรยากาศที่ดีในการท างาน  

- บริหารจัดการ จัดสถานที่ท  างาน และอุปกรณ์
ป้องกนัการแพรร่ะบาดจากสถานการณ ์COVID-19 

- จดังานเลีย้งปีใหม่พนกังานทกุพืน้ที่ธุรกิจสอดคลอ้ง
ตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดจากโรค 
COVID-19 

ผูถ้ือหุน้ / นกัลงทนุ 
- ผลประกอบการของบริษัทดีขึน้อย่างต่อเนื่อง  
- ความเติบโตทางธุรกิจ  
- ผลตอบแทนดีอย่างต่อเนื่อง  
- ธุรกิจมีความมั่นคง  
- ก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
- ปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั  
- ไดร้บัขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้นทนัต่อเหตกุารณ ์ 
- บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

- ดูแลและสนับสนุนการป้ องกันการแพร่
ระบาดจากโรค COVID-19 อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

- การประชมุผูถ้ือหุน้ประจ าปี  
- รายงานประจ าปี  
- การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส  
- การจดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ  
- เชิญนกัลงทนุเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  
- การเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ขององคก์ร  

- ประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์
- ปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  
- ก าหนดช่วงเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลหรือเผยแพร่
ขอ้มลูถกูตอ้งตามกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

- สื่อสารข้อมูลและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้
เหมาะสมกบัโรค COVID-19 

- รายได้รวมสุทธิจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพิ่มขึน้จากปี 2564 รอ้ยละ 2 

- ติดรายชื่อ “หุน้ยั่งยืน” (Thailand Sustainability 
Investment : THSI) ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 7 

- ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน 
“ระดบัดีเลิศ”  

- ไดรับรางวัล Sustainability Discloser Award 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

 

ลกูคา้ 
- น า้ประปามีคุณภาพตามสญัญามีปริมาณ 
เพียงพอ และต่อเนื่อง  

- ได้รับข้อมูลด้านสินค้าและบริการอย่าง
ถกูตอ้ง  

- ปฏิบตัิตามสญัญาหรือขอ้ตกลงอย่างเป็นธรรม  
- สนบัสนนุกิจกรรมของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง  
- ดูแลและสนับสนุนการป้องกันการแพร่
ระบาดจากโรค COVID-19 อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

- จ่ ายน ้ าป ระป าที่ มี คุณ ภาพตามสัญญ า           
มีปริมาณเพียงพอ และต่อเนื่อง  

- สนบัสนนุการวางท่อน า้ประปาและเพ่ิมแรงดนั  
- ประชมุตามวงรอบที่ไดก้ าหนดไว ้ 
- เขา้พบเพ่ือรบัฟังปัญหาและรบัเร่ืองรอ้งเรียน  
- จดัเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน า้ประปา  
- บริการขอ้มลูคณุภาพน า้ดิบ คณุภาพน า้ประปา 
และขอ้มลูต่างๆ ตามช่องทางที่เหมาะสม  

- สนบัสนนุการอบรมเพ่ิมศกัยภาพการท างาน  
- จดัประชมุนอกสถานที่  
- ปรบัปรุงสถานที่ท  างานใหก้บัลกูคา้  
- สนบัสนนุทนุการศกึษาใหก้บับตุรของลกูคา้  
- จดักิจกรรมเพ่ือสงัคมรว่มกบับริษัท 
- ส ารวจความพึงพอใจ และตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้  

- สื่อสารขอ้มูล จัดประชุม จัดอุปกรณ์ป้องกันการ
แพรร่ะบาด COVID-19 ใหก้บัลกูคา้ 

- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2565 
รอ้ยละ 95 

- ปริมาณการจ่ายน ้าประปา ลดลงจากปี 
2564 รอ้ยละ 8 

- จ านวนผู้ใชน้  ้าประปา เพิ่มขึน้จากปี 2564 
รอ้ยละ 6 

- จ านวนครั้งของการร้องเรียนจากลูกค้า
จ านวน 1 ครัง้ (เรื่อง คุณภาพน ้าประปามี
ค่า Conductivity และค่า Hardness สงูผิดปกติ) 
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ความต้องการ / ความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม ผลลัพธ ์
คู่คา้/ผูส้่งมอบ 
- ปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการคา้  
- ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงอย่างเป็นธรรม  
- มีส่วนร่วมในการแกไ้ข ปัญหาและพฒันา 
ปรบัปรุงกระบวนการท างานรว่มกนั  

- ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดักิจกรรมต่างๆ  
- ดูแลและสนับสนุนการ ป้องกันการแพร่
ระบาดจากโรค COVID-19 อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลง
อย่างเป็นธรรม  

- การสื่อสารขอ้มลูมีความถกูตอ้งชดัเจน  
- ประชมุหารือแนวทางการปรบัปรุงการท างานสม ่าเสมอ  
- รว่มแกไ้ขปัญหาของคู่คา้  
- จดัอบรมใหค้วามรูร้ว่มกบัคู่คา้ 
- เยี่ยมชมกิจการคู่คา้ 
- จดัอปุกรณป์้องกนัการแพรร่ะบาดจาก COVID-19 

- รบัสินคา้ไดท้นัเวลาตามที่ไดต้กลงกบัผูซ้ือ้และ
ผูข้ายหรือที่ระบใุนใบสั่งซือ้ รอ้ยละ 95 

- จ านวนครัง้ของการรอ้งเรียนจาก คู่คา้ เป็น 0 

ชมุชน/สงัคม 
- สนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อชุมชน  
- ไม่สรา้งผลกระทบทางลบสู่ชมุชน  
- การมีส่วนรว่มแกไ้ขปัญหาชมุชน  
- ความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ  
- ดูแลและสนับสนุนการป้องกันการแพร่
ร ะ บ า ด จ า ก โ ร ค  COVID-19 อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- ประชมุรบัฟังความคิดเห็นชมุชน  
-  เยี่ยมเยียนชมุชนในพืน้ที่ธุรกิจ  
- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครฐัและเอกชนใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม  

- ส ารวจความคิดเห็นและรบัเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ   
- จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของชมุชน  

- มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนในพืน้ที่บริการ 
- สนบัสนนุชมุชนป้องกนัการแพรร่ะบาดจาก COVID-19 

- ชมุชนที่ไดร้บัประโยชน ์จ านวน 90 ชมุชน  
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม จ านวน 4 โครงการ  

- ชุมชนมีรายไดจ้ากการรบัจา้งผลิตน า้ดื่ม
บรรจขุวด จ านวน 248,000 บาท  

- จ านวนครั้งของการรอ้งเรียนจากชุมชน 
เป็น 0 ครัง้ 

หน่วยงานสิ่งแวดลอ้ม 
- มีส่ วนร่วมในการแก้ ไข ปัญ หาและ

อนรุกัษ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม  
- ไม่สรา้งผลกระทบเชิงลบสู่สิ่งแวดลอ้ม  
- สนับสนุนกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อ

สิ่งแวดลอ้ม  
- ดูแลและสนับสนุนการป้องกันการแพร่

ระบาดจาก COVID-19 อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

- จัดท าโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดลอ้มภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร  

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  

- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนั 

- จัดท าโครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการทางธุรกิจ โดยการจา้งที่ปรกึษา คือ 
บริษัท กรีน สไตล์ จ ากัด และได้รับการทวนสอบ
จาก จากศนูยว์ิจัยพลงังานทดแทนและสิ่งแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัพะเยา  

- จัดท าโครงการ ฟ้ืนฟูคุณภาพน า้คลองบางซื่อ เพื่อ
อนุรักษ์แม่น ้าท่าจีน ร่วมกับ เทศบาลเมืองไร่ขิง 
ส านักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่  5 และ 
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาภาษีเจริญ ส านัก
ชลประทานที่ 11  

- สนับสนุนหน่วยงานสิ่งแวดล้อมป้องกันการแพร่
ระบาดจาก โรค COVID-19 

- โครงการดา้นการดแูลสิ่งแวดลอ้ม 4 โครงการ 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภณัฑ์
ขององค์กรครอบคลุม Scope 1,2 และ 3 คิด
เป็น 0.0003 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า  

- การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ ์
ลดลงจากปี 2564 รอ้ยละ 8.90 

- ชุมชนที่ ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาจากตะกอน จ านวน 2 ชุมชน  (โรงเรียน
วดัสขุวฒันาราม และโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 4) 

- ไดร้บัการรบัรองการจัดท าคารบ์อนฟุตพริน้ท์
องค์ กร (Carbon Footprint for Organization : 
CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ (อบก.)  

- ได้ด าเนินงานในเฟส 1 ภายใต้โครงการ ฟ้ืนฟู
คุณภาพน ้าคลองบางซื่อ เพื่ออนุรกัษ์แม่น า้ท่า
จีน (จัดพิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลง และอบรมให้
ความรูก้ารฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าคลองบางซื่อแก่
ตวัแทนชมุชนและผูป้ระกอบการ) 

- จ านวนครั้งของการรอ้งเรียนจากหน่วยงาน
สิ่งแวดลอ้ม เป็น 0 ครัง้ 
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3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
3.3.1  นโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านสิง่แวดลอ้ม 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยผสมผสานแนวทางการ
พัฒนาความยั่งยืนใหเ้ขา้ไปในการประกอบธุรกิจ การป้องกันและการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ถ่ายทอดผ่านการ
ประกาศนโยบาย การพฒันาความยั่งยืน เรื่อง “การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน” สอดคลอ้งกับ กฎหมาย 
ระเบียบ มาตรฐานสากลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ดังจะเห็นได้จากผลการ
ด าเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ตน้น า้จนถึงปลายน ้า เช่น การจัดซือ้จัดหาวัตถุดิบกับคู่คา้ การดูแลรกัษาทรพัยากรน ้า 
กระบวนการผลิตสินคา้และบรกิารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การบรหิารจดัการน า้ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
อนุรักษ์พลังงาน การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความร่วมมือดูแลส่ิงแวดล้อม  
ระหว่างองคก์ร และการปฏิบตัิตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวปฏิบตัิดา้นส่ิงแวดลอ้มไวด้งันี ้

1. ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  
2.  อนุรกัษ์พลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยด าเนินมาตรการลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าและ  

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางธุรกิจตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. บริหารจดัการทรพัยากรน า้ โดยการสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการใชน้ า้อย่างรูคุ้ณค่า โดยด าเนิน

มาตรการและก าหนดเป้าหมายในการน าน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตน า้ประปาให้สามารถน ากลับมาใช้ในการผลิต
น า้ประปาไดอ้ีกครัง้  

4. จัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ โดยการน าดินตะกอนมาวิ จัยเป็นผลิตภัณฑ์และน าไปใช้ประโยชน์ 
ทางดา้นสงัคม รวมถึงการส่งเสรมิใหม้ีการใชว้สัดเุหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ เพื่อส่งเสรมิการใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุค่า  

5. บริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละคุณค่าแก่องคก์รและระบบนิเวศต่างๆ 
โดยก าหนดมาตรการป้องกันของระบบการผลิตน า้ประปาและระบบบ าบดัน า้เสียไม่ใหส่้งผลกระทบทางลบแก่ส่ิงมีชีวิต  
ที่อาศยัอยู่ในระบบนิเวศต่างๆ   

6. ส่งเสรมิความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและดูแลส่ิงแวดลอ้มระหว่างองคก์ร
กบัหน่วยงานภายนอก   

7. ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั โดยจัดท าระบบ
บรหิารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และมีการตรวจติดตามภายในและการตรวจรบัรองจากหน่วยงานภายนอก
ตามแผนท่ีก าหนด  

บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นความเส่ียงต่อชีวติที่ส  าคญัที่สดุเรื่องหนึ่ง ซึ่งโลกก าลงั
เผชิญอยู่ในปัจจุบนัและเป็นปัญหากระทบต่อส่ิงแวดลอ้มระยะยาว การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ไม่อาจ
หลีกเล่ียงไดแ้ละก าลงัส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกจิต่างๆ หลงัจบการประชมุรฐัภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่  21 (Conference of Parties : COP21) บริษัทฯ คาดการณ์ได้ถึงผลกระทบ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่จะมีมากขึน้  บริษัทฯ จึงไดท้ าการวิเคราะหค์วามเส่ียงและโอกาสของ 
การเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันก็ประเมินสถานการณ์นีว้่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่ง เพื่อใหเ้กิด 
การปรบัเปล่ียนกฎระเบียบต่างๆ และผลักดันให้บริษัทฯ ปรบัปรุงพัฒนากระบวนการท างานที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการด าเนินธุรกิจ เช่น ก าหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  จัดซือ้ 
จัดจ้างสินคา้และบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Procurement) ใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน สนับสนุน 
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การใชพ้ลงังานสะอาดดว้ยการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์ ประหยัดการใชน้ า้ ใชซ้  า้ ลดการซือ้ของใหม่ ท าปุ๋ ยหมักจากขยะ
อินทรีย/์เศษอาหาร เป็นตน้  

นอกจากนี ้ ภาวะโลกรอ้นยังก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลต่อน ้าเค็มรุกล ้าน ้าจืด 
มีช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่าเดิม ปัญหาการขาดแคลนน า้ดิบเชื่อมโยงการจัดสรรทรพัยากรน า้ระหว่างพืน้ที่ลุ่มน า้ต่างๆ  
อบุตัิการณต์่างๆ ผลกัดนัใหบ้รษิัทฯ ตอ้งทบทวนนโยบายและปรบักลยุทธก์ารด าเนินงาน รวมถึงการประสานงานอย่างบูรณา
การจากหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่
รบัผิดชอบในการผลิตน า้ประปา และภาคประชาชนท่ีเป็นผูใ้ชน้ า้ ซึ่งจะตอ้งอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของหลาย 
ภาคส่วนในการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบและสอดประสานกัน เพื่อให้แนวทางที่เลือกใช้มุ่ งไปสู่การแก้ไขปัญหาได ้
อย่างแทจ้รงิและสามารถด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management) 

ในปี 2565 บริษัทฯ ไดจ้ัดท าโครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางธุรกิจ โดยประเมิน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลมุ 3 Scope ไดแ้ก่  

1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) จากกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร  
การใชพ้าหนะขององคก์ร (ที่องคก์รเป็นเจา้ของเอง) การใชส้ารเคมีในการ บ าบัดน า้เสีย การรั่วซึม/รั่วไหล จากกระบวนการ 
หรือกิจกรรม เป็นตน้  

2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน (Scope 2) ไดแ้ก่ การซือ้พลงังานไฟฟ้า พลงังานความรอ้น 
พลงังานไอน า้ มาใชใ้นองคก์ร เป็นตน้ 

3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่ไม่ใช่ 
ขององคก์ร การเดินทางไปสมัมนานอกสถานที่ การใชว้สัดอุปุกรณต์่างๆ เป็นตน้ 

โดยว่าจา้งที่ปรึกษาที่มีบัญชีรายชื่อขึน้ทะเบียนกับองคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ 
อบก. คือ บริษัท กรีน สไตล ์จ ากัด เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดท ารายงานขอ้มูลปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก โดยมีรอบการจดัเก็บขอ้มูลตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วนัที่ 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งไดร้บั
การทวนสอบจากศูนยว์ิจัยพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยพะเยา และไดร้บัการรบัรองการจัดท าคารบ์อน  
ฟุตพริน้ทอ์งคก์ร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จาก อบก. เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีค่าคารบ์อนฟุตพริน้ทอ์งคก์ร  
ปีปัจจุบัน คือ 69,429 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e/year) เนื่องจากด าเนินการเป็นปีแรก ค่าคารบ์อน 
ฟุตพริน้ท์องค์กรของปีฐาน คือ 69,429 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e/year) และค่า Carbon intensity 
(Scope 1+2) ปีฐาน คือ 0.0003 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อลูกบาศกเ์มตร (tCO2e/m3) และปีปัจจุบัน 0.0003 ตัน
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อลกูบาศกเ์มตร (tCO2e/m3)    

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคัญกับการบริหารจดัการน า้ในชุมชน โดยจดัท าโครงการ ฟ้ืนฟูคุณภาพน า้คลอง
บางซื่อ เพื่ออนุรกัษ์แม่น า้ท่าจีน รว่มกับ เทศบาลเมืองไร่ขิง ส านกัส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษที่ 5 และ โครงการส่งน า้และ
บ ารุงรกัษาภาษีเจริญ ส านกัชลประทานที่ 11 ซึ่งไดจ้ดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง และอบรมใหค้วามรูใ้นการฟ้ืนฟูคุณภาพน า้
คลองบางซื่อแก่ตวัแทนชมุชนและผูป้ระกอบการแลว้ รวมทัง้เก็บตวัอย่างน า้เพื่อวิเคราะหผ์ลคุณภาพน า้คลองบางซื่อต่อเนื่อง
ทุกเดือน ในปี 2566 บริษัทฯ จะท าการติดตัง้ถังดกัไขมนัแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและผูป้ระกอบการที่อาศยัอยู่ริมคลอง
บางซื่อ และติดตัง้อุปกรณ์ปรบัปรุงคุณภาพน า้ ไดแ้ก่ เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน า้ (Air Blowers) และกังหันโซล่าเซลล ์รวมทั้ง
การติดตัง้แพปลกูพืชบ าบดัน า้และปรบัปรุงภมูิทศันร์มิคลองบางซื่อในบรเิวณที่ติดตัง้อปุกรณป์รบัปรุงคณุภาพน า้ เป็นตน้  
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3.3.2  ผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 
1. การจัดการด้านพลังงาน 

TTW ให้ความส าคัญต่อการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน  
ตามรายงานการจัดการพลงังาน เพื่อลดปรมิาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยเนื่องมาจากอัตราการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ซึ่งเป็น
พลังงานหลักเพียงชนิดเดียวที่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการเลือกใชเ้ทคโนโลยีและวัตถุดิบที่เป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบรษิัทฯ 
เป้าหมายบริษัท : การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าที่โรงผลิตน า้ประปาบางเลน โรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน และโรงผลิตน า้ประปาปทุมธานี ลดลง  
ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 1.0 

บรษิัทมีมาตรการในการควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เพื่อลดปรมิาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยเนื่องมาจากอตัรา
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า ดงันี ้ 

• การบรหิารจดัการ การเดินระบบผลิตและสบูส่งน า้ประปาใหม้ีอตัราการการใชพ้ลงังานท่ีเหมาะสม 

• การปรบัปรุงประสิทธิภาพเครื่องจกัร ของโรงผลิตน า้ประปาปทมุธานี 
มาตรการขา้งตน้ไดม้ีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถควบคุมอัตราการใช้

พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงผลิตน ้าประปาบางเลน โรงผลิตน ้าประปากระทุ่มแบน และโรงผลิต
น า้ประปาปทมุธานีใหล้ดลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2565 บริษัทมีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน า้ประปาของโรงผลิตน า้ประปาบางเลน
และโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน จ านวน 81,843,743 กิโลวัตตช์ั่วโมง (kWh) หรือ 0.577 กิโลวัตตช์ั่วโมงต่อลูกบาศก์
เมตร (kWh/m3) และโรงผลิตน า้ประปาปทุมธานี จ านวน 58,179,668 กิโลวตัตช์ั่วโมง (kWh) หรือ 0.436 กิโลวตัตช์ั่วโมง
ต่อลกูบาศกเ์มตร (kWh/m3) ดงัแสดงขอ้มลูตามตารางไวด้งันี ้

 

พลังงานทีใ่ช้ในการผลิต 
ปี (หน่วย : กกิะวัตตช์ั่วโมง) 

เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 
2563 2564 2565 

โรงผลิตน า้ประปาบางเลน และโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน 112.62 102.24 81.84 ลดลงรอ้ยละ 19.95 
โรงผลิตน า้ประปาปทมุธานี 70.28 61.42 58.18 ลดลงรอ้ยละ 5.28 

รวม 182.90 163.33 140.02 ลดลงร้อยละ 14.27 
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ ์(ต่อลูกบาศกเ์มตร) 
โรงผลิตน า้ประปาบางเลน และโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน 0.679 0.667 0.577 ลดลงรอ้ยละ 13.49 
โรงผลิตน า้ประปาปทมุธานี 0.459 0.445 0.436 ลดลงรอ้ยละ 2.02 
 
2. การจัดการทรัพยากรน ้า 

TTW ตระหนักถึงความเส่ียงดา้นทรพัยากรน า้เป็นอย่างยิ่งว่าอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
เนื่องดว้ยทรพัยากรน า้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน า้ประปา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล
อนุรกัษ์แหล่งน า้และขบัเคล่ือนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขอ้ที่ 6 ว่าดว้ย “การมีน า้ใชแ้ละ
การบรหิารจดัการน า้และสขุาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรบัทุกคน” โดยการส่งเสรมิ และสนบัสนนุการใชท้รพัยากรน า้อย่างรูค้ณุค่า 
เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน า้ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
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TTW มีโรงผลิตน า้ประปา จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงผลิตน า้ประปาบางเลน จังหวดันครปฐม โรงผลิตน า้ประปา
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และโรงผลิตน ้าประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แหล่งน ้าผิวดินมาใช้ใน
กระบวนการผลิตน า้ประปา จ านวน 2 แหล่ง ไดแ้ก่ แม่น า้ท่าจีน และแม่น า้เจา้พระยา 

เพื่อให้การใชท้รพัยากรน า้เกิดความคุม้ค่าอย่างสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายองคก์ร บริษัทฯ จึงไดม้ีการ
ออกแบบระบบการผลิตน า้ประปาใหม้ีการน าน ้ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึด
หลักการ Water Discharge Minimization รวมถึงมาตรการควบคุมน ้าสูญเสียในระบบผลิต (Production Loss) และ
ระบบส่งน า้ประปา (Transmission Loss) ใหเ้หมาะสม ซึ่งจะไม่ปล่อยน า้ใดๆ ใหส้ญูเสียไม่ว่าจะเป็นน า้ที่แยกออกมาจาก
ระบบก าจัดตะกอนหรือน า้ที่ผ่านกระบวนการลา้งยอ้นถังกรองทราย โดยมีการออกแบบระบบที่จะรวบรวมน า้ตะกอนที่
เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตน า้ประปามาท าการแยกน า้ออกจากตะกอน เพื่อส่งกลับไปยงัระบบผลิตน า้ประปาอีกครัง้  
โดยมีขัน้ตอนการน าน า้กลบัมาใชใ้หม่ ดงันี ้

1. ถังควบคุมสมดุลตะกอน (Sludge Balancing Tank) ซึ่งท าหน้าที่รบัน า้ตะกอน (Sludge) ที่เกิดจากระบบ
ตกตะกอน (Clarifier) ตะกอนท่ีรวบรวมไดภ้ายในบ่อจะถกูสบูไปสู่ถงัเพิ่มความขน้ตะกอน (Sludge Thickener Tank) 

2. ถงัปรบัปรุงน า้ลา้งยอ้น (Wash Water Tank) ท าหนา้ที่รบัน า้และตะกอนที่ไดจ้ากการลา้งยอ้น (Back Wash) 
ของระบบกรอง ส่วนนีจ้ะมีน า้ใสที่ถูกแยกออกจากตะกอนจะถูกสูบกลับเข้าสู่ระบบผลิตน า้ประปา เพื่อเป็นการน าน า้
กลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสงูสดุ เรียกว่า “Recovery Water” ส่วนตะกอนที่ขน้ขึน้จะถกูสบูผ่านเครื่องสบูตะกอน
เขา้สู่ถงัเพิ่มความขน้ตะกอน (Sludge Thickener Tank) 

3. ระบบรีดตะกอน (Sludge Dewatering) เป็นระบบขัน้สดุทา้ยในการรีดน า้ออกจากตะกอน (Sludge) เพื่อท า
ใหต้ะกอนมีความแหง้มากที่สดุ อีกทัง้เป็นการน าน า้ที่รีดได ้(Recovery Water) กลบัมาผลิตใหม่อีกครัง้เช่นเดียวกนั 
เป้าหมาย: การน าน า้กลบัมาใชใ้หม่ 
สดัส่วนของการน าน า้กลบัมาใชใ้หม่เปรียบเทียบกบัปรมิาณน า้ทัง้หมดที่เขา้สู่กระบวนการผลิตไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2 

ปี 2565 โรงผลิตน า้ประปาบางเลนและโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบนมีการน าน า้ที่ผ่านกระบวนการผลิตกลบัมา
ใชใ้หม่ จ านวน 2.72 ลา้นลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 1.83 เปรียบเทียบกับปริมาณน า้ทั้งหมดที่เขา้สู่กระบวน 
การผลิต และโรงผลิตน า้ประปาปทุมธานีมีการน าน า้ที่ผ่านกระบวนการผลิตกลบัมาใชใ้หม่ จ านวน 3.94 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.90 เปรียบเทียบปรมิาณน า้ทัง้หมดที่เขา้สู่กระบวนการผลิต ซึ่งไดแ้สดงสดัส่วนการน าน า้กลบัมา
ใชใ้หม่ของโรงผลิตน า้ประปาบางเลน โรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน และโรงผลิตน า้ประปาปทมุธานี แสดงไวด้งันี ้

หน่วย : รอ้ยละ 
สัดส่วนการน าน ้ากลบัมาใช้ใหม่ 2563 2564 2565 เพิ่ม/ลดลง 

โรงผลิตน า้ประปาบางเลน และโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน 2.05 2.30 1.83 ลดลง 0.47 
โรงผลิตน า้ประปาปทมุธานี 2.29 3.06 2.90 ลดลง 0.16 

เฉลี่ย 2.17 2.68 2.36 ลดลง 0.32 
 

3. การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ 
TTW ใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารจดัการของเสียจากกระบวนการผลิตน า้ประปา โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อบรหิาร

จดัการของเสียใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดค่าใชจ้่ายในการจา้งหน่วยงานภายนอกมาก าจัด โดยการน าไปก าจัด  
ดว้ยวิธีการที่เหมาะสมหรือพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยตะกอน (Sludge) จัดเป็นของเสียจากกระบวนการผลิต 
น ้าประปาประเภทไม่อันตราย ซึ่งข้อมูลปริมาณของเสียไม่อันตรายในรายงานนี ้เป็นผลการด าเนินงานจาก  
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โรงผลิตน า้ประปาบางเลน โรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน และโรงผลิตน า้ประปาปทุมธานี ซึ่งกระบวนการผลิตน า้ประปา 
ประกอบดว้ย กระบวนการสบูน า้ดิบ กระบวนการเติมสารเคมี กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง กระบวนการฆ่าเชือ้ 
และกระบวนการสบูส่ง  

หากการบริหารจดัการของเสียไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลใหป้ริมาณของเสียเพิ่มมากขึน้ และอาจส่งผลใหเ้กิด   
ขอ้รอ้งเรียนจากชุมชนใกลเ้คียงอันเนื่องจากการรั่วไหลจากของเสียนั้น  TTW ไดม้ีการควบคุมดูแลและจัดการของเสียที่
เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตน า้ประปาอย่างเป็นระบบ TTW ไดจ้ดัท าระบบบรหิารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 ซึ่งมีการ
ก าหนดมาตรเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของเสียออกสู่ชมุชนภายนอกรว่มดว้ย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดขึน้
จากการรั่วไหลของตะกอน ในปี 2565 โรงผลิตน า้ประปาบางเลน และโรงผลิตน า้ประปากระทุ่มแบน มีปริมาณตะกอน 
ที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตน า้ประปา จ านวน 18,765 ตนั และโรงผลิตน า้ประปาปทุมธานีมีปริมาณตะกอนที่เกิดขึน้
จากกระบวนการผลิตน า้ประปา จ านวน 20,016 ตัน ทั้งนีข้ึน้กับคุณภาพน า้ดิบที่น ามาผลิตน า้ประปาดว้ย เช่น ความขุ่น      
เป็นตน้ ซึ่งไดแ้สดงขอ้มลูตามตารางไวด้งันี ้

ปริมาณ 
ปี (หน่วย : ตนั) 

เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 
2563 2564 2565 

โรงผลิตน า้ประปาบางเลน และโรงผลิต น า้ประปากระทุม่แบน 18,677 21,986 18,765 ลดลง 14.65 
โรงผลิตน า้ประปาปทมุธาน ี 9,909 9,280 20,016 เพิ่มขึน้ 115.69 

รวม 28,586 31,266 38,781 เพิ่มขึน้ 24.04 
 
3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของสงัคมที่เป็นส่วนส าคญัต่อการสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาอย่างยั่งยืน จึงมี
การประกาศนโยบายการพฒันาความยั่งยืน เรื่อง “การสรา้งคุณค่ารว่มทางสงัคม” ซึ่งมุ่งเนน้การด าเนินงานดา้นสงัคมใน
ดา้นการศกึษาและใหคุ้ณค่าทางสงัคมในแง่มมุต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Un SDGs) และมีการ
ด าเนินงานด้านสังคมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นไดจ้ากผลการ
ด าเนินงาน เช่น การดูแลพนักงานและพัฒนาบุคลากร  อาชีวอนามยัและความปลอดภัย และ การดูแลสงัคมและชุมชน 
รวมถึงในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เช่น ภยัธรรมชาติและโรคระบาด โดยมีแนวปฏิบตัิดา้นสงัคมไวด้งันี ้
  1. บริหารจัดการทรพัยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สอดคลอ้งกับมาตรฐานแนวปฏิบัติที่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎบตัรสากลท่ีเก่ียวขอ้งดา้นแรงงาน 

2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดร้บัการพัฒนาความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามแผนการพัฒนาศักยภาพพนกังาน และ
ส่งเสรมิความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคใ์นการท างานผ่านกิจกรรมไคเซน (Kaizen)  

3. สนบัสนนุระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่ดี โดยก าหนดใหม้ีคู่มือการปฏิบตัิงานและมาตรฐาน
ที่ปลอดภยัสอดคลอ้งตามลกัษณะความเส่ียงในการท างาน และสรา้งใหเ้กิดวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทั่วทัง้องคก์ร 

4. มีนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนและดา้นแรงงาน และส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเคารพและปฏิบตัิตามหลกั
สิทธิมนษุยชนสากล โดยยึดหลกัความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตัิ   

5. สรา้งความพึงพอใจแก่พนกังานและชมุชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบพืน้ท่ีธุรกิจของบรษิัทฯ  
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6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เพื่อสานความสัมพันธ ์  
สรา้งความเขา้ใจ และความรว่มมืออย่างเขม้แข็ง เพื่อลดความขดัแยง้ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

นอกจากนี ้ยงัมีการด าเนินงานตามนโยบายดา้นสงัคมอื่นๆ ไดแ้ก่ นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนและดา้นแรงงาน 
ซึ่งประกอบดว้ยการจัดตัง้โครงสรา้งผู้รบัผิดชอบในการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ  
การด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน ช่องทางการแจง้เบาะแสส าหรบัผู้ที่ไดร้บัผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน ซึ่งนโยบาย
เหล่านีจ้ะถกูสื่อสารใหก้บัพนกังานทัง้หมดรบัทราบและมีการประชาสมัพนัธเ์พื่อเป็นการกระตุน้เตือนอย่างต่อเนื่อง   

นอกจากนี ้ ยังมีการด าเนินงานตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม  
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและจรรยาบรรณคู่คา้ ซึ่งใหค้วามส าคญักับการด าเนินงานดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงานรวมถึงการด าเนินงานโดยลดผลกระทบ  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินงานของคู่คา้อีกดว้ย    

ทัง้นี ้สามารถศกึษาขอ้มลูดา้นการพฒันาความยั่งยืนของบรษิัทฯ ไดจ้ากรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2565 
ซึ่งได้จัดท าตามแนวทางมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard โดยเผยแพร่ไว ้
บนเว็บไซต ์https://www.ttwplc.com/th/download/sd-report  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ttwplc.com/th/download/sd-report
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

วิเคราะหร์ายได้ 
รายได้จากการขายน ้าประปา 
 รายไดจ้ากการขายน า้ประปาส่วนใหญ่เป็นรายไดท้ี่เกิดจากบริษัทฯ และบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (PTW) 
ขายน า้ประปาให้แก่ กปภ. ซึ่งเป็นตามสัญญาฯ และบริษัทฯ ขายน า้ประปาใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม      
บางปะอิน ตามสญัญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา โดยในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 บริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย มีรายไดจ้ากการขายน า้ประปาเท่ากบั 6,059.4 ลา้นบาท 5,682.4 ลา้นบาท และ 5,574.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยมีอัตราลดลงในปี 2564 และปี  2565 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับรอ้ยละ 6.2 และรอ้ยละ 1.9 
ตามล าดบั รายไดจ้ากการขายน า้ประปาที่ลดลงในปี 2564 และปี 2565 สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ในปี 2564 รายไดจ้ากการขายน า้ประปาลดลงจ านวน 377.0 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.2 เนื่องจาก 

1) รายไดจ้ากการขายน า้ประปาของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 164.9 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.0 เนื่องจาก
ยอดขายน า้ประปาลดลง 12.6 ลา้นลบ.ม. และราคาขายน า้ประปาที่ปรบัลดลงจากปีก่อน คิดเป็นรายไดจ้ากการขาย
น า้ประปาลดลงจ านวน 164.4 ลา้นบาท และยอดขายน า้ประปาในพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใกลเ้คียงกับงวด
เดียวกันของปีก่อน คิดเป็นรายไดจ้ากการขายน า้ประปาในพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินลดลงจ านวน 0.5 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 0.3  
 2) รายไดจ้ากการขายน ้าประปาของ PTW ลดลงจ านวน 212.1 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.8 เนื่องจาก
ยอดขายน า้ประปาของ PTW ลดลง 15.1 ลา้นลบ.ม. หรือลดลงรอ้ยละ 9.9 และราคาขายน า้ประปาที่ปรบัลดลงจากปีก่อน 
 ในปี 2565 รายไดจ้ากการขายน า้ประปาลดลงจ านวน 107.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.9 เนื่องจาก 

1) รายได้จากการขายน ้าประปาของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 58.4 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.5 เนื่องจาก
ยอดขายน า้ประปาลดลง 11.4 ลา้นลบ.ม. คิดเป็นรายไดจ้ากการขายน า้ประปาลดลงจ านวน 52.9 ลา้นบาท และยอดขาย
น ้าประปาในพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินลดลง 0.2 ล้านลบ.ม. คิดเป็นรายได้จากการขายน ้าประปาในพื ้นที่ 
นิคมอตุสาหกรรมบางปะอินลดลงจ านวน 5.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.7  
 2) รายไดจ้ากการขายน า้ประปาของ PTW ลดลงจ านวน 49.1 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.8 เนื่องจากยอดขาย
น า้ประปาของ PTW ลดลง 4.5 ลา้นลบ.ม. หรือลดลงรอ้ยละ 3.3  
 

รายได้จากการบริการ 
 รายไดจ้ากการบรกิาร เป็นรายไดท้ี่เกิดจากการใหบ้ริการผลิตน า้ประปา การใหบ้รกิารบ าบดัน า้เสีย และรายได้
จากการดูแลระบบท่อจ่ายน า้ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ และการใหบ้ริการบ าบัดน า้เสียที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
โดยในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการบริการเท่ากับ 120.2 ลา้นบาท 123.7 ลา้นบาท 
และ 116.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราเพิ่มขึน้ในปี 2564 และลดลงในปี 2565 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เท่ากับรอ้ยละ 2.9 และรอ้ยละ 5.7 ตามล าดับ รายไดจ้ากการบริการที่ เพิ่มขึน้ในปี 2564 และลดลงปี 2565 สามารถ
อธิบายไดด้งันี ้

ในปี 2564 รายไดจ้ากการบรกิารเพิ่มขึน้จ านวน 3.5 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.9 เนื่องจากรายไดค้่าบรกิาร
ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะเพิ่มขึน้ 
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ในปี 2565 รายไดจ้ากการบริการลดลงจ านวน 7.1 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.7 เนื่องจากรายไดค้่าบริการ 
ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะลดลง 
 

รายได้อื่น 
 รายไดอ้ื่นของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ผลตอบแทนจากกองทนุรวม และอื่นๆ  

ในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายไดอ้ื่นเท่ากับ 13.3 ลา้นบาท 11.7 ลา้นบาท และ 
9.7 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราลดลงในปี 2564 และปี 2565 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบัลดลงรอ้ยละ 
12.0 และรอ้ยละ 17.1 ตามล าดบั รายไดอ้ื่นท่ีลดลงในปี 2564 และปี 2565 สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ในปี 2564 รายไดอ้ื่นลดลงจ านวน 1.6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.0 เนื่องจากผลตอบแทนจากกองทนุรวมลดลง 
ในปี 2565 รายไดอ้ื่นลดลงจ านวน 2.0 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 17.1 เนื่องจากผลตอบแทนจากกองทนุรวมลดลง 

 

วิเคราะหค์่าใช้จ่าย 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ต้นทุนขายน ้าประปาและต้นทุนบริการ 
ตน้ทุนขายน ้าประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเส่ือมราคา

สินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปา ค่าตัดจ าหน่ายสินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าเช่าที่ดินส าหรบั  
การวางท่อ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานผลิต ค่าซ่อมแซม และค่าใชจ้่ายในการผลิตอื่นๆ เป็นตน้  
  ในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายน ้าประปาและต้นทุนบริการเท่ากับ 
1,861.7ลา้นบาท 1,844.6 ลา้นบาท และ 1,974.5 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากับรอ้ยละ 30.1 
รอ้ยละ 31.7 และรอ้ยละ 34.6 ตามล าดับ โดยมีอตัราลดลงในปี 2564 และเพิ่มขึน้ในปี 2565 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเท่ากบัรอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 7.0 ตามล าดบั ซึ่งสามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ในปี 2564 ต้นทุนขายน ้าประปาและต้นทุนการบริการลดลงจ านวน 17.1 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขาย
น า้ประปาลดลงจ านวน 27.7 ลา้น ลบ.ม. ส่งผลใหค้่าไฟฟ้าลดลงจ านวน 56.9 ลา้นบาท ค่าสารเคมีลดลง 23.5 ลา้นบาท 
ค่าใชจ้่ายผลิตอื่นลดลง 1.1 ลา้นบาท ในขณะที่ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ 57.7 ลา้นบาท จากส่วนขยายก าลังการผลิตของ
บรษิัทย่อย ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานผลิตเพิ่มขึน้ 4.3 ลา้นบาท ค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่เพิ่มขึน้ 2.4 ลา้นบาท 

 ในปี 2565 ตน้ทุนขายน า้ประปาและตน้ทุนการบริการเพิ่มขึน้จ านวน 129.9 ลา้นบาท เนื่องจากค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ 
105.0 ล้านบาท จากส่วนขยายก าลังการผลิตของบริษัทย่อย ค่าสารเคมีเพิ่มขึน้ 18.7 ล้านบาท จากราคาสารเคมีสูงขึน้ 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานผลิตเพิ่มขึน้ 3.0 ลา้นบาท ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 0.9 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายผลิตอื่นเพิ่มขึน้ 2.3 ลา้นบาท 
 
 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

ตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุบรกิาร 1,974.5 1,844.6 1,861.7 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 289.3 255.3 263.9 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 168.7 249.5 274.5 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 656.5 651.0 685.4 

รวม 3,089.0 3,000.4 3,085.5 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากับ 263.9 ลา้นบาท 
255.3 ล้านบาท และ 289.3 ล้านบาท ตามล าดับ โดยอัตราลดลงในปี 2564 และเพิ่มขึน้ในปี 2565 เมื่อเทียบกับ 
งวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบัรอ้ยละ 3.3 และรอ้ยละ 13.3 ตามล าดบั ซึ่งสามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ในปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง 8.6 ลา้นบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใชจ้่ายกิจกรรม
เพื่อชมุชนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 34.0 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าที่ปรกึษา และอื่นๆ 
 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากับ 101.1 ล้านบาท 544.3        

ลา้นบาท และ 608.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราเพิ่มขึน้ในปี 2564 และปี 2565 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน
เท่ากบัรอ้ยละ 438.4 และรอ้ยละ 11.8 ตามล าดบั ซึ่งสามารถอธิบายไดด้งันี ้ 

ในปี 2564 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จ านวน 443.2 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 438.4 
เนื่องจากบรษิัทย่อยของบรษิัทรว่มมียอดขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ในปี 2565 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จ านวน 64.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.8 
เนื่องจากปริมาณน า้ในเขื่อนของบริษัทรว่มมีมากขึน้และตน้ทุนค่าเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มสงูขึน้
จากราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 
รายได้ทางการเงนิ 
 รายได้ทางการเงินในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากับ 10.2 ลา้นบาท 4.6 ลา้นบาท และ 3.7 ลา้นบาท 
ตามล าดบั รายไดท้างการเงินท่ีลดลงในปี 2564 และปี 2565 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ในปี 2564 บรษิัทฯ มีรายไดท้างการเงินลดลงจ านวน 5.6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 54.9 เนื่องจากดอกเบีย้รบั
เงินฝากธนาคารลดลง 
 ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายไดท้างการเงินลดลงจ านวน 0.9 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 19.6 เนื่องจากบริษัทฯ  
น าเงินสดไปช าระคืนหุน้กูท้ี่ครบก าหนดจ านวน 2,000 ลา้นบาท ในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 
  
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ตน้ทนุทางการเงินในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากบั 274.5 ลา้นบาท 249.5 ลา้นบาทและ 168.7 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ตน้ทนุทางการเงินท่ีลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลงจ านวน 25.0 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 9.1 เนื่องจากการ 
จ่ายคืนเงินตน้เงินกูย้ืมที่ครบก าหนด จ านวน 760 ลา้นบาท 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินลดลงจ านวน 80.8 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 32.4 เนื่องจากการ 
จ่ายคืนหุน้กูค้รบก าหนด จ านวน 2,000 ลา้นบาท และการจ่ายช าระเงินกูย้ืม 560 ลา้นบาท 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดปี้ 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากับ 685.4 ลา้นบาท 651.0 ลา้นบาท และ 656.5 ลา้นบาท 

ตามล าดบั ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลลดลงในปี 2564 และเพิ่มขึน้ในปี 2565 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สามารถอธิบายไดด้งันี ้
ในปี 2564 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลงจ านวน 34.4 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.0 เนื่องจากก าไรก่อนภาษี

ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
ในปี 2565 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้จ านวน 5.6 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.9 เนื่องจากหนีสิ้นภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 
 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีก าไรสทุธิในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565เท่ากับ 2,971.8 ลา้นบาท 3,120.0 ลา้นบาท 
และ 2,978.8 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ รอ้ยละ 47.91 รอ้ยละ 
53.59 และรอ้ยละ 52.21 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 2565 ลดลงจากปีก่อนมีเหตุผล 
ตามที่กล่าวไวใ้นแต่ละหวัขอ้ขา้งตน้  
 

วิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

สินทรพัยร์วม 21,489.9 22,503.9 22,842.4 

หนีสิ้นรวม 6,739.7 8,308.7 9,142.8 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 14,750.3 14,195.2 13,699.6 
 

 วิเคราะหส์ินทรัพย ์
 สินทรพัยข์องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส่วนใหญ่เป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 79 - 82 
ของสินทรพัยร์วม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรพัยร์วม 21,489.9 ลา้นบาท ลดลง 
1,014.0 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การลดลงของสินทรพัยม์ีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้
และลดลงของสินทรพัยอ์ื่น ๆ โดยอธิบายไดด้งันี ้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 61.9 ลา้นบาท 
ลดลง 4.9 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 511.8 ลา้นบาท ลดลง 
2.4 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากปริมาณขายลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
โดยลูกหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่จ านวน 483.6 ลา้นบาท เป็นลกูหนีก้ารคา้การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งมีระยะเวลาการเก็บเงิน
ประมาณ 7-15 วนันบัจากวนัท่ีออกใบแจง้หนี ้
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 วตัถดุิบและวสัดคุงเหลือ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือจ านวน 27.6 ลา้นบาท ซึ่งส่วน
ใหญ่ประกอบดว้ยสารเคมีที่ใชส้  าหรบัการผลิตน า้ประปา 6.7 ลา้นบาท และอะไหล่ส าหรบัซ่อมบ ารุงระบบผลิตและระบบ
จ่ายน า้ประปาจ านวน 20.9 ลา้นบาท โดยสารเคมีหลักมีอัตราการหมุนเวียนเฉล่ียไม่เกิน 3 เดือน และอะไหล่ในการ
ซ่อมแซมมีไวเ้พื่อส าหรบัการซ่อมแซมตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้
 สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น จ านวน 3,300.9 ลา้นบาท 
ลดลง 296.0 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการลงทุนใน
สินทรพัยท์างการเงินลดลง 
 สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น จ านวน 4.3 ลา้นบาท 
ลดลง 0.1 ลา้นบาทเมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 6,648.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
428.7 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการบนัทึกส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัท
รว่มตามมาตรฐานการบญัชีเพิ่มขึน้จากผลประกอบการของบรษิัทรว่มที่เพิ่มขึน้ 
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 969.3 ลา้นบาท ลดลง 
3.9 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบนัทึกค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด 

สินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปากับภาครฐั ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และที่ตอ้งโอนเมื่อสิน้สดุอายุ สัญญาฯ 
ของบรษิัทย่อย 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีสินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปากับภาครฐั ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบริษัทฯ และที่ต้องโอนเมื่อสิน้สุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อยจ านวน 8,736.8 ล้านบาท ลดลง 892.0 ล้านบาท     
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบนัทึกค่าเส่ือมราคาระหว่างงวดและจดัประเภทสินทรพัยใ์นการ
ผลิตน า้ประปากับภาครฐัที่ตอ้งโอนเมื่อสิน้สดุสญัญาฯ ในเดือนตุลาคม 2566 ของบริษัทย่อยไวเ้ป็นสินทรพัยห์มุนเวียน 
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา และการใหบ้รกิารบ าบดัน า้เสียจากภาคเอกชน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา และ  
การใหบ้รกิารบ าบดัน า้เสียจากภาคเอกชนจ านวน 978.5 ลา้นบาท ลดลง 50.6 ลา้นบาท เนื่องจากบนัทึกค่าตดัจ าหน่าย 
ระหว่างงวด 
 ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาจากการซือ้ธุรกิจ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา  
จากการซือ้ธุรกิจจ านวน 153.3 ลา้นบาท ลดลง 194.9 ลา้นบาท เนื่องจากบนัทึกค่าตดัจ าหน่ายระหว่างงวด 
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วิเคราะหห์นีส้ิน 
 หนีสิ้นของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารและการออกหุน้กูค้ิดเป็นสดัส่วนประมาณ
รอ้ยละ 88 - 90 ของหนีสิ้นรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวม 6,739.7 ลา้นบาท  
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นหนี ้สินเงินกู้ยืมและหุ้นกู้จ  านวนรวม 5,938.4 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมจ านวน 2,540 ล้านบาท  
มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั และมีการจ่ายช าระเงินตน้เป็นรายไตรมาส ส่วนหุน้กูจ้  านวน 3,400 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบีย้คงที่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม 6,739.7 ลา้นบาท ลดลง 1,569.0 ลา้นบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวและไถ่ถอนหุน้กูท้ี่ครบก าหนด 
 

วิเคราะหส์่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนผูถื้อหุน้ 14,750.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 555.1 ลา้นบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปี 2,978.8 ลา้นบาท และ
จ่ายเงินปันผลจ านวน 2,393.8 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดสุทธิ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,673.8 3,772.2 4,081.9 
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ 301.4 (610.6) (639.3) 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน (3,980.0) (3,186.8) (3,427.2) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (4.8) (25.2) 15.4 

  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,772.2 ลา้นบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 309.7 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 7.6 เนื่องจากในปี 2564 ยอดขายน า้ประปาของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยลดลง 

ในปี 2565 บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,673.8 ลา้นบาท ลดลง
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 98.4 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.6 เนื่องจากในปี 2565 ยอดขายน า้ประปาของบรษิัทฯ 
และบริษัทย่อยลดลง และตน้ทุนในการผลิตน า้ประปาเพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาของบริษัทย่อย และตน้ทุนค่าสารเคมี  
ที่เพิ่มขึน้  
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 610.6 ล้านบาท น้อยกว่า 
งวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 28.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.5 เนื่องจากในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย          
มีปรบัปรุงระบบผลิตและระบบส่งน า้ประปาเพิ่มขึน้ 27.6 ลา้นบาท 

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 301.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 
งวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 912.0 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 149.4 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
มีการจ าหน่ายสินทรพัยท์างการเงิน (เงินลงทนุระยะสัน้) 300.4 ลา้นบาท เพื่อไถ่ถอนหุน้กูท้ี่ครบก าหนด 
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กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  
ในปี 2564 บรษิัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 3,186.8 ลา้นบาท ซึ่งลดลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 240.4 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2564 บรษิัทฯ ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวที่ครบก าหนด 
มากกว่าปีก่อนจ านวน 260 ลา้นบาท  

ในปี 2565 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 3,980.0 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 793.2 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ช าระคืนหุน้กูค้รบก าหนด 2,000 ลา้นบาท 
และเบิกเงินกูย้ืมระยะยาว 1,000 ลา้นบาท 

 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อัตราส่วนสภาพคล่องปี  2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากับร้อยละ 2.86 รอ้ยละ 1.40 และร้อยละ 2.00 
ตามล าดบั บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑท์ี่ดีและทรพัยสิ์นหมนุเวียนส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ และบริษัท
ย่อยเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชั่วคราว และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น โดยอตัราส่วนสภาพคล่อง
ในปี 2565 ที่เพิ่มขึน้เนื่องจากมีหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากับ 33 วนั 33 วนั และ 32 วนั ตามล าดบั บรษิัทฯ และ
บรษิัทย่อยมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑท์ี่สามารถเก็บหนีจ้ากลกูหนีไ้ดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด นบัจากวนัท่ีออกใบแจง้หนี ้
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากบัรอ้ยละ 69.9 รอ้ยละ 68.2 
และรอ้ยละ 65.3 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ในปี 2565 ลดลง เนื่องจากรายไดจ้ากการขายน า้ประปาลดลงจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อน 

อตัราส่วนก าไรสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากับรอ้ยละ 47.9 รอ้ยละ 53.6 
และรอ้ยละ 52.2 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนก าไรสุทธิในปี 2565 ลดลง เนื่องจากรายไดจ้ากการขายน า้ประปาลดลงและ
ตน้ทนุในการผลิตและส่งน า้ประปาเพิ่มขึน้ จากค่าเส่ือมราคาและค่าสารเคมีที่เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากบัรอ้ยละ 
12.9 รอ้ยละ 13.8 และรอ้ยละ 13.5 ตามล าดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย       
ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากับรอ้ยละ 22.6 รอ้ยละ 25.2 และรอ้ยละ 26.1 ตามล าดับ โดยอัตราผลตอบแทน 
จากสินทรพัยร์วมลดลงและอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรเพิ่มขึน้ เนื่องจากบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีสินทรพัยล์ดลง 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากบัรอ้ยละ 0.7 
รอ้ยละ 0.6 และรอ้ยละ 0.5 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2565 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ณ สิน้ปี 2564 เนื่องจากบรษิัทฯ ทยอยจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมตามสญัญาและไถ่ถอนหุน้กูท้ี่ครบก าหนด 

อตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 เท่ากบัรอ้ยละ 80.5 รอ้ยละ 76.7 และรอ้ยละ 80.4 ตามล าดบั  
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ภาระผูกพันด้านหนีส้ินทีอ่าจจะเกิดขึน้ 
 บรษิัทฯ มีภาระผกูพนัตามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 34.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกับ
รายจ่ายฝ่ายทุน ขอ้ 34.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสญัญาบริการและภาระผูกพนัอื่น และขอ้ 34.3 หนงัสือค า้ประกันธนาคาร 
โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมแหล่งเงินทนุจากการกูย้ืมเงินและ/หรือการออกหุน้กูแ้ละ/หรือเงินสดจากการด าเนินงานของบรษิัท 

 
รายงานของผู้สอบบัญช ี
 นางสาวกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 6137 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
และไดแ้สดงความเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 ผลการด าเนินงานและ 
กระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตอ้งตามที่ควร  
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปขอ้มลูส าคญัทางการเงินไดด้งันี ้
 
ตารางสรุปงบการเงนิ 
              ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีน าเสนอประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

บาท % บาท % บาท % 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61,923,764 0.28 66,762,188 0.29 91,969,201 0.40 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 511,774,629 2.38 514,176,972 2.28 557,910,547 2.44 

วตัถดุิบและวสัดคุงเหลือ 27,604,944 0.13 25,043,636 0.11 26,184,756 0.11 

สินทรพัยท์ี่ตอ้งโอนเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาฯของบริษัทย่อย 456,028,094 2.12 - - - - 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 3,300,909,187 15.36 3,596,937,742 15.98 3,311,925,335 14.50 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 33,558,557 0.16 25,775,192 0.11 29,039,472 0.13 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,391,799,175 20.44 4,228,695,730 18.79 4,017,029,311 17.58 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 4,250,000 0.02 4,350,000 0.02 12,775,000 0.06 

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 6,648,263,116 30.94 6,219,581,998 27.64 5,954,960,757 26.07 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 969,311,031 4.51 973,209,214 4.32 870,535,587 3.81 

สินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปากบัภาครฐั:         

สินทรพัยท์ี่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ 8,280,816,145 38.53 8,589,844,176 38.17 8,965,354,337 39.25 

  สินทรพัยท์ี่ตอ้งโอนเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาฯ ของบริษัทย่อย - - 1,039,022,681 4.62 1,346,521,003 5.89 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา และการ

ใหบ้ริการบ าบดัน า้เสียจากภาคเอกชน 978,451,795 4.55 1,029,071,471 4.57 1,081,618,436 4.74 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา            

จากการซือ้ธุรกิจ 153,286,614 0.71 348,233,006 1.55 542,693,038 2.38 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 10,199,936 0.05 10,799,525 0.05 11,958,702 0.05 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 5,295,312 0.02 4,916,736 0.02 5,270,213 0.02 

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูร้บัเหมา – กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 12,967,398 0.06 36,344,230 0.16 23,268,100 0.10 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 35,279,487 0.16 19,827,983 0.09 10,453,049 0.05 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 17,098,120,834 79.56 18,275,201,020 81.21 18,825,408,222 82.42 

รวมสินทรัพย ์ 21,489,920,009 100.00 22,503,896,750 100.00 22,842,437,533 100.00 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

บาท % บาท % บาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 145,813,855 0.68 129,712,834 0.58 204,991,415 0.90 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 660,000,000 3.07 460,000,000 2.04 760,000,000 3.33 

หุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,000,000,000 4.65 2,000,000,000 8.89 - - 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 11,285,059 0.05 11,059,693 0.05 11,165,584 0.05 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 283,751,428 1.32 291,118,055 1.29 296,782,239 1.30 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 33,732,277 0.16 63,536,058 0.28 63,607,016 0.28 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 65,395,033 0.30 66,169,405 0.29 69,512,922 0.30 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,199,977,652 10.23 3,021,596,045 13.43 1,406,059,176 6.16 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        

เงินกูย้ืมระยะยาว – สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,880,000,000 8.75 1,640,000,000 7.29 2,100,000,000 9.19 

หุน้กู ้– สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,398,424,749 11.16 3,397,806,704 15.10 5,396,523,382 23.62 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า-สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี 45,383,954 0.21 51,047,071 0.23 60,578,185 0.27 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 81,708,615 0.38 73,379,121 0.33 62,271,119 0.27 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 134,164,722 0.63 124,908,676 0.56 117,397,423 0.52 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,539,682,040 21.13 5,287,141,572 23.50 7,736,770,109 33.87 

รวมหนี้สิน 6,739,659,692 31.36 8,308,737,617 36.93 9,142,829,285 40.03 

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ทุนเรือนหุ้น        

ทนุจดทะเบียน        

หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000 18.57 3,990,000,000 17.73 3,990,000,000 17.47 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้         

หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000 18.57 3,990,000,000 17.73 3,990,000,000 17.47 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 2,637,769,601 12.27 2,637,769,601 11.72 2,637,769,601 11.55 

ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 399,000,000 1.86 399,000,000 1.77 399,000,000 1.75 

จดัสรรแลว้ – ส ารองอ่ืน 1,691,230,767 7.87 1,691,230,767 7.52 1,691,230,767 7.40 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,721,759,510 31.28 6,148,710,378 27.32 5,441,831,795 23.82 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ (730,250,083) (3.40) (712,824,379) (3.17) (504,584,818) (2.21) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 14,709,509,795 68.45 14,153,886,367 62.90 13,655,247,345 59.78 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 40,750,522 0.19 41,272,766 0.18 44,360,903 0.19 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,750,260,317 68.64 14,195,159,133 63.08 13,699,608,248 59.97 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,489,920,009 100.00 22,503,896,750 100.00 22,842,437,533 100.00 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

บาท % บาท % บาท % 

ก าไรขาดทุน :       

รายได้       

รายไดจ้ากการขายน า้ประปากบัภาครฐั:       

รายไดต้ามปริมาณรบัซือ้น า้ขัน้ต ่า 5,180,928,446 90.82  5,092,028,057 87.46  5,126,926,939 82.65  

รายไดส้่วนที่เกินกว่าปริมาณรบัซือ้น า้ขัน้ต ่า 197,253,029 3.46  388,149,113 6.67  729,810,640 11.77  

รายไดจ้ากการขายน า้ประปากบัภาคเอกชน 196,756,115 3.45  202,222,569 3.47  202,679,433 3.27  

รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปา 5,574,937,590 97.72  5,682,399,739 97.60  6,059,417,012 97.69  

รายไดจ้ากการบริการ 116,561,486 2.04  123,673,267 2.12  120,237,398 1.94  

รายไดอ่ื้น 9,705,589 0.17  11,681,278 0.20  13,291,821 0.21  

รวมรายได้ 5,701,204,665 99.94  5,817,754,284 99.92  6,192,946,231 99.84  

ค่าใช้จ่าย           

ตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุการบรกิาร 1,974,536,150 34.61  1,844,646,460 31.68  1,861,674,233 30.01  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 289,287,774 5.07  255,301,401 4.38  263,911,682 4.25  

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา และการ

ใหบ้ริการบ าบดัน า้เสียจากภาคเอกชนตดัจ าหน่าย 50,619,676 0.89  51,874,965 0.89  51,415,245 0.83  

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาจากการซือ้

ธุรกิจตดัจ าหน่าย 194,946,391 3.42  194,460,032 3.34  195,480,491 3.15  

รวมค่าใช้จ่าย 2,509,389,991 43.99  2,346,282,858 40.30  2,372,481,651 38.24  

ก าไรจากการด าเนินงาน 3,191,814,674 55.95  3,471,471,426 59.62  3,820,464,580 61.60  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 608,567,616 10.67  544,317,400 9.35  101,097,638 1.63  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,800,382,290 66.62  4,015,788,826 68.97  3,921,562,218 63.23  

รายไดท้างการเงิน 3,655,273 0.06  4,631,501 0.08  10,170,447 0.16  

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (168,726,157) (2.96) (249,486,104) (4.28) (274,534,160) (4.43) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,635,311,406 63.72  3,770,934,223 64.77  3,657,198,505 58.96  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (656,537,396) (11.51) (650,959,542) (11.18) (685,387,474) (11.05) 

ก าไรส าหรับปี 2,978,774,010 52.21  3,119,974,681 53.59  2,971,811,031 47.91  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:         

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั         

ส่วนแบ่งก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนจากบริษัทรว่ม (17,425,704) (0.31) (208,619,561) (3.58) 16,210,698 0.26  

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั         

  ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

– สทุธิจากภาษีเงินได ้ - -  (3,129,627) (0.05) -  -  
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

บาท % บาท % บาท % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (17,425,704) (0.31) (211,749,188) (3.64) 16,210,698 0.26  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,961,348,306 51.91  2,908,225,493 49.95  2,988,021,729 48.17  

การแบ่งปันก าไร         

ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 2,967,046,942 52.01  3,103,911,658 53.31  2,951,464,151 47.58  

ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษทัย่อย 11,727,068 0.21  16,063,023 0.28  20,346,880 0.33  

 2,978,774,010 52.21  3,119,974,681 53.59  2,971,811,031 47.91  

การแบ่งบันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ           

ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 2,949,621,238 51.70  2,892,162,470 49.67  2,967,674,849 47.84  

ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษทัย่อย 11,727,068 0.21  16,063,023 0.28  20,346,880 0.33  

 2,961,348,306 51.91  2,908,225,493 49.95  2,988,021,729 48.17  

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 0.74  0.78  0.74  

 
 
งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 
บาท บาท บาท 

งบกระแสเงินสด    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน    
เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,673,788,927 3,772,228,029 4,081,947,353 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ 301,352,869 (610,604,084) (639,306,543) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน (3,979,980,220) (3,186,830,958) (3,427,242,345) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (4,838,424) (25,207,013) 15,398,465 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 66,762,188 91,969,201 76,570,736 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 61,923,764 66,762,188 91,969,201 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

รายการ หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 2.00 1.40 2.86 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเวียน เท่า 1.76 1.38 2.82 
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนี ้ เท่า 11.10 10.83 11.01  
ระยะเวลาเก็บหนีสิ้น วนั 32 33 33 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 65.31 68.23 69.87 
อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 52.21 53.59 47.91 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  รอ้ยละ 20.58 22.37 22.16 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม รอ้ยละ 13.54 13.76 12.92 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร  รอ้ยละ 26.09 25.15 22.63 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.46 0.59 0.67 
อตัราการจ่ายเงินปันผล  รอ้ยละ 80.37 76.72 80.54 
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5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

     ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
     เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
     โทรศพัท ์ : 0 2009 9382 
     โทรสาร : 0 2009 9476 

ผูส้อบบญัชี  : บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
     193/136-137 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ ์ชัน้ 33 
     ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศพัท ์ : 0 2264 0777 
     โทรสาร : 0 2264 0789 

ที่ปรกึษากฎหมาย  : บรษิัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากดั (เดอะลีจิสท ์กรุ๊ป) 
     อาคารอบัดลุราฮิม ชัน้ 9  
     เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 
     เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
     โทรศพัท ์ : 0 2636 1111 
     โทรสาร : 0 2636 0000 

นายทะเบียนหุน้กู ้  : ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) 
    ส านกังานใหญ่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ : 0 2626 7503 
โทรสาร : 0 2626 7543 

 
ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 
นกัลงทนุสามารถหาขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบั บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ไดท้ี่ : 
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ : บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 

     30/130 หมู่12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง  
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

     โทรศพัท ์ : 0 2019 9490 ต่อ 1108, 1110 
     โทรสาร : 0 2420 6064 
     อีเมล : ir@ttwplc.com 
     เว็บไซต ์ : www.ttwplc.com 
     Social Media   : Facebook : TTWPLC, Instagram : TTWPLC 

mailto:ir@ttwplc.com
http://www.ttwplc.com/
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5.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 
 - ไม่มี - 

 
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายหรือคดีความที่อาจก่อใหเ้กิดผล
เสียหายหรือส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อสินทรพัย ์หรือที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 
ทัง้ที่สามารถและไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้
 
5.4 ตลาดรอง 
 บรษิัทมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเทา่นัน้ 
 

5.5 สถาบันการเงินทีต่ิดต่อประจ า  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

      333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
      กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0 2230 1036 
       

      ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
      35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
      กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์0 2208 4631 
  

      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
      1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
      กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0 2296 4632 
 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
      3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
      กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2299 2469 
 

      ธนาคารซีไอเอ็มบี จ ากัด (มหาชน)  
      44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
      กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0 2626 7503-4 
 

      บริษัทหลักทรัพยโ์นมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน) 
      25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
      โทรศพัท ์0 2638 5472 
 

      บริษัทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
      98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 8,10  

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั 
      กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0 2088 9999 



2 การกำากับดููแลกิจการ



   ส่วนที่ 2 การก ากบัดแูลกิจการ 

แบบ 56-1 One Report 2565  หนา้ 77 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
การบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจยัส าคัญที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งจะช่วยสรา้ง  
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุภาคส่วน  

เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่ งยืน  คณะกรรมการบริษัท 
ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลท าหนา้ที่ในการพิจารณา ทบทวน ส่งเสริม  ก ากบัดูแล 
และติดตามการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมถึงให้ความส าคัญในเรื่องส่ิงแวดลอ้ม สังคม  
และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ตั้งแต่กระบวนการด าเนินธุรกิจภายในสู่ภายนอก
องคก์ร เพื่อใหบ้รรลุภารกิจตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแล
กิจการเป็นประจ าทกุปีเพื่อใหม้ีความทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล กฎหมาย 
หลกัเกณฑร์ะเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามเกณฑโ์ครงการส ารวจการก ากับดแูลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน (CGR) ของ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) และหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard 
และแนวปฏิบตัิที่ดีที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นตน้ 
 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือ
ปฏิบตัิในการบรหิารจดัการองคก์รอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
1. คณะกรรมการบรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งมลูค่าเพิ่มแกก่ิจการของบรษิัทในระยะยาว โดยจะก ากบัดแูลและด าเนินงานดว้ย

ความรอบคอบ และระมดัระวงัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุต่อผูถื้อหุน้ พรอ้มกับดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์โดยรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระท าในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบรษิัท 

2. คณะกรรมการบรษิัทจะปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั ดว้ยความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย 
3. คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยจะเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
4. คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงอยู่ เสมอ โดยจะด าเนินการใหม้ีการควบคุมและบริหาร

ความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
5. คณะกรรมการบริษั ทจัดให้มี จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติ งานส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน                      

โดยคณะกรรมการบรษิัทจกัตอ้งเป็นตวัอย่างเก่ียวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูบ้ริหาร 
และพนกังานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 

6. คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการประเมินตนเองทุกปีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
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6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ 
บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและการปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกับคณะกรรมการและผูบ้รหิารไวใ้นนโยบายก ากับดูแลกิจการ 

ภายใตห้มวดความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยสรุปรายละเอียด ดงันี ้
 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ 
 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการจะพิจารณาจากคณุสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสมภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี ้

• คณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับรษิัท ซึ่งคุณสมบตัิของ
กรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ ์และเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นประโยชนใ์น
การพฒันาธุรกิจของบรษิัท 

• ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ           
ที่จ าเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณาฯ 

• ประวัติการศึกษาและการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลกิจการ มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
มีความรบัผิดชอบ มีวฒุิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็น
คณะกรรมการที่เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ หรือกรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์า้งตน้  
พิจารณาจากรายชื่อที่ผูถื้อหุน้เสนอตามที่บริษัทใหสิ้ทธิแก่ผู้ถือหุน้ในการเสนอชื่อกรรมการ และจากท าเนียบกรรมการ 
(Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ทั้งนี ้การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากผูถื้อหุน้เป็นรายบุคคล โดยการลงมติตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษิัทมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท โดยพิจารณาจากหนา้ที่ความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการและการท างานของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประเภท
ค่าตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นๆ ส าหรบัคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้เหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษั ท
รวมทัง้สภาวะตลาดอยู่เสมอ 
 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 
 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการอย่างชัดเจน มีนโยบายในการก าหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการตอ้งไม่เป็นบุคคล
เดียวกนั เพื่อใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจและมีความโปรง่ใส โดยแยกหนา้ที่การก ากบัดแูลและการบรหิารออกจากกนั ดงันี ้
 ประธานคณะกรรมการบริษัท  จะต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร            
โดยรบัผิดชอบหนา้ที่ในฐานะผูน้  าคณะกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการประชุม
ผูถื้อหุน้ โดยสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนรว่มในการประชุม ช่วยเหลือ แนะน าและติดตามดูแลการบริหารงานของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามแผนงานท่ีก าหนด 
 กรรมการผู้จัดการ เป็นผูน้  าของฝ่ายจดัการ โดยก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการในการ
ด าเนินกิจการและบริหารงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบบริษัท รวมถึง
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดว้ยงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติอย่างเคร่งครดั ซื่อสัตยส์ุจริต ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบริษัท และผูถื้อหุน้อย่างดีที่สุดตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานความกา้วหนา้จากการ
ด าเนินงานตามมติและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 
 

การพัฒนากรรมการ 
 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรูด้้วยการศึกษาดูงาน และเข้าอบรม สัมมนาใน      
หลกัสตูรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องบทบาทหนา้ที่กรรมการ และเรื่องอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ที่
ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี             
โดยกรรมการและผูบ้ริหารที่ไดร้บัต าแหน่งใหม่ทุกท่านจะไดร้บัการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อรบัทราบขอ้มูลของบริษัท 
กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ และขอ้มลูธุรกิจของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
 บริษัทไดก้ าหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมการ  
มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองของคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะ และกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี      
เพื่อน าผลการประเมินมาใชป้รบัปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
 
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและการปฏิบัติที่เก่ียวกับผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ภายใตห้มวดการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมและบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือนักลงทุนสถาบัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง  
ซึ่งผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิที่จะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

บริษัทส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิพืน้ฐานทางกฎหมาย  เช่น การรบัส่วนแบ่งผลก าไรของกิจการในรูปแบบของ 
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การซือ้ขายหรือการโอนหุน้ของบริษัทตามที่กฎหมายก าหนด การไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตดัสินใจ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวน 
เงินค่าสอบบญัชีและสิทธิอื่นๆ ตามบทบญัญัติที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัของบรษิัท 

นอกจากนีบ้ริษัทไดดู้แลและปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ขอ้มูลที่ส  าคัญและเป็นปัจจุบัน 
ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เขา้ร่วมในกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้ 
มีการด าเนินการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้แต่อย่างใด 
 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคัญกับการจดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยใหม้ีการจดัประชุมภายใน 4 เดือน

นับแต่วันสิน้รอบบัญชีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดร้บัทราบการด าเนินงานของบริษัท และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ที่จะตอ้งพิจารณาระเบียบวาระพิเศษ ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ซึ่งจ าเป็นตอ้งไดร้บั
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อนุมตัิจากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
บรษิัทไดป้ฏิบตัิตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สมาคมบรษิัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต.  

เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดต่อเนื่องมา
จนถึงปี 2565 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  จึงยังคง 
เฝา้ระวงัและใหม้ีการรกัษาระยะห่างทางสงัคมอย่างต่อเนื่อง และไดพ้ิจารณาจัดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     
ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ก่อนวันประชุม 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) บรษิัทไดว้่าจา้ง บรษิัท อินเวนทเ์ทค 

ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมทัง้กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยใชร้ะบบ Inventech Connect 
ในการลงทะเบียนเข่ารว่มประชมุ (e-Request) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ซึ่งระบบดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบ
ในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคมแลว้ 

บริษัทใหค้วามส าคญักับการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ บริษัทไดจ้ดัท าประกาศ
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจไดว้่า บริษัทตระหนัก
ถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลโดยมีมาตรฐานตามที่ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 

บรษิัทไดจ้ดัเตรียมเอกสารการประชมุที่มีขอ้มลูครบถว้นในสาระส าคญัส าหรบัประกอบการพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้แนวปฏิบตัิส าหรบัผูถื้อหุน้ การลงทะเบียน วิธีมอบฉนัทะ และขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่ม
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้น  
มีส่วนร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี รวมทัง้อ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถ
เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้ดงันี ้

2.1.1 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี และเสนอชื่อบุคคลเป็น
กรรมการล่วงหนา้ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์
และวิธีการบนเว็บไซตข์องบรษิัทพรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบ SET Link ของ ตลท.  

2.1.2 แจง้ก าหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผ่านระบบ SET Link ของ 
ตลท. และเว็บไซตข์องบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2565 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถวางแผนตารางเวลา
ในการเขา้รว่มประชมุได ้รวมทัง้ไดแ้จง้ก าหนดวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุและการรบัเงินปันผล 

2.1.3 จัดท าหนังสือเชิญประชุมพรอ้มรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไวอ้ย่างชัดเจน และไดแ้ยกเรื่องการแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน  
แต่ละระเบียบวาระประกอบดว้ย ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการในการเขา้ร่วมประชุม และหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด  
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2.1.4 เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มแบบ 56-1 One Report บนเว็บไซตข์องบริษัท
และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบ SET Link ของ ตลท. ตัง้แต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ก่อนการประชุม 
ผูถื้อหุน้ 30 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีระยะเวลาเพียงพอในการศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 

2.1.5 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม 2565 เป็นเวลา      
21 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มี  
ขอ้สงสยัเพิ่มเติม น าเสนอขอ้มลูที่ส  าคญัเพื่อประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตัง้กรรมการ  
ที่ครบถว้นในสาระส าคญัตามแนวปฏิบตัิที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท. 

2.1.6 ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้
และออกเสียงลงคะแนน 

2.1.7 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนด
หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ไวอ้ย่างชดัเจนและเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

2.1.8 ดแูลไม่ใหม้ีการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ หรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้
จนเกินสมควร 

2.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น  
บรษิัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายใชสิ้ทธิในการเขา้ประชมุและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส บริษัทได้สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพมาใชใ้นการประชุมผู้ถือหุน้ ทั้งระบบการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล เพื่อใหก้ารประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย า ตรวจสอบได ้และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้
รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ ดงันี ้ 

2.2.1 บรษิัทไดแ้จง้แนวทางปฏิบตัิ วิธีการลงทะเบียน วิธีมอบฉนัทะ และขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม 
AGM ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ไปยงัผูถื้อหุน้ผ่านหนงัสือเชิญประชมุ และอ านวยความสะดวก
ในการใหข้อ้มลูผูถื้อหุน้ผ่านทางโทรศพัทแ์ละอีเมล 

2.2.2 สนับสนุนใหผู้้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดการ
ลงคะแนนเสียงได ้ซึ่งบรษิัทไดแ้นบไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการประชุมผูถื้อหุน้
ทุกครัง้ บริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ 
ใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนการเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

2.2.3 บรษิัทด าเนินการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสโ์ดยใชร้ะบบ Inventech Connect ในการลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุม (e-Request) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting) โดยการประชุมจะพิจารณาน าเสนอ
ขอ้มูลแต่ละวาระตามล าดับที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และการน าเสนอระเบียบวาระจะเริ่มจาก
ความเป็นมา เหตุผล ความจ าเป็นและขอ้เสนอต่อที่ประชมุ โดยรายละเอียดของขอ้มลูที่ส  าคญัไดแ้จง้  
ผูถื้อหุน้ในหนงัสือนดัประชมุแลว้ โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระใดๆ ในที่ประชมุ 

2.2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามต่อที่ประชุมก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้น
สามารถพิมพค์ าถามส่งเขา้มาระหว่างการประชมุไดเ้มื่อเสรจ็สิน้แต่ละวาระ โดยเลขานกุารบรษิัทจะท า
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การอ่านค าถามในทกุวาระการประชมุเพื่อใหท้ี่ประชมุตอบขอ้ซกัถามในทกุประเด็น และมีการบนัทึกไว้
ในรายงานการประชมุอย่างครบถว้น 

2.2.5 สนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการควรจดัใหม้ีการลง
มติแยกในแต่ละรายการ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละ
วาระใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้บนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ ทัง้นีเ้พื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

2.2.6 สนับสนุนใหก้รรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพรอ้มเพรียงเพื่อตอบ
ค าถามและรบัทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2565 ประธานกรรมการและกรรมการจ านวน       
12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม (โดยนายพงษ์สฤษดิ์    
ตันติสุวณิชย์กุล เข้าร่วมประชุมผ่าน  VDO Conference ตามรายงานการประชุม) โดยประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะและกรรมการผูจ้ดัการ พรอ้มผูบ้รหิาร เขา้รว่มประชุม
และรว่มชีแ้จงรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบค าถามของผูถื้อหุน้ 

2.2.7 หากมีกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระใดๆ บริษัทจะระบุกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุ และกรรมการท่านนัน้จะไม่อยู่ในท่ีประชมุในระเบียบวาระนัน้ 

2.2.8 ในการประชุม มีอาสาพิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 ท่าน คือคุณนิธิพรรณ ์
วิทยากลู เขา้รว่มสงัเกตการณป์ระชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

2.2.9 จดัใหม้ีผูส้อบบญัชีที่ไม่ไดท้  าหนา้ที่สอบบญัชีของบรษิัท และนกักฎหมายที่ไม่ใช่ที่ปรกึษากฎหมายของ
บรษิัท เป็นสกัขีพยานในการประชมุ 

2.2.10 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว มีสิ ทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนน ในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ  

2.2.11 จดัใหม้ีที่ปรกึษากฎหมาย บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร
การมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม องคป์ระชุม วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนตามขอ้บังคับ
ของบริษัท และการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่า 
คณะกรรมการบริษัทครบองคป์ระชุม การด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้น  มีประสิทธิภาพ การออกเสียง
ลงคะแนน มีความโปร่งใส และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัท บทกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และแนวปฏิบตัิที่ดี
ของตลาดหลกัทรพัย ์ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง บริษัทเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้
ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมถึงการดูแลอ านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น 
ในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี 

ทัง้นี ้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีผูเ้ขา้รว่มประชมุ จ านวน 188 ราย มาประชมุดว้ยตนเอง 33 ราย 
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ จ านวน 155 ราย นับจ านวนหุน้รวมกันได ้2,841,822,289 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.22 ของหุน้ 
ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

 

2.3 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น  
2.3.1 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัทแจ้งสรุปผลการลงมติของที่ประชุมในแต่ละ

ระเบียบวาระให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรพัย์ฯ ตามหลักเกณฑ์การแจ้ง
สารสนเทศ โดยไดแ้จง้ผลการลงมติดงักล่าวทนัทีหลงัเสรจ็สิน้การประชมุในวนัท่ี 11 เมษายน 2565 
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2.3.2 บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมซึ่งไดบ้นัทึกรายชื่อและต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี        
ผูต้รวจสอบและผูส้งัเกตการณป์ระชุมที่เขา้ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน ขอ้เสนอของ
คณะกรรมการ ขอ้ซักถามและขอ้เสนอแนะของผู้ถือหุน้ ประเด็นชีแ้จงจากผูบ้ริหาร อีกทั้งไดบ้ันทึก
คะแนนเสียงทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการ
ประชุม และน าส่งตลาดหลักทรัพยฯ์ ผ่านระบบ SET Link พรอ้มเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทที่ 
www.ttwplc.com เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑท์ี่ ตลท. ก าหนดคือภายใน 14 วัน
นบัจากวนัที่ประชมุ  

2.3.3 บริษัทจดัใหม้ีการเผยแพรภ่าพและเสียงที่บนัทึกจากการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่
ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุไดร้บัทราบ 

2.3.4 หลงัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิการจ่ายเงินปันผล บรษิัทไดแ้จง้มติที่ประชมุรวมถึงรายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบ SET Link ของ ตลท. และประสานงานกับนายทะเบียน TSD 
พรอ้มประกาศแจง้การจา่ยเงินปันผลทางหนงัสือพิมพ ์เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิเงินปันผลอย่าง
ครบถว้นและถกูตอ้ง 

 

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 คณะกรรมการบรษิัทไดต้ระหนกัถึงการดแูลผลประโยชนแ์ละการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุราย ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และ
นกัลงทนุสถาบนัใหม้ีความเท่าเทียมกนั ยตุิธรรม โดยไดม้ีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม
กนัไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด โดยไดม้ีการปฏิบตัิดงันี ้ 

 ก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุเป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียง 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่  1 กันยายน ถึงวันที่  31 ธันวาคม ของทุกปี โดยบริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บนเว็บไซตข์องบรษิัทพรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบ SET Link ของ ตลท.  

 บรษิัทมีนโยบายที่จะรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย กล่าวคือ จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้  
ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ  
ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง 
และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอื่น 

 เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้บรษิัทจดัใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุระเบียบวาระ รวมทัง้เปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีส านกังานกฎหมาย บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากัด 
เป็นคนกลางท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบ ดแูลใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บังคับของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบฉนัทะ ซึ่งบริษัทจดัท าหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบตามที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ก าหนด รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทจ านวน 2 ท่าน ซึ่งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้และไดอ้ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทได ้
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 เนื่องจากผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ที่มาเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นคนไทย จึงด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 
แต่เพื่อประโยชนใ์นการส่ือสารและอ านวยความสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ บริษัทจึงจดัท าหนังสือเชิญ
ประชมุและเอกสารที่เก่ียวขอ้งทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตัง้กรรมการท่ีผูถื้อหุน้สามารถเลือกตัง้ได้
เป็นรายบคุคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนมีต่อการเลือกตัง้กรรมการ 1 คน  

 ก าหนดใหก้รรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชุมใน
วาระดงักล่าว  

 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกันการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เก่ียวขอ้งซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทและพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลู 
(รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยมีหลักการที่ส  าคัญเปิดเผยรายละเอียด  
ในหวัขอ้การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

 

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทไดก้ าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือ  

การก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเอง
และผูอ้ื่นในทางมิชอบ โดยใหถื้อเป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูบ้ังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลใหก้ารรกัษาขอ้มูล
ภายในเป็นไปตามหลักการ และการที่พนักงานใชข้้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อ
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นการส่วนตนหรือเพื่อผูอ้ื่น ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณของบรษิัท 

นอกจากนีบ้รษิัทยงัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารใหต้อ้งมีการรายงานก่อน
การซือ้ขายล่วงหนา้ 1 วนัท าการ รวมถึงการงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย 
งบการเงินใหแ้ก่สาธารณชน พรอ้มทัง้มีการส่ือสารเพื่อสรา้งความตระหนกัใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานเป็นระยะ
ผ่านการส่ือสารทางอีเมล เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิที่ถกูตอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล ทัง้นีบ้รษิัทไดเ้ปิดเผยนโยบายดา้นการซือ้ขาย
หรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.ttwplc.com ภายใต้
หวัขอ้การก ากบัดแูลกิจการ > “นโยบายดา้นการซือ้ขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร” 
 

5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย 
นอกเหนือจากการดูแลและรกัษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแลว้  คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้     

ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ความส าคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง และเรื่องที่ถือเป็นหน้าที่  
ที่พึงกระท าต่อสงัคมส่วนรวมดว้ย คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มไว้
อย่างชัดเจนในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานยึดถือปฏิบตัิในการท างาน สรุปไดด้งันี ้ 

5.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท  

มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใสโดยค านึงถึงการเจรญิเติบโตของมลูค่าบรษิัท
ในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี ใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั 

 

http://www.ttwplc.com/
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5.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน  
บริษัทและบริษัทย่อยมีการก าหนดนโยบายดา้นพนกังานและจดัท าคู่มือส าหรบัใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบถึง

นโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  ไม่มี
ขอ้ยกเวน้ในเรื่องถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษาหรือต าแหน่ง ไม่มีการใชห้รือสนบัสนนุการใช้
แรงงานเด็ก การคา้มนษุย ์และไม่สนบัสนุนการทจุริตและคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนบริษัทยงัเปิดโอกาสรบัคนพิการ
เขา้ร่วมงานกับบริษัทดว้ย บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานโดยการจ่าย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัอตุสาหกรรมเดียวกนั  

ทั้งนี ้บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่ากฎหมายก าหนด เช่น การจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ในอัตรา 
ที่เหมาะสมตามอายุงาน การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่ารกัษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบตัิเหตุ รวมถึง 
การจดัพาหนะประจ าต าแหน่งใหก้ับผูบ้ริหารระดับผูจ้ดัการส่วนขึน้ไปใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างคล่องตวั ส่งเสริมให้
พนกังานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัตัง้ชมรม TTW Running Club และเขา้รว่มกิจกรรมงานวิ่งต่างๆ ท่ีหน่วยงานภายนอก
จดัขึน้ รวมถึงจัดใหม้ีหอ้งปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ หอ้งออกก าลังกายและอุปกรณ์ออกก าลังกายใหก้ับพนักงานเพื่อเป็น  
การส่งเสรมิใหพ้นกังานมีสขุภาพท่ีดี เป็นตน้  

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทไดจ้ัดให้มีมาตรการป้องกันภายใน
สถานที่ท  างาน เช่น การตรวจหาเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ให้กับพนักงานโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) การ
ตรวจวดัอณุหภูมิก่อนเขา้ท างาน การเวน้ระยะห่างทางสงัคมในท่ีท างาน ใหพ้นกังานสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่
ที่ท  างาน นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดท าประกันกลุ่มเพิ่มเติมส าหรบัโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงจัดให้มีเจลแอลกอฮอล ์
หนา้กากอนามยั แจกใหก้บัพนกังานอย่างเพียงพอ มีการฉีดฆ่าเชือ้ท าความสะอาดรอบบรเิวณพืน้ท่ีในสถานท่ีท างาน และ
โรงผลิตน า้ประปาเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าพนกังานจะปลอดภยัจากการแพรก่ระจายของโรค COVID-19  

ทัง้นี ้ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้พิพาทฟ้องรอ้งหรือรอ้งเรียนระหว่างบริษัทกับพนักงาน รวมถึงไม่มี
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจ็บป่วยจากการท างานประจ าปีเปิดเผยไวใ้นรายงานการ
พฒันาอย่างยั่งยืน 

5.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า  
บริษัทปฏิบตัิตามพนัธกรณีที่มีต่อลูกคา้ในฐานะผูผ้ลิตและจ าหน่ายน า้ประปา  โดยยึดมั่นในหลกัปฏิบตัิต่อลกูคา้

ทกุราย ดว้ยการส่งมอบสินคา้และบรกิารท่ีมีความสะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม  ตรวจสอบได ้
ปราศจากการทจุรติ ติดสินบน และการคอรร์ปัชั่น และสรา้งเสริมความสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนระหว่างกัน  บริษัทไดก้ าหนดไวเ้ป็น
นโยบายและแนวปฏิบตัิกบัลกูคา้ เก่ียวกบัการปฏิบตัิและรบัผิดชอบต่อลกูคา้อย่างเป็นรูปธรรม 

1. ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและทนัต่อเหตุการณแ์ก่ลกูคา้เก่ียวกับสินคา้และบรกิารโดยไม่มีการกล่าว 
เกินความเป็นจรงิที่เป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพปรมิาณหรือเงื่อนไขของสินคา้หรือบรกิารนัน้ 

2. ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้
ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3. ติดต่อกบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจไดข้องลกูคา้ 
4. จดัใหม้ีระบบและกระบวนการที่ใหล้กูคา้รอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปรมิาณ ความปลอดภยัของสินคา้และบริการ 

รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกคา้ไดร้บัการ
ตอบสนองอย่างรวดเรว็ 
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5. รกัษาความลบัของลกูคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
6. ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ อนัส่อถึงการกระท าที่เป็นการไม่สจุรติกบัลกูคา้ 
ในปี 2565 ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องรอ้งระหว่างบรษิทัและบรษิัทย่อย กบัลกูคา้ ทัง้นี ้ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา 

บริษัทสามารถผลิตน า้ประปาใหแ้ก่ลกูคา้ไดต้ามสญัญา โดยรวมมีความพรอ้มจ่ายน า้ประปาสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดตาม
สญัญาซือ้ขายน า้ประปา สามารถผลิตน า้ประปาเป็นไปตามมาตรฐานองคก์ารอนามยัโลก (WHO) และจากการส ารวจ
ความพึงพอใจ ลกูคา้พึงพอใจต่อการด าเนินงานของบรษิัท โดยมีค่าเฉล่ียรวมรอ้ยละ 94 

5.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้
บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อเจ้าหนี ้ทุกราย  โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด  และ 

ไม่ปกปิดสถานะทางการเงินท่ีแทจ้รงิ มีการใหข้อ้มลูสาระทางการเงินกับเจา้หนีเ้ป็นระยะ บรษิัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีหลักการและวินัย มีสัดส่วนการบริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหนี ้บริษัทไดก้ าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกบัเจา้หนี ้เพื่อสรา้งความเชื่อถือใหก้บัเจา้หนี ้โดยบรษิัทไดย้ึดหลกัแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 

1. ในการช าระคืนหนี ้เงินกูย้ืม ดอกเบีย้ และความรบัผิดชอบในหลกัประกันต่างๆ บริษัทยึดมั่นในสญัญา หรือ 
เงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั 

2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขแห่งสญัญาที่ตกลงกนัไวไ้ด ้บรษิัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้
เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ในปี 2565 บรษิัทและบรษิัทย่อยปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจา้หนีโ้ดยครบถว้น และไม่มีเหตกุารณผิ์ดนดัช าระหนีใ้ดๆ  
5.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า  
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่ส  าคญัของบรษิัท คือ พนัธมิตรผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก บรษิัทมีหลกัการคดัเลือกคู่คา้โดยเนน้

การพิจารณาจากการวางกลยุทธท์างธุรกิจของผูใ้หบ้รกิาร ที่สอดคลอ้งกบักลยทุธท์างธุรกิจของบริษัท เช่น ความสามารถ
ในการแข่งขนั ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลกูคา้ วิธีการบริหารความเส่ียง และไดก้ าหนดเป็นนโยบาย
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับคู่คา้ ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผูใ้ห้บริการจากภายนอก ภายใตก้ารก ากับ
ควบคมุและกฎระเบียบของบรษิัท ทัง้นีม้ีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก ดงันี  ้

1. ปฏิบตัิตามนโยบายคณุภาพ ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัของบรษิัท 
2. ปฏิบตัิตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัในการท างานของผูร้บัจา้งอย่างเครง่ครดั 
3. ไม่ใชแ้รงงานเด็กที่มีอายตุ  ่ากว่าสิบแปดปีในการท างาน 
4. กรณีคู่คา้ใชแ้รงงานต่างดา้วในการท างานตอ้งมีเอกสารหรือใบอนญุาตใหท้ างานจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง

มาแสดงกบับรษิัท และไดร้บัอนญุาตหรือไดร้บัความเห็นชอบจากบรษิัทและ/หรือผูท้ี่บรษิัทมอบหมายก่อนเท่านัน้ 
5. ปฏิบตัิต่อแรงงานของตนดว้ยความยตุิธรรมอย่างเสมอภาค และตอ้งไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือหลกัมนษุยธรรมที่ดี 
6. ปฏิบตัิหรือดแูลแรงงานของตนตามสมควรแก่ฐานะ และสอดคลอ้งกบัพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานท่ีบงัคบั

ใชใ้นขณะนัน้ๆ 
ดว้ยหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติดังกล่าว ท าให้บริษัทด ารงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจ่าย

น า้ประปาใหเ้ป็นเลิศ ปราศจากความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้กบัลกูคา้  
ในปี 2565 ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องรอ้งระหว่างบรษิทัและบรษิัทย่อย กบัคู่คา้/คู่สญัญา โดยบรษิัทไดร้ว่มใหก้ารสนบัสนนุ

ใหคู้่คา้เขา้รว่มเป็นภาคีเครือข่ายกบับรษิัทอื่น เพื่อต่อตา้นการทจุรติการติดสินบนและการคอรร์ปัชั่น 
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5.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน 
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการคา้ภายใตก้รอบการแข่งขันที่ดี และไม่เอาเปรียบคู่แข่งดว้ยวิธีที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย รวมทัง้การด าเนินงานอนัเป็นประโยชนใ์นดา้นกฎเกณฑ ์และมาตรฐานในการปฏิบตัิงานร่วมกนั โดยไม่แสวงหา
ขอ้มลูของคู่คา้และคู่แข่งอย่างไม่สจุริต รวมทัง้ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวในทางรา้ย โดยบรษิัทมีนโยบาย
เก่ียวกับการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่แข่งขนัอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้บรษิัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายน า้ประปา
รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยผลิตและจ่ายน า้ประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่คา้ โดยไม่มีคู่แข่งทาง
การคา้ในทางตรง อย่างไรก็ตามบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อคู่แข่งไว ้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกามารยาทของการแข่งขนัท่ีดี และเป็นธรรม 
2. หา้มมีส่วนในการท าความตกลงรว่มกนัก าหนดราคาระหว่างบรษิัทและคู่แข่ง 
3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยและปราศจากขอ้มลูความจรงิ 
4. ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติหรือดว้ยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม 
5. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา และงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น หรือคู่แข่งทางการคา้ 
6. ระมดัระวงัการรว่มงานวิจยัการแลกเปล่ียนขอ้มลูหรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับคู่แข่ง หากประสงคจ์ะใชข้อ้มลูใดๆ 

ใหเ้ลือกใชจ้ากแหล่งขอ้มลูสาธารณะเป็นหลกัก่อน 
7. หา้มท าขอ้ตกลงใดอนัเป็นการจ ากดัโอกาสทางธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมกบัคู่คา้ ตวัแทนจ าหน่ายหรือบคุคลอื่นๆ 
8. ในกรณีที่บริษัทจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการร่วมลงทุน ควบรวมกิจการ หรือเขา้ซือ้กิจการของ

ผู้ประกอบการรายอื่น หน่วยงานที่รบัผิดชอบจะตอ้งตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ เก่ียวกับ  
การป้องกนัการไม่เลือกปฏิบตัิหรือการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศนัน้ๆ 

9. ไม่เลือกปฏิบตัิในการด าเนินการใดๆ ของบรษิัทต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียใหไ้ดร้บัผลกระทบจากการด าเนินการนัน้ๆ 
ทัง้นี ้ในปี 2565 ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องรอ้งระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อยกบัคู่แข่งขนั 
5.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม  
บริษัทประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงชุมชนและสังคม  โดยเฉพาะชุมชนในพืน้ที่ตั้งกิจการ ทั้งนี  ้ไดก้ าหนดไวเ้ป็น     

พนัธกิจขององคก์รท่ีจะตอ้งเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมและใส่ใจต่อชุมชน  จึงถือเป็นหนึ่งในหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนที่จะตอ้งยึดถือปฏิบัติ นบัตัง้แต่การใหข้อ้มลูที่เป็นขอ้เท็จจรงิและเป็นปัจจุบนั การอยู่ร่วมกัน
อย่างเกือ้กูลดว้ยความเคารพในขนบธรรมเนียม  ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนา
คณุภาพชีวิตที่ดีใหก้บัคนในชุมชน รวมทัง้การรว่มมือกับชุมชนสรา้งสรรคท์อ้งถิ่นและสงัคมใหร้่มเย็นน่าอยู่ อนัจะน าไปสู่
การพฒันาอย่างยั่งยืนของสงัคมส่วนรวม  

5.8 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามที่ก าหนดพันธกิจอย่างชัดเจนว่า “เติบโตอย่างมั่นคง 

ต่อเนื่อง และยั่งยืนเพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพืน้ฐานของความสมดุลระหว่างลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ ชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม” บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม  โดยให้ความส าคัญเทียบเท่ากับปัจจัย 
ทางดา้นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  

บริษัทเขา้ใจดีว่าแค่การปฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคับต่างๆ นั้น ยงัไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม  
ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ นั่นคือ   
การพฒันาแผนงานภายในองคก์รเพื่อรองรบัสถานการณฉ์กุเฉิน การควบคุมคณุภาพ การส่งเสรมิการคิดคน้นวตักรรมและ
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การใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกับ
สถานการณฉ์ุกเฉิน การด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั การจดัการของเสียและเสียงรบกวน
ใหส้อดคลอ้งตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001    

นอกจากนี  ้บริษัทไดถ้่ายทอดความรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ โดยผลการด าเนินงานและตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่างๆ 
จะถกูจดัเก็บอย่างเป็นระบบ และไดร้บัการตรวจติดตามผลจากหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้
การปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนในพืน้ที่ที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ โดยมี  
การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นพืน้ฐานเพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้นอกจากจะช่วยเสริมสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนแลว้ การด าเนินการ
ดงักล่าวจะน าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวใหก้ับองคก์รอีกดว้ย 
ทั้งนี ้ บริษัทได้รายงานผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยละเอียดไว้ในรายงาน  
ความยั่งยืนประจ าปี 2565 บนเว็บไซตข์องบรษิัท https://www.ttwplc.com/th/download/sd-report     

5.9 นโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการเคารพหลกัสทิธิมนุษยชน  
บรษิัทสนบัสนนุการปฏิบตัิตาม "ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน" และมาตรฐานสากลดา้นสิทธิมนษุยชนอื่นๆ 

และได้ก าหนดนโยบายที่ ไม่ เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน นอกจากนีบ้รษิัทไดจ้ดัใหม้ีการอบรมแก่พนกังานใหม่ ในเรื่องจรรยาบรรณของบรษิัท
และนโยบายดา้นสิทธิมนุษย ์ในปี 2559 บริษัทไดจ้ัดท านโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผูแ้จง้เบาะแส 
(Whistle Blower) ในการกระท าผิด เพื่อน ามาปฏิบัติโดยการสรา้งช่องทางใหพ้นักงานสามารถส่งขอ้รอ้งเรียน เรื่องราว  
การทจุรติ การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือการไดร้บัการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมมายงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้กิจกรรม
ดา้นสิทธิมนุษยชนต่างๆ ท่ีบริษัทก าหนดเพื่อแสดงถึงการที่บริษัทใหค้วามส าคญักับความโปร่งใสและหลกับรรษัทภิบาล  
ในองคก์รไดเ้ป็นอย่างดี  

ในปี 2565 บริษัทไม่ไดร้บัการรอ้งเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่คา้ และคนใน
ทอ้งถิ่นที่บริษัทด าเนินงานอยู่ ถือเป็นการสรา้งความมั่นใจในระดบัหน่ึงว่าการด าเนินงานของบรษิัทไม่ไดส้รา้งผลกระทบ
หรือมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี ้นโยบายที่คณะกรรมการไดก้ าหนดใหผู้้บริหารและพนักงาน    
ทกุคนในการไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนพึงปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล ดงันี ้ 

⚫ ใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานเพื่อส่งเสรมิการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบตัิ 
ดว้ยเรื่องมมุมอง เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สญัชาติ อายุ การศึกษา ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใด  
ที่ถือว่าเป็นสิทธิมนษุยชน 

⚫ ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการจา้งงานตัง้แต่ การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท างานและวนัหยุด 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรมและการพฒันา การวางแผนความกา้วหนา้ และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

⚫ ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานเด็กและแรงงานต่างดา้วอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณ
รา่งกายและจิตใจพนกังาน ไม่ว่าโดยการขู่เข็น กกัขงั หน่วงเหน่ียว การคกุคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือการใช้
ความรุนแรงในรูปแบบใด 

https://www.ttwplc.com/th/download/sd-report
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⚫ ปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกันในการท างานภายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใน
การท างาน ประกาศและค าสั่งต่างๆ ของบรษิัทที่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงใหพ้นกังานสามารถแสดงขอ้คิดเห็น ขอ้
รอ้งเรียน สิทธิที่จะเขา้ถึงกระบวนการในการรบัฟังการชีแ้จงก่อนการตดัสินลงโทษทางวินยัภายในองคก์ร 

⚫ สนบัสนุนใหพ้นกังานใชสิ้ทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
อีกทัง้จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทเมื่อเกิดเหตุการณข์ดัแยง้หรือ
ขาดเสถียรภาพทางการเมือง และประชาธิปไตยอย่างรุนแรง 

⚫ บริษัทและพนักงานทุกคนไม่สนับสนุนการคอรร์ปัชั่ น และไม่เก่ียวข้องกับกิจการใดๆ ของคู่คา้ ลูกคา้ หรือ 
ผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ที่กระท าการละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากลและการคอรร์ปัชั่น 

บรษิัทก าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ี่กระท าความผิดในเรื่องดงักล่าวในระดบัสงูสดุ และไดจ้ดัใหม้ีช่องทางในการแจง้
เบาะแส รอ้งเรียนผ่านฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรือ เลขานกุารบรษิัท โดยขอ้รอ้งเรียนจะถกูเก็บเป็นความลบั. 

5.10 นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านการต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่นและการจ่ายสนิบน  
บริษัทมีนโยบายต่อตา้นการใหแ้ละรบัสินบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่ นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) และ

เผยแพรสู่่สาธารณะทางเว็บไซตข์องบรษิัท โดยบรษิัทหา้มคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทกุคนทกุระดบั 
หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับบรษิัทเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจรติในทกุรูปแบบ ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และ
จะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศที่บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ย  นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อที่จะปรบัปรุงใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย  กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปล่ียนแปลงในทาง
ธุรกิจ ทัง้นีไ้ดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดน้ าไปปฏิบตัิไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หา้มมิใหพ้นกังานเรียกหรือรบัประโยชนห์รือทรพัยสิ์นใดที่ส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ในทางที่
มิชอบ หรืออาจท าใหบ้รษิัทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม รวมทัง้ใหพ้นกังานละเวน้การเสนอหรือใหป้ระโยชนห์รือทรพัยสิ์นใด
แก่บคุคลภายนอกเพื่อจงูใจใหผู้น้ัน้กระท าหรือละเวน้การกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ที่ของตน  

5.11 นโยบายและแนวปฏบิัติในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 บริษัทก าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน ซึ่งก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ตอ้งด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีส่วนรูเ้ห็น ช่วยเหลือ 
หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบั 

5.12 นโยบายและแนวปฎิบัติในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท โดย  

ไดก้ าหนดเป็นหลกัการไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรบักรรมการและพนกังาน ดงันี ้
1. ดแูลใหบ้ริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามที่กฎหมาย

หรือหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั และเป็นไปตามระเบียบของบรษิัท 
2. หลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองหรือบคุคล/นิติบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับรษิัท 
3. ในกรณีรายการท่ีเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไปตามหลกัการที่คณะกรรมการ

บรษิัทอนุมตัิ หรือมีลกัษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของฝ่ายจดัการ ตอ้งผ่านการสอบทานและ
ใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทหรือผูถื้อหุน้ 
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4. ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการที่เก่ียวโยงกัน รายการนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
และค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

5. ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5.13 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทมี 

คณะเจา้หนา้ที่บริหารความเส่ียงที่มีกรรมการผูจ้ัดการเป็นประธาน รายงานการด าเนินงานใหก้ับคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและบรรษัทภิบาลไดพ้ิจารณา ทัง้ในการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าว อาทิ พนกังานทุกคนจะตอ้งลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงการไม่กระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรแ์ละการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา  บริษัทมีการก าหนด
นโยบายการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท  และไดม้ีการตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร  ์
การท างานของพนกังาน เพ่ือป้องกันการใชซ้อฟตแ์วรท่ี์ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน โดยบรษิัทไดก้ าหนด
นโยบายการจดัการดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญา เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยถือปฏิบตัิ 

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นทางปัญญาของประเทศไทย และทุกประเทศที่บริษัทเขา้ไปด าเนิน
ธุรกิจ โดยถือเป็นบรรทดัฐานขัน้ตน้ 

2. เปิดเผยซึ่งผลงาน การประดิษฐ์ และองคค์วามรูใ้ดๆ อนัเกิดจากการปฏิบตัิตามหนา้ที่หรือการสนบัสนนุส่งเสรมิ
โดยบรษิัทใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยถกูตอ้งครบถว้นและทนัที 

3. รกัษา ปกป้อง และคุม้ครองสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัททั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง
เคารพและไม่ละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของบคุคลอื่น 

4. เก็บรกัษาซึ่งเอกสารส าคญั ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูอื่นใดอนัเป็นความลบัของบริษัท คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ไวใ้นสถานที่ที่ปลอดภยั มีวิธีในการเขา้ถึงที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง 
โดยหนา้ที่นี ้ยงัคงมีผลต่อเนื่องไปแมจ้ะพน้สภาพการเป็นผูบ้รหิารหรือพนกังานของบรษิัทแลว้ก็ตาม 

5. ไม่น าทรพัยสิ์นทางปัญญาและขอ้มูลอนัเป็นความลับของบริษัท คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียไปท าซ า้ ดัดแปลง 
หรือน าไปใชด้ว้ยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชนส่์วนตนหรือบคุคลอื่นโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

6. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระท าที่ เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจน าไปสู่  
การละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา หรือการกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกับทรพัยสิ์นทางปัญญา 
ของบรษิัทหรือของบคุคลอื่น 

7. สนบัสนนุความรว่มมือในดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญากบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
5.14 นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาแสการกระท าผิดและการทุจริต 
บริษัทได้จัดให้มีมาตรการการรอ้งเรียนและการแจ้งเบาะแสโดยเผยแพร่มาตรการดังกล่าวในคู่มือหลักการ 

ก ากับดูแลกิจการและทางเว็บไซตข์องบริษัท และไดท้บทวนมาตรการนีเ้พื่อใหก้ารรบัเรื่องรอ้งเรียนมีประสิทธิภาพและ
ครบถว้นสมบรูณ ์ทัง้ยงัช่วยในการติดตามดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของกรรมการผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท
และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระท าการใดๆ  
ที่อาจส่อถึงการทจุรติ 
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6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูที่ไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงิน และสารสนเทศ
ที่ส าคญัใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียม และเป็นไป
ตามกฎเกณฑ ์ระเบียบของหน่วยงานก ากับ หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ก.ล.ต. และเกณฑใ์นการประเมินดา้นการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีความเหมาะสมกับสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงและตอบรบักับบทบาทของเทคโนโลยีและ    
ส่ือออนไลน ์โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทครอบคลุมขอ้มูลที่เป็นลายลักษณอ์ักษรทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และขอ้มลูที่ไม่เป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีครอบคลมุทุกวิธีการส่ือสาร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดร้บัทราบขอ้มลู
ข่าวสารอย่างทั่วถงึ โดยมีการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ผ่านการส่ือสาร เช่น การประชมุดว้ยตนเอง การประชมุทางโทรศัพทแ์ละ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การสมัภาษณ ์และส่ือออนไลนต์่างๆ เช่น เว็บไซต ์และ Social Media ต่างๆ เป็นตน้ 

6.1 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
 บรษิัทมีช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

• ส่ือออนไลน ์และ เว็บไซตข์องบรษิัท www.ttwplc.com 
• แบบ 56-1 One Report 
• หน่วยงานก ากบัดแูล เว็บไซตข์อง ตลท. และ ก.ล.ต. 
• บทรายงานการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD & A) 
• ส่ือมวลชน ข่าวประชาสมัพนัธ ์หนงัสือพิมพ ์ส่ือโฆษณา วารสาร และโทรทศัน ์
• ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุรายบคุคล นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุสถาบนั 

- การจดัแถลงผลการด าเนินงานต่อนกัลงทนุและนกัวิเคราะห ์(Analyst Meeting) 
- การใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะหท์างโทรศพัท ์
- การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(VDO Conference) 
- การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เยี่ยมชมกิจการของบรษิัท 
- การจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์

6.2 หน่วยงานและบุคคลทีมี่หน้าทีเ่ปิดเผยข้อมูล 
• หน่วยงานท่ีมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลู 

- ส่วนเลขานกุารบรษิัท เปิดเผยขอ้มลูต่อ ก.ล.ต. , ตลท. และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
- ส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ ์เปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้รายย่อย นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และ นกัลงทนุสถาบนั 

• บคุคลที่มีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลู 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูบ้รหิารระดบัสงูที่กรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 

6.3 การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
ส่วนเลขานุการบริษัท 

 ส่วนเลขานุการบรษิัทท าหนา้ที่เปิดเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศตามขอ้ก าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. อย่างถกูตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ตอน โดยในปี 2565 มีข่าวแจง้ ตลท. ทัง้หมด 17 ฉบบั 
 ทั้งนี ้ ข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่เป็นข้อมูลที่มีสาระส าคัญครบถ้วนและถูกต้อง และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล            
มีประสิทธิภาพ บรษิัทจึงไดท้ าการปรบัปรุงขอ้มลูในเว็บไซตใ์หค้รบถว้นและเป็นปัจจบุนัเสมอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุน

http://www.ttwplc.com/
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สามารถสืบค้นข้อมูลที่ เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว  โดยได้น าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ มีขอ้มลูที่ส  าคญั ดงันี ้

• ประวตัิความเป็นมา วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ โครงสรา้งองคก์ร บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
• การก ากับดูแลกิจการ ประกอบดว้ยหลักการก ากับดูแลกิจการ นโยบายดา้นการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง  
• คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง กฎบัตร หน้าที่ความรับผิดชอบ วาระการ 

ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
• ขอ้มูลส าหรบันักลงทุน ประกอบดว้ย ขอ้มูลส าคัญทางการเงิน โครงสรา้งการถือหุน้ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  
• หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ และแบบ 56-1 One report 
• ข่าวสารและความเคล่ือนไหวขององคก์ร ประกอบดว้ย ข่าวสารเก่ียวกับธุรกิจ และข่าวสารเก่ียวกับ

โครงการเพื่อชมุชน และสงัคม ที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจบุนั 
• ขอ้มลูติดต่อส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ ์และเลขานกุารบรษิัท 
• การใหข้อ้มลูต่อนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยห์รือนกัลงทนุท่ีมาเยี่ยมชมและหารือกบัผูบ้รหิารของบรษิัท 
• การเดินทางไปใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุ 
• การจดัประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์
• การใหข้อ้มลูผ่านส่ือสาธารณะต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร และโทรทศัน ์

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ ์
 ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธท์ าหนา้ที่ติดต่อส่ือสารกับนกัลงทนุสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัวิเคราะห ์ตามหลกัการพืน้ฐานใน
เรื่องความถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสตัยส์จุริต และสอดคลอ้งกับนโยบายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดี ตลอดจนมีการจัดท าแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากทีทีดับบลิวให้ความส าคัญและ
ระมัดระวังในการเปิดเผยขอ้มูล รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยก าหนดช่วงเวลาไม่เผยแพร่
ข่าวสารหรือข้อมูลต่อนักวิเคราะห ์นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน ดว้ยการงดรบันัดหรือตอบค าถามเก่ียวกับผล
ประกอบการในอนาคตอนัใกลใ้หแ้ก่นกัวิเคราะห ์และนกัลงทุน (Silent Period) ในช่วง 14 วนั ก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน 
และในกรณีที่มีการจดัประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) จะด าเนินการหลงัจากที่มีการเปิดเผยงบการเงินแลว้ 

ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ CG Code ของ ก.ล.ต. ในหลกัปฏิบัติที่ 7 เรื่องการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และเป็นการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในหลักปฏิบัติดังกล่าว จึงมอบหมายให ้       
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จัดท าจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของทีทีดับบลิว เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติส าหรับ
ผูป้ฏิบตัิงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัท โดยมีประเด็นส าคญั ดงันี ้ 

1. เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทนุอย่างถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 
2. การดแูลรกัษาขอ้มลูภายใน 
3. เปิดเผยขอ้มูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและ

สอบถามขอ้มลูได ้
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4. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติในวชิาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของความเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติบนอามิสสินจา้งใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอือ้ประโยชนส่์วนตนมากกว่าผลประโยชนข์อง
บรษิัทและผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้TTW ยงัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเผยแพรข่อ้มลูผ่านกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์โดยผูบ้ริหาร และส่วน
งานนกัลงทุนสัมพันธ์ไดม้ีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและพบปะนักลงทุน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ดีต่อการบริหารงานของ
บริษัทและช่วยเสริมสรา้งสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี 2565 โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยงัคงแพรร่ะบาด บรษิัทจึงงดการจดักิจกรรม หรือรบันดัหมาย
นอกสถานท่ี โดยกิจกรรมที่ยงัด าเนินการ ไดแ้ก่ 

กิจกรรม จ านวนคร้ัง 
การจดักิจกรรมใหข้อ้มลูนกัลงทนุสถาบนั และนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์แบบ Virtual Event 1 
ส่ือสารขอ้มลูแก่นกัลงทนุ และนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ผ่านส่ือออนไลน ์(Social Media) ไดแ้ก่ เว็บไซตบ์รษิัท, 
Facebook Fanpage, Instagram, Youtube Channel, Linkedin  

สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ 

การใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์/ อีเมล 5 ครัง้ / วนั 
ส่ือสารขอ้มลูส าคญัของบรษิัทผ่าน Factsheet (ผ่านเว็บไซตบ์รษิัท)  ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
ส่ือสารขอ้มลูส าคญัของบรษิัทผ่าน Listed Company Snapshot (ผ่านระบบ SET Link) ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 

7. การจัดท าและน าส่งรายงานทางการเงนิ 
เพื่อแสดงความรบัผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินว่ามีความถูกตอ้ง  ครบถว้น โปร่งใส อย่างเพียงพอ 

ที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัท ป้องกันการทจุรติและการด าเนินการท่ีผิดปกติ รวมทัง้ไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอ  ตลอดจนมีการพิจารณา 
ถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจดัท างบการเงินของบรษิัทและเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียเกิดความเชื่อมั่น
ต่อรายงานทางการเงินที่บรษิัทจดัท าขึน้วา่เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ คณะกรรมการบรษิัทจงึแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อท าหนา้ที่สอบทานใหบ้รษิัทมีรายงานทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถกูตอ้งเพียงพอ รวมทัง้คณะกรรมการบรษิัท
ยงัไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินซึ่งครอบคลมุเรื่องส าคญัตามขอ้  
พึงปฏิบัติส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ  ได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

ในปี 2565 บริษัทไดใ้หผู้ส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทซึ่งมีความรู ้ความช านาญ
ในวิชาชีพมีความเป็นอิสระ และไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบรษิัทไดร้บัการรบัรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข และถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญ  ตามหลักการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป  และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษิัทก่อนเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้  
 บรษิัทมีการจดัท าบทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร (MD&A) เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกับฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญทาง
การเงินใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Link ของ ตลท. พรอ้มการ
น าส่งงบการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบริษัทเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูท้ี่สนใจอีกช่องทางหนึ่ง  
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โดยที่ผ่านมาบริษัทเปิดเผยงบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีล่วงหนา้ก่อนครบก าหนด อีกทัง้ไม่เคยมีประวตัิถูกสั่งให้
แกไ้ขงบการเงินแต่อย่างใด 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการสอบทานระบบควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้มั่นใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไว้  
ซึ่งทรพัยสิ์นและเพื่อใหท้ราบจดุอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทจุรติหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีนยัส าคญั 
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และจรยิธรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานทกุคนของบรษิัทฯ เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเป็น
ธรรมทัง้การปฏิบตัิต่อบริษัทฯ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน สงัคม ชุมชน ตลอดจนภาครฐัและประชาชน 
เพื่อใหเ้กิดความชัดเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ที่จะไดร้บัทราบถึงแนวทางปฏิบตัิที่
บรษิัทฯ คาดหวงัในจรยิธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลมุถึงประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

- การโนม้นา้ว กระตุน้ และจงูใจใหผู้บ้รหิารและพนกังาน รว่มมือรว่มใจสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการ 
- สรา้งความเชื่อมั่นว่า สิทธิตามกฎหมายของผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัความคุม้ครอง 
- การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียตลอดจนผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายดว้ยความสจุรติ โปรง่ใสและเป็นธรรม 
- การส่งเสริมใหทุ้กคนมีความรบัผิดชอบท่ีจะท าความคุน้เคยและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ตลอดจนนโยบายที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติม 
 

กระบวนการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการทีด่ีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 หากพบว่าไดม้ีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   
มีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

1. บนัทึกรายงานการไม่ปฏิบตัิตามคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
2. น าเสนอต่อผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานพิจารณา 
3. ด าเนินการตามระเบียบของบรษิัท 
4. รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลไดร้บัทราบเพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัทต่อไป 
 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือ 
ถูกกดดัน/บังคับให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบแลว้แต่กรณี นอกจากนี ้ยงัสามารถรายงานผ่านช่องทางการ
รอ้งเรียน บนเว็บไซตข์องบรษิัทไดท้ี่ https://www.ttwplc.com/th/cg/whistle-blowing ซึ่งขอ้มลูจะถกูส่งผ่านโดยตรงไปยงั
เลขานกุารบรษิัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือสามารถส่งอีเมลมาที่ cg@ttwplc.com  
 บรษิัทมีนโยบายที่จะใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง โดยจะไดร้บั
การคุม้ครองที่เหมาะสมเป็นธรรมจากบรษิัท บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูเก่ียวกับเรื่องที่รอ้งเรียนเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อ 
ผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ที่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ฉบับเต็ม  
ไดท้ี่ https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20200513-ttw-cg-code-of-ethics-th.pdf 

https://www.ttwplc.com/th/cg/whistle-blowing
mailto:cg@ttwplc.com
https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20200513-ttw-cg-code-of-ethics-th.pdf
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6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับ
ดูแลกิจการในรอบปีทีผ่่านมา 
 

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการก ากับ
ดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
 ในปี 2565 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิใหม้ีการปรบัปรุงเนือ้หาใหเ้ป็นปัจจบุนั โดยไดอ้นมุตัิการแกไ้ขนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการฉบับล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการปรบัปรุงรายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้
ครบถว้นตามความเป็นจริง โดยมุ่งเนน้บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละดา้นของการก ากับ
ดแูลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังานของบรษิัท  
 

การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบรษิัทมีการก าหนดบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยอย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละมีความเป็นปัจจบุนั จึงไดพ้ิจารณาอนมุตัิการใชก้ฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ รวมถึง
ใหม้ีการทบทวนและปรบัปรุงเป็นประจ า  

ในปี  2565 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่  กฎบัตรคณะ
กรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และกฎบัตร 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล ใหส้อดคลอ้งกบัการก ากบัดแูลกิจการในปัจจบุนั  
 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 บรษิัทไดจ้ดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร ประกอบไปดว้ย
เนือ้หาหลกั ไดแ้ก่ หลกัการบรรษัทภิบาล นโยบายต่างๆ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และจรยิธรรมของพนกังาน เพื่อใชใ้น
การส่ือสารกับคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ึดถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีในการปฏิบตัิหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ รวมถึงใหม้ี
การลงนามรบัทราบและปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณดงักล่าว นอกจากนี ้เมื่อมีพนกังานเขา้
ใหม่บรษิัทก็จะส่งมอบคู่มือดงักล่าวใหพ้นกังานไดอ้่านท าความเขา้ใจและลงนามรบัทราบและถือปฏิบตัิอีกดว้ย 
 ในปี 2565 บริษัทไดท้บทวนแนวปฏิบัติดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้อง และ  
การต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
และไดม้ีการส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดับ  ตลอดจน 
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.ttwplc.com เพื่อสรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจและยึดถือปฏิบตัิ
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง อันจะท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน นอกจากนีย้ังจัดใหม้ีส่ือและกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีแก่พนกังานของบรษิัท โดยยึดหลกัส าคญัของการก ากับดูแลกิจการ 
ในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้

• การปรบัปรุงและจดัท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ใหพ้นกังานไดอ้่านและ 
ลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าว              
ใหพ้นกังานไดอ้่านและท าความเขา้ใจและลงนามว่าจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบรษิัท 

• การปฐมนิเทศพนกังาน เพื่อใหข้อ้แนะน าและใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงเขา้ใจการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร รวมถึงนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัท 

http://www.ttwplc.com/
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• การให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง ครอบครวั และ  
นิติบุคคลที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มลู ใหม้ีการแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มลูโดยเรว็  เพื่อส่งเสริม
ใหก้ารท าธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบรษิัทเป็นไปอย่างโปรง่ใส สมเหตสุมผลและค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

• มีการเผยแพร่ขอ้มลูดา้นจรยิธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และแนวปฏิบตัิในการ
ต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่นไปยังกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อใหเ้กิดการตระหนักถึงการท าหนา้ที่ของตน 
ใหถ้กูตอ้งเหมาะสมผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น  

- การส่ือสารภายในผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท เช่น การเผยแพร่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 
ขอความรว่มมืองดเวน้การซือ้ขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์

- ส่ือสารองคก์รในหวัขอ้ CG Corner ผ่านอีเมลและบอรด์ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ  
- กิจกรรมพบปะระหว่างพนกังาน ผูบ้รหิารและกรรมการผูจ้ดัการซึ่งจดัเป็นประจ าทกุไตรมาส 
- การจดับรรยายและอบรมภายในเพื่อใหค้วามรูก้บัพนกังาน และจดัใหม้ีแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ

ก่อนและหลงัการฟังบรรยาย 
- จดัใหม้ีแบบประเมินผลการปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ ใหพ้นักงานท าการประเมินตนเองเพื่อใหเ้กิด

การทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบรษิัท 
 

6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีตามหลักการ CG Code ปี 2560 
 ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทไดส้อบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และติดตามให้มี 
การปฏิบตัิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครดั รวมถึงขัน้ตอนและแนวปฏิบัติที่เก่ียวขอ้ง แต่อย่างไรก็ตามยงัมีหลกัการ
บางเรื่องที่บรษิัทมีแนวทางปฏิบตัิแตกต่างจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี CG Code ปี 2560 ซึ่งไดช้ีแ้จงเหตผุลดงันี ้

ข้อทียั่งไม่ปฏิบัติ เหตุผล 
1. คณะกรรมการควรก าหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระ

การด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัท่ี
แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก 

2. คณะกรรมการควรก าหนดจ านวนวาระท่ีด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุดของกรรมการและ
กรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
อิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เน่ืองจากบริษัทเชื่อมั่ นว่า
กรรมการของบริษัทเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูแ้ละความสามารถและ
ประสบการณข์องกรรมการในการด ารงต าแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้
กรรมการเขา้ใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทไดด้ียิ่งขึน้ ซึ่งจะมีประโยชนใ์น
การใหค้  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้จริญกา้วหนา้มากขึน้ 

 

6.3.3 การปฏิบัติในเร่ืองอื่นๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
 ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทไดป้ฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี

อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยในปี 2565 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย จากความมุ่งมั่น
ดงักล่าวท าใหใ้นปี 2565 บรษิัทไดร้บัรางวลัและการรบัรองการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี  ้

1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท           
จดทะเบียน ประจ าปี 2565 (CGR) โดย TTW ไดร้บัคะแนนอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) 

2. ไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยู่ในรายชื่อ “หุน้ยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2565 ในกลุ่ม
หลกัทรพัยท์ี่มีมลูค่าตลาด 30,000 – 100,000 ลา้นบาท 

3. สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดป้ระกาศผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
โดย TTW ไดร้บัผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม 

4. ไดร้บัรางวลั ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจ าปี 2564 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ      
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 
 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัท ททีดีับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
หมายเหต ุ– ส่วนกฎหมายและก ากบัดแูลกิจการ สงักดัส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการตดัสินใจด าเนินงานที่จะเป็นประโยชนแ์ก่บริษัท 
ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้พนกังานและชุมชนในพืน้ที่ที่บริษัทด าเนินการอยู่ และเป็นผูอ้นุมัติวิสยัทศัน ์นโยบาย 
รวมทัง้งบประมาณในการด าเนินการร่วมกบัฝ่ายบรหิาร รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร และร่วมพิจารณา
ใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย โดยจดัใหม้ีโครงสรา้งคณะกรรมการและการจดัการท่ีสามารถตรวจสอบและ
ถ่วงดลุกนัอย่างเพียงพอ องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท มีดงันี ้
 1. คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ในดา้นเพศ 
ทกัษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น รวมถึงมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณใ์นสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน ตามที่ก าหนดในขอ้บังคับบริษัท และกรรมการของ
บรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการ โดยอย่างนอ้ย 1 คน
เป็นผูม้ีประสบการณด์า้นธุรกิจน า้ประปา และอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูม้ีประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน 
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 2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและไม่นอ้ยกว่า 3 คน เพื่อใหม้ีการถ่วงดุลและสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรบัรองบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ
จ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 11 คน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 91.66 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบดว้ย 
o กรรมการอิสระ 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ของทัง้คณะ 
o กรรมการผูแ้ทน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.33 ของทัง้คณะ และ 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 คน คือ กรรมการผูจ้ดัการ คิดเป็นรอ้ยละ 8.33 ของทัง้คณะ 
 

 คณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจ าเป็นและเป็น
ประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจของบรษิัท และมีการถ่วงดลุของกรรมการท่ีเหมาะสม ดงันี ้

• ความหลากหลายทางเพศ 
เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

ชาย 10 83.33 
หญิง 2 16.67 

รวม 12 100.00 
 

• ความหลากหลายทางวฒุิการศกึษาและความเชี่ยวชาญ 

กรรมการ 

ธุรกิจ
น ้าประปา/
พลังงาน/
วิศวกรรม 

บัญชี/ 
การเงิน/

เศรษฐศาสตร/์
บริหารธุรกิจ 

กฎหมาย/
รัฐศาสตร ์

กลยุทธ์
และแผน
ธุรกิจ 

การก ากับดูแล
กิจการ/การควบคุม
ภายใน/การบริหาร

ความเส่ียง 

การ
พัฒนา
บุคลากร 

1. ดร.ทนง  พิทยะ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
2. นายปลวิ  ตรีวิศวเวทย ์ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
3. นายพงษ์สฤษดิ์  ตนัติสวุณิชยก์ลุ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
4. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
5. นายสมนึก  ชยัเดชสรุิยะ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 
6. นายยทุธนา  หยิมการุณ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 
7. ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ ์ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
8. นายสวุิช  พ่ึงเจริญ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 
9. นางพเยาว ์ มริตตนะพร ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
10. นายคาโอรุ อเุมฮารา่ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 
11. นายฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
12. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

รวม 12 8 5 12 12 12 
 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดม้ีการก าหนดองคป์ระกอบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ ดงัต่อไปนี ้
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
 1. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได  ้
 2. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันไดไ้ม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 
แต่หากกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจ าเป็นตอ้งขอใหก้รรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระหรือ 9 ปี 
ด ารงต าแหน่งต่อไป ก็ใหอ้  านาจคณะกรรมการบรษิัทขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระออกไปไดอ้ีก 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัทก าหนดใหม้ี

การประชมุคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอตามหลกัการดงันี ้
1. มีการก าหนดตารางการประชุมอย่างเป็นทางการไวล่้วงหนา้ตลอดทัง้ปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนรบัทราบ

ในการประชมุครัง้สดุทา้ยของปี เพื่อจดัสรรเวลาในการเขา้รว่มประชมุ 
2. คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 7 ครัง้ และอาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ าเป็น 
3. คณะกรรมการบรษิัทอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลั่นกรอง หรืออนุมตัิการด าเนินการได้

ภายในขอบเขตที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึงก าหนดการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระเบียบวาระหนึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อติดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินงานและสามารถใหข้อ้เสนอแนะในกรณีที่ผลการปฏิบตัิงาน
ไม่เป็นไปตามแผนหรืองบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิ 

4. บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกับจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมกา รจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้ง
หรืออาจมีส่วนไดส่้วนเสียในวาระการประชมุใดๆ ก็ตาม ตอ้งงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงในวาระนัน้ๆ 

5. ในการประชุมแต่ละครัง้ จะก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างชดัเจนและจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้ม
ระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่างนอ้ย 
7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ 

6. เลขานกุารบรษิัทท าหนา้ที่อ  านวยการจดัการประชมุทัง้การประชมุผูถื้อหุน้ การประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย พรอ้มใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมาย หลกัปฏิบตัิตามนโยบาย ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑต์่างๆ ที่ ตลท. 
และ ก.ล.ต. ก าหนดเก่ียวกบัการประชมุกรรมการ  

7. เลขานุการบริษัทท าหนา้ที่จดบนัทึก และจัดท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยจะด าเนินการให้
แลว้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและขอ้มูลไวอ้ย่าง
เพียงพอ ชดัเจน และเป็นไปตามกฎหมาย 

8. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตามความเหมาะสมโดยไม่มี
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร หรือฝ่ายบรหิารเขา้รว่มในการประชมุ เพื่อเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบรษิัท หรือ เรื่องการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ จากนัน้เชิญกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารเขา้มารบัทราบขอ้มลูที่มีการพดูคุย
ในท่ีประชมุเพื่อน าไปศกึษาและปฏิบตัิ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ เพื่อใหก้รรมการสามารถ

อุทิศเวลาในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทไดอ้ย่างเต็มที่ จึงก าหนดเป็นนโยบายในการจ ากัดจ านวนบริษัทที่กรรมการ
และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่น โดยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจะสามารถ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิัทจดทะเบียนอื่นไดไ้ม่เกิน 2 แห่ง ปัจจบุนัไม่มีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทเกินหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 
 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้กรรมการของบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบรษิัทมีกรรมการจ านวน 12 ท่าน ดงันี ้

กรรมการ ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับการ

แต่งตั้ง 
1. ดร.ทนง  พิทยะ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 17 ธันวาคม 2551 
2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ 22 พฤษภาคม 2551 
3. นายพงษ์สฤษด์ิ  ตนัติสวุณิชยก์ลุ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 25 กมุภาพนัธ ์2559 
4. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง      

และบรรษัทภิบาล 
22 พฤษภาคม 2551 

5. นายสมนึก  ชยัเดชสรุิยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

22 พฤษภาคม 2551 

6. นายยทุธนา หยิมการุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ 7 ธันวาคม 2564 
7. ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 22 พฤษภาคม 2551 
8. นายสวิุช  พ่ึงเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 22 พฤษภาคม 2551 
9. นางพเยาว ์ มริตตนะพร  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 17 กมุภาพนัธ ์2558 
10. นายคาโอรุ อเุมฮารา่ กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20 สิงหาคม 2563 
11. นายฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 21 ธันวาคม 2560 
12. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล           

และกรรมการผูจ้ดัการ 
1 มีนาคม 2561 

โดยมีนางสาวสดุารตัน ์เจียมจนัทร ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ เป็นเลขานกุารบรษิัท 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัติสวุณิชยก์ลุ  นายสมบตัิ กิจจาลกัษณ ์นางพเยาว ์มรติตนะพร  

นายสุวิช พึ่งเจริญ และนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย ์กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัท หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัติสวุณิชยก์ลุ หรือ นายสมบตัิ กิจจาลกัษณ ์หรือ นางพเยาว ์
มรติตนะพร หรือ นายสวุิช พ่ึงเจรญิ หรือ นางสาววลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ 
นายคาโอรุ อเุมฮารา่ หรือ นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 



   ส่วนที่ 2 การก ากบัดแูลกิจการ 

แบบ 56-1 One Report 2565  หนา้ 101 

กรรมการอิสระ 
 บรษิัทมีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ และตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะค านึงถึงข้อก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตามหนังสือที่ ก.ล.ต.       
จ(ว.) 59 ลงวนัที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่องการก าหนดนิยามกรรมการอิสระ ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าดว้ย
คณุสมบตัิของคณะกรรมการ โดยบรษิัทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระท่ีมีความเขม้งวดกว่านิยามกรรมการอิสระ
ของ ก.ล.ต. ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 

2. มีความเป็นอิสระไม่มีส่วนร่วมในการบรหิารงานในบรษิัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวขอ้ง หรือ  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบรษิัท บรษิัทในเครือ 
บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและบริหารงานของบริษัท 
บรษิัทในเครือบรษิัทรว่ม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทและรวมถงึไม่มผีลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวใน
เวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ยกเวน้คณะกรรมการของบรษิัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ
แลว้เห็นว่า การเคยมีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ
ของกรรมการอิสระ 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ       
ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการของบรษิัทไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทรวมทัง้
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 

7. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อตดัสินใจในเรื่องต่างๆ ไดโ้ดยอิสระ 
8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท บรษิัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้งพนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
10. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 
11. สามารถดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
12. ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาว่าไดก้ระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวิต กฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการ
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ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ  านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมที่
เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนดทัง้สิน้ 4 คน จากกรรมการทัง้คณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนทัง้หมด) โดยมีรายชื่อดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 
นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 
นายสมนึก  ชยัเดชสรุิยะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายยทุธนา  หยิมการุณ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ  

 

 ในปีที่ผ่านมา กรรมการอิสระ ไดใ้หค้วามคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการพิจารณาและตดัสินเรื่องส าคญัอย่าง
เป็นอิสระ เช่น โครงการลงทุน การปรบัโครงสรา้งองคก์ร และเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยรกัษา
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและดูแลป้องกันการด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์รษิัท ผูบ้รหิาร กรรมการ และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

ประธานกรรมการ 
 บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผูจ้ดัการ และตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร และมีอ านาจหนา้ที่ที่แยกระหว่างการก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ าอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผู้น าและ 
เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคน  
มีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะน าและดูแลสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการ  
โดยดร.ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ  
และประสบการณ์เป็นที่ยอมรบั ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถน าพาบริษัทใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสยัทัศน ์พันธกิจ 
และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไวเ้พื่อประโยชนข์องบริษัท ผู้ถือหุน้ รวมถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์
สูงสุดในระยะยาว และติดตามการด าเนินกิจการของฝ่ายจัดการ ให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส าคัญต่อ
คณะกรรมการเป็นประจ าทกุไตรมาส ผลกัดนันโยบายดา้นบรรษัทภิบาล ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษัท 
ความรบัผิดชอบดา้นการบรหิาร 

ก. ดูแลภาพรวมในดา้นกลยุทธแ์ละแนวนโยบายบริษัทใหเ้กิดความยุติธรรม รวมถึงการดูแลลกูคา้ของบริษัท
ดว้ยความเท่าเทียมกนั 

ข. ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิงานเพื่อใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง ตามกฎหมายทัง้ในดา้นการก ากบัของหน่วยงาน 
และของบรษิัทตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

การประชมุคณะกรรมการ 
 ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครัง้ เพื่อให้การด าเนินการประชุมคณะกรรมการ            

มีประสิทธิภาพรวมถึงกระตุน้ใหก้รรมการทุกท่านไดแ้สดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ านาจหนา้ที่ดา้นการบรหิาร
จดัการองคก์รใหแ้ก่ฝ่ายจดัการดว้ยความเหมาะสม ดูแลใหก้รรมการทุกท่านไดร้บัขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ตรงเวลา และชัดเจน 



   ส่วนที่ 2 การก ากบัดแูลกิจการ 

แบบ 56-1 One Report 2565  หนา้ 103 

เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบรหิารจัดการดา้นเวลาที่เพียงพอ
ส าหรบัคณะกรรมการในการปรกึษาหารือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างกวา้งขวางในวาระประชุม
ที่ส  าคญั ทัง้นี ้เป็นผูน้  าแนวนโยบายเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการบรหิารและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิาร   
การพฒันาและประเมินประสิทธิภาพในการท างาน 

ก. ดูแลใหม้ีการจัดโปรแกรม Orientation และเขา้เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ใหก้ับกรรมการใหม่ทุกท่าน ซึ่งจะ
ช่วยใหก้รรมการใหม่เขา้ใจและสามารถปรบัตวัเขา้กบัองคก์รไดร้วดเรว็ 

ข. สนบัสนนุส่งเสรมิใหก้รรมการทกุท่านเขา้ร่วมอบรมพฒันาทกัษะ ความรูใ้นดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์กก่าร
ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการในสถาบนัที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรบั เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

ค. สนบัสนุนส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านท างานรว่มกันอย่างเป็นทีม อนัจะก่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน ดูแลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ ทั้งแบบประเมินตนเอง 
แบบประเมินไขว ้และแบบประเมินกลุ่ม น าผลการประเมินดงักล่าวมาปรบัปรุงและพัฒนาการท างานของ
คณะกรรมการ 

ง. ก าหนดใหม้ีระบบการติดตามดแูลและประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูถื้อหุน้ 
ดูแลให้มีการส่ือสารระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษัทดว้ยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถ

ติดต่อสื่อสารกบัคณะกรรมการเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน 
การประชมุผูถื้อหุน้ 

ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ และมีการมอบหมายใหม้ีผูดู้แลการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พรอ้มทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง  
พรอ้มเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการประชุมผูถื้อหุน้อย่างเต็มที่ในการเขา้รว่มประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ การซกัถามหรือขอค าชีแ้จงเพิ่มเติม การรบัทราบรายงานประจ าปี การอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การอนุมัติเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
การเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี การอนมุตัิเรื่องการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท 
บทบาทของประธานกรรมการในดา้นอื่นๆ 

ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์ดูแลโครงสรา้งของคณะกรรมการใหม้ีความเหมาะสม ดูแลใหม้ีการน านโยบาย
และการตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล  
และความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน  
โดยปฏิบตัิตามแนวทางโครงสรา้งคณะกรรมการ เพื่อส่งเสรมิบรรษัทภิบาลขององคก์ร  
 

การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 ที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมการซึ่งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น      
ผูถื้อหุน้ตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด กล่าวคือกรรมการตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และจะประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ซึ่งกรรมการไม่นอ้ยกว่าครึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้ง
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มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระให้
คณะกรรมการเป็นผูเ้ลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครัง้ถัดไปดว้ยคะแนนเสียง   
3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการที่ด  ารงต าแหน่งนานที่สุดออกจาก
ต าแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งไดอ้ีกตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

7.2.3 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ดูแลและจัดการให้การด าเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัท

ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทบนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทและก ากับควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ และ
ความมั่งคั่งสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. ใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน ์พนัธกิจ คณุค่าขององคก์รที่บรษิัทมุ่งหวงั และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
4. จดัใหม้ีและก ากบัดแูลใหม้ีการบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5. พิจารณาอนุมตัิงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการด าเนินการของบริษัทประจ าปี รวมทัง้ดูแล

การใชท้รพัยากรของบรษิัท 
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่ส  าคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกตอ้งและ

เพียงพอ และยืนยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูที่รายงาน 
7. จัดใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหาร

ความเส่ียงที่เหมาะสม เพียงพอ รวมทัง้มีการติดตาม การด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
8. พิจารณาก าหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะ

กรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล และกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าว  

9. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรหิาร คณะอนกุรรมการ และฝ่ายบรหิาร ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว ้ 
10. พิจารณาประเมินผลงาน ก าหนดเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ โบนสั บ าเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้

ค่าใชจ้่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของกรรมการผูจ้ัดการ รวมถึงก าหนดแผนส ารองเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรที่จะ
ด ารงต าแหน่งที่ส  าคญัของฝ่ายบรหิาร ในกรณีที่ฝ่ายบรหิารไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้

11. พิจารณาปรบัเปล่ียนแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 
คณะอนกุรรมการต่าง ๆ และฝ่ายบรหิารตามความเหมาะสม 
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและอนุมตัิใหม้ีคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 คณะ เพื่อท าหนา้ที่ศกึษา
กลั่นกรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุย่อยอย่างชดัเจน ดงันี ้
 

1. คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสวุณิชยก์ลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. ดร. สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ กรรมการบริหาร 
3. นายสวิุช พึ่งเจริญ กรรมการบริหาร 
4. นายฮิเดะโอะ มทัซึโมโตะ กรรมการบริหาร 

5. นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร และ เลขานกุาร 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจของคณะกรรมการบรหิาร ไวด้งันี ้
(1) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย (Policies) และกลยุทธ์ (Strategies)  

ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนใหค้ าแนะน าและค าปรกึษาแก่กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) ก ากับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติด  าเนินโครงการต่างๆ ตามที่

เห็นสมควรภายในวงเงินตามขอ้ (3) 
(3) มีอ านาจอนุมตัิการเขา้ท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพนัต่อบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 (หา้สิบ) ลา้นบาท ทัง้นี ้การอนุมัติ

ดงักล่าว ตอ้งไม่เป็นรายการท่ีมีความขัดแยง้หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยของบรษิัท ตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้รายการท่ีตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือการด าเนินการใดๆ 
อนัมีผลผกูพนัต่อบรษิัทภายใตก้รอบนโยบายและกลยทุธ ์(Policies and Strategies) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท 

(5) มีอ านาจว่าจา้ง แต่งตัง้ ลงโทษทางวินยั เลิกจา้ง ใหอ้อก ปลด ก าหนดเงินเดือน โบนสั สวสัดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ 
รวมทัง้ค่าใชจ้่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ที่หรือพนกังานของบรษิัทที่มีต  าแหน่งตัง้แต่ผูอ้  านวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึน้ไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

(6) มีอ านาจแต่งตัง้ ก าหนดอ านาจหนา้ที่ มอบหมายแนวนโยบาย ก ากบัดูแล ก าหนดผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใชจ้่าย
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัคณะท างานพิเศษเพื่อด าเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนมุตัิขอ้เสนอของคณะท างาน
พิเศษภายในวงเงินตามขอ้ (3) 

(7) มีอ านาจแต่งตัง้ประธานที่ปรกึษา ท่ีปรกึษา และ/หรือคณะที่ปรกึษาของคณะกรรมการบริหารไดต้ามความเหมาะสม 
โดยการก าหนดผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใช้จ่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา  
และ/หรือคณะท่ีปรกึษาดงักล่าวใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(8) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นครัง้คราว 
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อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจ  
มีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด จะเขา้ท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ของบรษิัทตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมนึก  ชยัเดชสรุิยะ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายยทุธนา  หยิมการุณ* กรรมการตรวจสอบ 

  
  

 กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจและมีประสบการณ์ดา้นการเงิน การบญัชี การบริหาร และ
การสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยมีนายไพรชั เมฆอาภรณ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูส้อบทานงบการเงินของบริษัท 
และมีรกัษาการผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายในท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียด

ก าหนดไวด้งันี ้
(1) สอบทานใหบ้รษิัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
(2) สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิัทใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง 
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

(4) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา 

(5) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน  และอนุมัติ 
งบสอบทานรายไตรมาส 

(6) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อเสนอ
ขออนุมตัิต่อผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และใหม้ีการประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายจดัการอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(7) จดัท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท 
ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(9) ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภบิาล 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 คน รวมทัง้สิน้ 5 คน ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมนึก  ชยัเดชสรุิยะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

2. นางพเยาว ์ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 
3. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 
4. นายฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

5. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และเลขานกุาร 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

บรรษัทภิบาล ไวด้งันี ้
(1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และการวางกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท  

ซึ่งครอบคลมุถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั คือ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพแวดล้อม 
และการตลาด ความเส่ียงด้านการผลิตและจ่ายน ้าประปา ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียง  
ดา้นตลาดแรงงาน ความเส่ียงดา้นสญัญา และความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นตน้ 

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับนโยบายบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุม 
ความเส่ียงของบรษิัทโดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

(3) สนบัสนนุ ผลกัดนัใหเ้กิดความรว่มมือในการบรหิารความเส่ียงโดยรวมของบรษิัทและทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายและระบบการบรหิารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบาย 

(4) เสนอแนวทางปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบรษิัท 
(5) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่างๆ 

ตลอดจนฝ่ายบรหิาร เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ 
(6) ทบทวนแนวปฏิบตัิดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเทียบกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตาม

มาตรฐานสากลและของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา
ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

(7) ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าในการด าเนินงานในมิ ติเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

(8) ติดตามผลการด าเนินงานเทียบกบัตวัชีว้ดัต่างๆ และใหค้  าปรกึษาดา้นการรายงานขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัความยั่งยืน 
(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในส่ิงที่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคลอ้งกับ

นโยบายและกลยทุธท์ี่ก าหนด 
(10) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลสามารถจดัจา้งที่ปรกึษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน าได้

ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทโดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 
(11) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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4.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 คน รวมทัง้สิน้ 4 คน ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายยทุธนา  หยิมการุณ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสวุณิชยก์ลุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายสมนึก ชัยเดชสรุิยะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายคาโอรุ อเุมฮารา่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน ท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนไวด้งันี ้
(1) พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้หรือเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ในกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างตน้นั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกไดด้ว้ย 

(2) พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ัดการ รวมทั้งด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ น าเสนอ  
ต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ 

(3) จัดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการที่สอดคลอ้งกับ 
การด าเนินธุรกิจบรษิัทโดยมีหลกัเกณฑ ์คือ 

- ก าหนดวิธีการวางแผนสืบทอดต าแหน่งในองคก์ร 
- ก าหนดต าแหน่งหลกัที่ตอ้งการผูสื้บทอด 
- ก าหนดคณุสมบตัิที่เหมาะสมส าหรบัต าแหน่งหลกั 
- ประเมินและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพสูง หรือผู้สั่งสมประสบการณ์เพื่อพัฒนา  

เป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง 
- สรา้งแผนพฒันาความเป็นผูน้  าส าหรบับคุคลที่ไดร้บัคาดหมายว่าจะเป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง  

(4) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
(5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหค้วามเห็นชอบแลว้น าเสนอต่อท่ีประชมุ

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 
(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรบัอตัราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ แลว้น าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
(7) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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คณะกรรมการของบริษัทย่อย 
บรษิัทมีบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั และ บรษิัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากดั ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2565 มีโครงสรา้งการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย 
รายละเอียดดงันี ้

1. บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (Pathum Thani Water Company Limited : PTW) 
PTW มีคณะกรรมการทัง้สิน้ 4 คน มีรายชื่อดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์สฤษด์ิ  ตนัติสวุณิชยก์ลุ ประธานกรรมการ 
2. ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ์ กรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  ปัทมมงคลชัย กรรมการ 

4. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน PTW 
นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัติสวุณิชยก์ลุ หรือ ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ ์ลงนามรว่มกบั นางสาววลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์

หรือ นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
 
2. บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (Thai Water Operations Company Limited : TWO) 
TWO มีคณะกรรมการทัง้สิน้ 3 คน มีรายชื่อดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายรตัน ์สนัตอรรณพ ประธานกรรมการ 
2. นายพิพฒัน ์คติกลุ กรรมการ 
3. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน TWO 
นายรตัน์ สันตอรรณพ  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์  นายพิพัฒน ์คติกุล กรรมการสองในสามคนนีล้ง

ลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ  

ฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการในการด าเนินกิจการและบรหิารงานของ
บริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ขอ้บังคับ และระเบียบบริษัท รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ดว้ยงบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติอย่างเคร่งครดั ซื่อสัตยส์จุริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้
อย่างดีที่ สุดตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  โดยรายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมติและ  
ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 
 

7.4.1 รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผูบ้ริหารบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ัดการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการฝ่าย รวมจ านวน 9 คน ดงันี ้
รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายภาคภมูิ  ทวีวิทยรศัมิ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
3. นายสมเกียรติ  ปัทมมงคลชัย รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
4. นายพิพฒัน ์คติกลุ รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบตัิการ และผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

5. นางสาวสดุารตัน ์ เจียมจันทร ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ และเลขานกุารบริษัท 
6. นายหงษ์ทอง  อาทิตย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
7. นายชชัวาล เทียนประเสริฐกิจ ผูอ้  านวยการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์ 

8. นางบศุวรรณ ผลประเสริฐ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ ผูจ้ดัการส่วนพฒันาบคุลากร 
9. นายเปรม เลี่ยมสกลุ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 

หมายเหต ุ: รายละเอียดคณุสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
 

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการ ไวด้งันี ้
1. มีอ านาจอนมุตัิการท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผกูพนับรษิัทในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
2. มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรบัปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัท เช่น การบรรจ ุ

แต่งตัง้ ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจา้ง การก าหนดเงินเดอืนและเงินอื่นๆ ตลอดจนการสงเคราะหแ์ละสวสัดิการต่างๆ 
3. มีอ านาจที่จะมอบอ านาจใหพ้นกังานระดบับรหิารของบรษิัท ไดแ้ก่ ผูช้่วยหรือรองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏิบตัิหนา้ที่แทน

กรรมการผูจ้ดัการในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซือ้ การจดัจา้ง การสั่งจ่ายเงิน ไดต้ามที่เห็นสมควร 
4. มีอ านาจแต่งตัง้บุคคลหรือคณะบุคคลใดใหด้  าเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ หรือ

อาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจด าเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอ านาจ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข ยกเลิก เพิกถอนอ านาจนัน้ๆ ได ้

5. มีอ านาจปรบัปรุง โยกยา้ย ยบุรวม หรือขยายโครงสรา้งองคก์รในระดบัต ่ากว่าผูอ้  านวยการฝ่ายไดต้ามความเหมาะสม  
6. มีอ านาจก าหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของ

ผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไป เพื่อน าเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 
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7. มีอ านาจก าหนดโครงสรา้งอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนกังานระดบัต ่ากว่าผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 
ทัง้นี ้อตัราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นๆ) ทัง้ในขอ้ 6 และ 7 รวมกันทัง้สิน้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 1 
ของรายไดข้องบรษิัท 

8. มีอ านาจว่าจา้ง แต่งตัง้ ลงโทษทางวินัย เลิกจา้ง ใหอ้อก ปลด ก าหนดเงินเดือน โบนสั สวสัดิการ และผลตอบแทน
อื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของพนกังานบริษัทท่ีมีอตัราเงินเดือน (เฉพาะอตัราเงินเดือนโดยไม่
รวมผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีต  าแหน่งต ่ากว่า
ผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนัน้ใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี ้
สามารถมอบอ านาจช่วงต่อการด าเนินการข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะท างาน คณะกรรมการ             
คณะบรหิารงาน คณะบคุคล หรือผูจ้ดัการคนหนึ่งคนใดไดต้ามความเหมาะสม 

9. มีหนา้ที่ด  าเนินการควบคมุดแูลกิจการทัง้ปวงของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท 
10. มีหนา้ที่ในการเสนอขออนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท 
11. มีหนา้ที่น าเสนอเรื่องที่ส  าคญัต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิเห็นชอบ หรือเพื่อการ

อื่นใดตามความเหมาะสม 
12. มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 
13. ในกรณีกรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการผูจ้ดัการแต่งตัง้รองกรรมการผูจ้ดัการ หรือบคุคลอื่น

เป็นผูร้กัษาการเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่แทนเป็นครัง้คราวไป โดยผูร้กัษาการมีอ านาจหนา้ที่เท่ากบักรรมการผูจ้ดัการ 
14. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เป็นครัง้คราว 
 อย่างไรก็ตาม กรรมการผูจ้ดัการและผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ านาจในการที่จะอนุมัติ
เรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์น
ลกัษณะอื่นใด จะเขา้ท ากบับรษิัทหรือบริษัทย่อยของบรษิัทตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์
 

7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บรษิัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีสมเหตสุมผลและสอดคลอ้ง

กับผลการด าเนินงานของบริษัท และภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารตามผลการปฏิบตัิงาน โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการแล ะน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมตัิ ส าหรบัต าแหน่งตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการลงมาจะพิจารณาค่าตอบแทนโดย
กรรมการผู้จัดการน าเสนอการปรบัขึน้เงินเดือนประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี ้ การปรับ
ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด  

 

7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ก.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจ าปี มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ค่าตอบแทน ดงันี ้
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ จะพิจารณาเป็นประจ าทุกปีโดยเป็นไปตามหลักการและนโยบาย

ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น ค่าตอบแทนที่เป็น
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เงินเดือน โบนัสประจ าปี และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน 
วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธใ์นระยะยาว การพฒันาผูบ้รหิาร รวมถึงพิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจและผลก าไรของบรษิัท 

- ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับ พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี ้วัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ งาน  และสมรรถนะเชิ งบริหาร 
(Management Competency) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ัดการร่วมกันก าหนด โดยแต่ละ
ต าแหน่งจะมีตวัชีว้ดัการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ที่ของตน 

ข.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทจัดใหม้ีกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้ริหารและพนักงาน   
ทุกคน โดยผูบ้ริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตรารอ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัท 
จ่ายสมทบในอตัรารอ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 10 ตามขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะส่วนของบรษิัท 
 

สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้บริหารทีเ่ป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ย้อนหลังสามปี 
                                                                                                                                                             (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 
ค่าตอบแทน 9 23,563,440 9 20,894,440 8 19,645,200 
โบนสั 9 6,391,980 9 6,743,390 8 4,149,650 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 9 2,252,840 9 1,889,684 8 1,704,180 

รวม - 32,208,260 - 29,527,514 - 25,499,030 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีเ่ป็นตัวเงนิและสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ของบริษัทย่อย 
 - ไม่มี – 
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีจ านวนผูบ้รหิารและพนกังาน ดงันี ้
บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)   138 คน 
บรษิัท ประปาปทมุธานี จ ากดั     29 คน 
บรษิัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากดั  156   คน 

รวม     323  คน 
 

จ านวนผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย แยกตามโครงสรา้งสายงานหลกั ดงันี  ้ 
สายงาน TTW PTW TWO รวม 

กรรมการผูจ้ดัการ 1 - - 1 
สายงานส านักกรรมการผู้จัดการ 1 - - 1 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 7 - - 7 

ส่วนตรวจสอบภายใน 2 - - 2 
สายงานบริหาร 1 - - 1 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ  27 2 - 29 

ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์ 13 - - 13 
สายงานการเงิน 1 - - 1 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 12 - - 12 

สายงานปฏิบัติการ - - - - 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 72 27 156 255 
ฝ่ายวิศวกรรม - - - - 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1 - - 1 
รวม 138 29 156 323 

 

 ในปี 2565 บรษิัทและบรษิัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนบคุลากรอย่างมีนยัส าคญั และบรษิัทไม่มีขอ้พิพาท
ดา้นแรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานบัแต่จดัตัง้บริษัท ทัง้นี ้บรษิัทไดม้ีการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน
ใหพ้นักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรบัทราบ และปฏิบัติตามระเบียบขอ้บังคับการท างาน ที่ไดม้ีการระบุรายละเอียด 
ที่ส าคัญ ประกอบด้วย การว่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย สวัสดิการ วินัย โทษทางวินัย การอุทธรณ์และ  
การรอ้งทกุข ์เป็นตน้ 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมุ่งมั่นพฒันาพนกังานในทุกๆ ระดบัอย่างต่อเนื่อง โดยการผสมผสานทัง้ การพฒันาองค์

ความรู ้ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมขององคก์รควบคู่กันไป เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะความ
ช านาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตและ
กา้วหนา้อย่างยั่งยืน พนักงานที่ไดร้บัโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัททุกคนจะไดเ้ขา้รบัการปฐมนิเทศ  เพื่อใหร้บัทราบถึง    
ขอ้ปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรูเ้ก่ียวกับธุรกิจ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาศักยภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม          
การต่อตา้นการทุจริตคอรปัชั่น รวมถึงการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างพนกังานกบัพนกังานใหม่ พรอ้มทัง้ไดร้บัทราบ
ภาพรวมของธุรกิจผ่านการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตจริงจากโรงผลิตน า้ประปาของบริษัท และในระหว่างร่วมงานกับ
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บริษัท พนกังานจะไดร้บัการพัฒนาและส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูใ้นรูปแบบแตกต่างกันตามลกัษณะงาน และระดับงาน  
ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรูท้ั้งในและนอกองคก์ร การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรูง้านไดอ้ย่าง
หลากหลาย และการสรา้งประสบการณ์ อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมใหพ้นักงานเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  โดยจัดให้มีหอ้ง 
“Edutainment” ที่ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสารต่างๆ และส่ือบันเทิง เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายจดัส่งพนกังานไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อน าความรูแ้ละเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ 
ใช ้ปรบัปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของบริษัทใหด้ียิ่งขึน้ โดยบริษัทใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ในดา้นต่างๆ ดงันี ้

 การพฒันาองคค์วามรู ้(Knowledge)  
 การพฒันาทกัษะ (Skill) 
 การพฒันาความสามารถ (Ability)  

 

การพัฒนาองคค์วามรู้ (Knowledge) และการพัฒนาทักษะ (Skill)  
1.   กิจกรรมที่ให้ความรูป้ระสบการณ์และปรับปรุงทัศนคติในงาน  - การฝึกอบรม Training - การสอนงาน  

Job Instruction & Coaching  
2. กิจกรรมการบริหาร - การสับเปล่ียนโยกยา้ยหนา้ที่ (Transfer) - การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) - การทดลอง

เวียนงาน หรือให้ท าหน้าที่ผู้ช่วย (Under Study) - การรักษาการแทน (Acting) – การให้ท าหน้าที่ ใน
คณะกรรมการ (Committee) - การดูงาน (Study Tour/ Visit) - การเพิ่มความรบัผิดชอบ (Job Enrichment) - การมอบหมาย
งานพิเศษ (Special Assignment) - การจดัเปล่ียนรูปแบบองคก์ร  

3. กิจกรรมการแสวงหาความรูใ้นหนา้ที่ - การจดัโปรแกรมการศึกษา - การใหม้ีคู่มือในการปฏิบตัิงาน – การส่งเอกสาร
ใหท้ ารายงานสรุปส่งอยู่เสมอ - การส่งเขา้ประชมุ  

 

การพัฒนาความสามารถ (Ability) เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการบรหิารงานเชิงกลยทุธผ่์านกระบวนการ ดงันี ้
1. ทบทวนเหตกุารณต์่างๆ ขององคก์รที่เกิดขึน้ในอดีตมาเป็นบทเรียน  
2. วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์รทัง้ภายนอกและภายใน 
3.  สรา้งวิสยัทศันใ์หม่และพรอ้มท าการปรบัเปล่ียนรูปแบบการท างานใหม่  
4.  ผูบ้รหิารตอ้งเปล่ียนทศันคติที่เคยมองบคุลากรเป็น Assets ใหเ้ป็นการ Human Capitals  
5.  ตอ้งปรบักลยทุธข์องการบรหิารทรพัยากรมนษุยใ์หส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์ร  
6.  ผูบ้ริหารตอ้งปรบัเปล่ียนบทบาทใหม่จากที่เคยสั่งการ ถือระเบียบขอ้บังคับอย่างเคร่งครดัให้กลายมาเป็น

ผูบ้รหิารแบบสรา้งการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เนน้การสรา้งความยืดหยุ่นการท างานอย่างเป็นระบบ  
7.  น าแนวทางทัง้ 6 ประการขา้งตน้มาบรูณาการและสรา้งโมเดลใหม่ใหเ้กิดขึน้ภายในองคก์ร จากการบริหารงาน

เชิงกลยทุธท์ัง้ 7 ประการ  
 

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท าใหบ้ริษัทตอ้งพิจารณาการจดัฝึกอบรม สมัมนา ทัง้ภายใน

และภายนอกดว้ยความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังเห็นความส าคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยส่งเสริมใหพ้นักงานเข้ารบัการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วยส่งเสริมความรู ้ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบตัิงาน ทัง้หลกัสตูรภายในและภายนอกองคก์ร โดยหลกัสตูรภายในฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการจะรว่มกบัผูบ้รหิาร
ของแต่ละสายงานพิจารณาคดัเลือกหลกัสตูรที่จ  าเป็นต่อบคุลากรแต่ละสายงาน และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก
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มาอบรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะต่างๆ กบัพนกังานเพื่อใหเ้กิดความเชี่ยวชาญในงาน และเกิดประสิทธิภาพอย่างสงูสดุในงาน
ที่รบัผิดชอบ อีกทัง้บริษัทยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดน้ าเสนอหลกัสตูรที่ตอ้งการไปอบรมกบัสถาบนัท่ีมีชื่อเสียงภายนอก 
เพื่อเป็นประโยชนต์่อการท างาน และการพฒันาขีดความสามารถ โดยในปี 2565 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรูใ้นหลกัสตูรต่างๆ ดงันี ้
 

พนักงาน 
- หลักสูตรอบรมภายใน เช่น หลกัสตูรพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562, หลกัสตูรประตูน า้     

ในงานระบบผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา , หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking), หลักสูตร Basic of 
Mechanical Seal เป็นตน้ โดยมีชั่วโมงของการฝึกอบรมและสมัมนารวม 3,297 ชั่วโมง 

- หลักสูตรอบรมภายนอก เช่น หลักสตูรปัญหารายจ่ายที่ตอ้งระวงั รายจ่ายตอ้งหา้ม ภาษีตอ้งหา้ม , หลกัสตูร 
ความปลอดภัยและขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการบ ารุงรกัษาอุปกรณใ์นสถานีไฟฟ้าแรงดนัสงูและระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและมอเตอร์
และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในโรงจกัรไฟฟ้า, หลกัสตูรปฐมบทการวิเคราะหร์าคาตน้ทนุเพื่อพฒันางานจดัซือ้, หลกัสตูรการเพิ่ม
ผลิตภาพดว้ย Karakuri Kaizen เป็นตน้ โดยมีชั่วโมงของการฝึกอบรมและสมัมนารวม 539 ชั่วโมง 

- หลักสูตรอบรมออนไลน์  เช่น  หลักสูตร Kaizen Master Certificate, หลักสูตร Moving forward with 
Cybersecurity and Privacy, หลักสูตร CGR Workshop 2022, สัมมนาหลักเกณฑ์การส ารวจโครงการ CGR ปี 2566, 
หลกัสตูรเทคนิคและวิธีการตรวจประเมินกฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั , หลกัสตูรการเตรียมความพรอ้มเพื่อ
รบัมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการด าเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ โดยมีชั่วโมงของการ
ฝึกอบรมและสมัมนารวม 1,084 ชั่วโมง 
 

ผู้บริหาร 
- หลักสูตรอบรมภายนอก  เช่น หลักสูตร GRI Professional Certification Program, หลักสูตร PDPA For 

Internal Auditing, หลกัสตูรการพฒันาผูบ้รหิารระดบัตน้ - ดา้นการบริหารคน, หลกัสตูรกรอบการบริหารความเส่ียงตาม
แนวทาง COSO ERM 2017 เป็นตน้ 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
ซึ่งเป็นหลกัสตูรอบรมภายใน ดงันี ้หลกัสตูรการอนรุกัษ์พลงังาน : ระบบการจดัการพลงังาน, หลกัสตูรการอนรุกัษ์พลงังาน 
: ผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร เป็นตน้ 
 

ค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการ 
นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามความรู ้

ความสามารถสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียของอตุสาหกรรมเดียวกันและมีความเป็นธรรม เพื่อใหน้โยบายค่าตอบแทนพนกังาน
สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานทั้งในระยะสัน้และระยะยาว บริษัทก าหนดใหม้ีการพิจารณาปรบัเพิ่มอตัราเงินเดือนแก่
ผูบ้รหิารและพนกังานปีละ 1 ครัง้ โดยใชร้ะบบดัชนีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งรวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาว ค่าตอบแทนพนักงานจะตอ้ง
เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบรษิัท 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 
ส าหรบัค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน รวมรายไดอ้ื่นๆ และค่าวิชาชีพ นอกจากนัน้บรษิัทไดก้ าหนดการ

จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) ที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปี และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานเพื่อจงูใจใหพ้นกังานปฏิบตัิงานไดต้ามเป้าหมายขององคก์ร  

สรุปค่าตอบแทนพนกังานท่ีเป็นเงินเดือนและโบนสัของบรษิัทและบรษิัทย่อย ยอ้นหลงัสามปี ดงันี ้
 

                                                                                                                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 
บริษัท ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 
TTW 95.24 84.60 78.97 
PTW 12.73 11.71 11.43 
TWO 57.56 55.65 59.54 
รวม 165.53 151.96 149.94 

 

 

สวัสดิการพนักงาน 
นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ บริษัทไดจ้ัดใหม้ีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการลดภาระ

ค่าใชจ้่ายใหก้บัพนกังาน รวมถึงส่งเสรมิสวสัดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีใหก้บัพนกังาน อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบตัิงานและการ
ด ารงชีวิตของพนักงาน โดยไดม้ีการแจง้สวัสดิการเหล่านีใ้ห้พนักงานทุกคนไดร้บัทราบสิทธ์ิของตนผ่านระเบียบบริษัท     
ว่าดว้ยสวสัดิการพนกังาน ตัง้แต่การปฐมนิเทศพนกังานในวนัแรกที่เขา้ท างานกบับรษิทั สวสัดิการดงักล่าวสามารถจ าแนก
ออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี ้

- การดูแลสุขภาพพนักงาน เช่น จัดใหม้ีประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่ม พรอ้มการดูแลดา้นอื่นๆ เช่น  
ห้องปฐมพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน ค่าตัดแว่นสายตา การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ ์
ตามมาตรฐานขององคก์ารอนามัยโลก (WHO) การตรวจสุขภาพประจ าปี โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้กับพนักงาน 
แต่ละช่วงอายแุละเพศและหนา้ที่ปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม 

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ  เช่น ทุนการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส ค่าคลอดบุตร        
เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน คู่สมรสหรือบตุรของพนกังานที่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือบิดามารดาของพนกังานเสียชีวิต และ
เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานประสบอคัคีภยั อทุกภยั และวาตภยั 

- กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพื่อเป็นสวสัดิการแก่สมาชิกในกรณีที่ครบเกษียณ ลาออก ถูกเลิกจา้ง ทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิต โดยสะสมเงินจากรายไดข้องสมาชิกส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบใหอ้ีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในขอ้บงัคบักองทนุเงินส ารองเลีย้งชีพ โดยแต่งตัง้ใหบ้รษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสิกรไทยเป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

สวัสดิการอื่นๆ เช่น เครื่องแบบพนกังาน หอ้งออกก าลังกาย นอกจากนี ้ในปี 2565 ในช่วงการแพร่ระบาด
ของ โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) บรษิัทไดจ้ดัหาวคัซีนมาฉีดใหก้บัพนกังานเพื่อเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนั และจดั
ให้มี เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย  แจกให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ เพื่ อป้องกัน การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดจนมีการตรวจหาเชือ้โควิด 19 ดว้ยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  
ทุกต้นสัปดาห์ก่อนที่พนักงานทุกคนจะเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะปลอดภัยจากการแพร่ระบาด  
ของโรค COVID-19 
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การประเมินผลการท างานและโอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ส าหรบัพนกังานที่ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทุกระดับ ในทุกๆ สิน้ปีจะมีเป้าหมายและดชันีชีว้ดัความส าเร็จ

รายบุคคล โดยก าหนดบนพืน้ฐานของความคาดหวังต่อความส าเร็จในงาน  สมรรถนะความสามารถ และการพัฒนา  
เพื่อก าหนดล าดับความส าคัญและเป้าหมายของการพัฒนา  โดยอา้งอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ 
ทั้งสามดา้นที่ประกอบดว้ย ความสามารถหลักองคก์ร ความสามารถในการบริหาร และความสามารถตามสายงาน 
ตามแบบแผนของการพัฒนาทั่วไปของบริษัทแผนพัฒนารายบุคคลจะให้ความส าคัญกับการเรียนรูแ้ละพัฒนา  
จากประสบการณจ์รงิ การเรียนรูแ้ละพฒันาจากความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ  
การก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
 คณะกรรมการบรษิัทเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู โดยเฉพาะ
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูด้  าเนินการจัดท าแผน  
การสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ รายละเอียดปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ส าหรบัต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง บริษัทไดจ้ัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งโดยก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหนา้ที่แทน  
ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับคุคลที่สามารถรองรบัไดท้นัทีไดจ้ดัใหม้ีระบบพฒันาบคุลากรในล าดบัรองลงมาเพื่อเตรียมความพรอ้ม 
รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี ้เพื่อรกัษาความเชื่อมั่นใหก้ับผูถื้อหุน้ตลอดจนพนักงานว่า  การด าเนินงานของบริษัท 
จะไดร้บัการสานต่ออย่างทนัท่วงที 
สภาพความปลอดภัยในการท างาน 
 บริษัทมีการก าหนดนโยบายและโครงสรา้งการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานอย่างชดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน พ.ศ.2545 และกฎหมายความปลอดภัยในการท างานฉบับต่างๆ มาใชเ้ป็นแนวปฏิบัติขั้นพืน้ฐานภายใต้
ระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร นอกจากนี ้ยังก าหนดให้มีกฎความปลอดภัยในการท างาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย                
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานขึน้เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนการด าเนินงาน และแผนการ
ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน  
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

TTW ตระหนักว่างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเรื่องส าคัญของการประกอบกิจการ ซึ่งมี
ความสมัพนัธโ์ดยตรงกับประสิทธิผลของผลผลิต ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทัง้พนกังานท างานดว้ยความมั่นใจ
และทุ่มเทการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มการท างานที่เหมาะสม ตลอดจนจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกับ
ชุมชนโดยรอบบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้น TTW จึงมุ่งเน้นบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกัน     
ดว้ยเป้าหมายสงูสดุ คือ “อบุตัิเหตุเป็นศนูย”์ กล่าวคือ พนกังานทุกคนปฏิบตัิงานไดล้ลุ่วง ไม่มีอบุตัิเหตุหรือความสญูเสีย
ใดๆ ที่กระทบต่อชีวิต ทรพัยสิ์น ของตนเอง ครอบครัว และองคก์ร จึงมุ่งสรา้งความรูค้วามเข้าใจและความตระหนัก 
ตลอดจนปลูกฝัง จิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหก้ับผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร
ระดับสูง จนถึงพนกังานระดบัปฏิบตัิการ TTW ก าหนดนโยบาย และโครงสรา้งการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างชัดเจนสอดคลอ้งตามมาตรฐานที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2545 และกฎหมายความปลอดภัยในการท างานฉบับต่างๆ มาใช้
เป็นแนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐาน เพื่อช่วยพฒันาและยกระดบัใหพ้นกังานมีมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน 
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ผูบ้ริหารระดบัสงูตระหนกัถึงความส าคญัของความปลอดภยั ซึ่งประกอบไปดว้ย ความปลอดภยัในการท างาน 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต  
และการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่  อันเป็นพื ้นฐานส าคัญของการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ก่อใหเ้กิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจภายใตก้ารด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

1. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ ให้การส่งเสริม จูงใจ ฝึกอบรมการตรวจ 
ความปลอดภยั และกิจกรรมอื่น  ๆเพื่อปรบัปรุงสภาพการท างาน สภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั และสรา้งจิตส านึกดา้นความปลอดภยั 

2. บริษัทจะป้องกันอุบตัิเหตุ และการเจ็บป่วยในการท างาน รวมทัง้เหตุเดือดรอ้นร าคาญโดยมุ่งเนน้การบริหาร
ความเส่ียง และควบคมุความสญูเสีย 

3. บริษัทจะประเมินผลการปฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยั และทบทวนนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ 

4. ความปลอดภัยถือเป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและพนกังาน  
ทกุคนตอ้งมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

5. พนกังานทกุคนตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของตนเองและผูอ้ื่นในขณะปฏิบตัิงาน 
6. บรษิัทจะปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ตลอดจนมาตรฐานสากลที่เก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยถือเป็นบรรทดัฐานเบือ้งตน้ 
7. บ่งชี ้ประเมิน และควบคุมความเส่ียงดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

รวมถึงการรวบรวมขอ้มลูอนัตรายที่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงดงักล่าว 
8. เตรียมความพรอ้มต่ออุบตัิการณท์ี่เกิดขึน้ สามารถรบัมือกับอุบัติการณท์ี่อาจจะเกิดขึน้ มีการตอบสนองต่อ

อบุตัิการณ ์และฟ้ืนฟภูายหลงัจากเกิดอบุตัิการณไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าเหตกุารณเ์หล่านัน้จะไม่
สรา้งผลกระทบกับบุคลากร และทรพัยสิ์นทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และเรว็ที่สดุ  

ทั้งนี ้ผู้บริหารทุกหน่วยงานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการด าเนินการส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน  
ตามนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
กฎความปลอดภัยในการท างานกลุ่มบริษัท 

เพื่อเป็นการก ากบัดแูล และตรวจสอบการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั และป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุ
ที่อาจก่อใหเ้กิดความสญูเสียต่อรา่งกายและทรพัยสิ์นจากการท างานกบับรษิัทจึงก าหนดกฎความปลอดภยัในการท างาน ดงันี ้
1. ตอ้งแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ที่รดักมุ เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั 
2. ตอ้งสวมใส่อปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (PPE) ตามพืน้ท่ีหรือลกัษณะงานท่ีก าหนดทกุครัง้ 
3. หา้มเสพยาเสพติด สรุา ของมึนเมาในบรเิวณโรงงาน หรือมีอาการมึนเมาหา้มเขา้มาในเขตโรงงาน 
4. หา้มสบูบหุร่ีในบรเิวณโรงงาน ยกเวน้พืน้ท่ีที่ก าหนดใหเ้ท่านัน้ 
5. หา้มก่อใหเ้กิดประกายไฟในบรเิวณโรงงาน ก่อนไดร้บัอนญุาตจากผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบ 
6. หา้มผูไ้ม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งใชเ้ครื่องจกัร เครื่องมือ อปุกรณ ์ก่อนไดร้บัอนญุาตจากผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบ 
7. ตอ้งหยดุเครื่องจกัรและแขวนป้าย “อนัตรายหา้มเดินเครื่อง” ทกุครัง้ในจดุที่มีการตรวจซ่อม หรือท าความสะอาดเครื่องจกัร 
8. หา้มโหน เกาะ หรืออาศยัไปกบัรถโฟลค์ลิฟท ์ซึ่งมิใช่รถโดยสาร 
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9. หา้มหยอกลอ้เล่นกนั และ/หรือกระท าการใดๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่ตนเอง ต่อผูอ้ื่น หรือต่อทรพัยสิ์นของบรษิัท 
10. หา้มใชล้มส าหรบัใชง้านกบัเครื่องจกัรอปุกรณ ์เป่ารา่งกาย เสือ้ผา้ ของใชป้ระจ าตวั และอื่นๆ 
11. หา้มผูไ้ม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานที่ที่มีป้าย “หา้มเขา้ก่อนไดร้บัอนญุาต” โดยเด็ดขาด 
12. การปฏิบตัิงานท่ีมีความเส่ียงสงูตอ้งขออนญุาตท างาน (Work Permit) ตามที่บรษิัทก าหนดทกุครัง้ก่อนเริ่มงาน 
13. หา้มปฏิบตัิงานคนเดียวในงานท่ีก าหนดใหม้ีผูป้ฏิบตัิมากกว่า 1 คน หรือปฏิบตัิงานลกัษณะโดดเดี่ยว 
14. หา้มดงึหรือกด สญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมโ้ดยไม่มีเหตอุย่างเด็ดขาด 
15. ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตน้สงักดัทราบทกุครัง้ เมื่อเกิดอบุตัิเหต ุอคัคีภยั หรือเหตกุารณเ์กือบเกิดอบุตัิเหตุ 

 

พนักงานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกับการปฏิบตัิงานในกลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ตอ้งปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ด าเนินการลงโทษตามระเบียบ และขอ้บังคับการบริหารงานบุคคล
ส าหรบัพนกังาน และ/หรือคู่มือว่าดว้ยระเบียบการท างานอย่างปลอดภยัต่อไป 

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
TTW ไดจ้ัดใหม้ีการเลือกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนการด าเนินงาน และแผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยในการท างาน  
เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบตัิเหตุ การประสบอนัตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดรอ้นร าคาญ อนัเนื่องจากการ
ท างานหรือความไม่ปลอดภัยในการท างาน  รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมายที่เก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานและมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานต่อผู้บริหาร เพื่อความ
ปลอดภัยในการท างานของพนักงาน  ผู้รบัเหมา และบุคคลภายนอกที่เขา้มาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัท 
รวมทั้งการส ารวจการปฏิบัติงานดา้นความปลอดภัยในการท างาน ตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย วางระบบการ
รายงานสภาพการท างานที่ ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิ บัติ  โดยมีผู้แทนของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ประกอบดว้ย ประธาน 1 ท่าน  
และกรรมการ 4 ท่าน  

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ช่ือ-สกุล ระดับ / ต าแหน่ง ต าแหน่งใน คปอ. 

1. นายเปรม เลี่ยมสกลุ ผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร ประธานกรรมการ 
2. นางเบญจวรรณ รตันเถลิงศกัดิ์ ผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา กรรมการ 
3. นายมานสั รื่นเริง ผูแ้ทนลกูจา้งระดบัปฏิบตัิการ กรรมการ 
4. นายวศิน บรุะมาน ผูแ้ทนลกูจา้งระดบัปฏิบตัิการ กรรมการ 
5. นายนพดล ตงัสวุรรณ ์ ผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา กรรมการและเลขานกุาร 

 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
ปี พ.ศ. จ านวนอุบัติเหตุ (คร้ัง) อัตราความถี่ของอุบัติเหตุ (IFR)(1) อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (ISR)(2) 
2563 0 0 0 
2564 1 1.08 6,505 
2565 0 0 0 

หมายเหต ุ (1)   IFR (Injury Frequency Rate) อัตราความถี่ของการประสบอันตราย คือจ านวนพนักงานที่ไดร้บับาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งต่อหนึ่งลา้นชั่วโมงการท างาน 
(2)   ISR (Injury Severity Rate) อัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย คือจ านวนวันหยดุงานทัง้หมด ของพนักงานที่ไดร้บับาดเจ็บและเจ็บป่วย
จากการปฏิบตัิงาน 
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7.6 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 
 

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

1) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน ผู้ซึ่ง 
มีความรูค้วามสามารถดา้นบัญชีและการเงิน ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รายละเอียด
ประวตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการวางแผนกลยุทธท์างการเงิน และส่ือสารขอ้มลูทาง
การเงินที่ส  าคญั เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และความเชื่อมั่นใหก้ับนักลงทุน และแต่งตัง้ นายเปรม เล่ียมสกุล ผูจ้ัดการส่วน
บญัชี ผูซ้ึ่งมีความรูค้วามเขา้ใจในระบบบญัชขีองบรษิัท เป็นผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี โดยมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการ
ควบคมุการจดัท าบญัชีและตรวจสอบการปิดบญัชีของบรษิทัในแต่ละงวดใหถ้กูตอ้งและเป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ไดก้ าหนด
ไว ้ควบคมุและตรวจสอบการจดัท างบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ และรายงานทางบญัชีต่างๆ ควบคุม
การจดัท าและใชง้บประมาณของบรษิัทใหถ้กูตอ้งและเป็นไปตามแผน และควบคมุการจดัท ารายงานภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อน าส่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2) เลขานุการบริษัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2012 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุดารัตน ์    
เจียมจนัทร ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ ใหด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิัท โดยใหม้ีอ  านาจ
หนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/5 และมาตรา 
89/16 รวมทั้งให้ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ จัดอบรมคณะกรรมการ และ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และให้ข้อมูลที่จ  าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการรวมถึงให้ค าแนะน าเก่ียวกับกฎเกณฑ ์
ข้อก าหนดให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียดหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้
(1) ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกับขอ้ก าหนด  กฎ ระเบียบและขอ้บังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มี 

การปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ  
(2) จดัการประชมุผูถื้อหุน้ และประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิัทและขอ้พึงปฏิบตัิต่างๆ  
(3) บันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามใหม้ีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม       

ผูถื้อหุน้ และมติที่ประชมุคณะกรรมการ  
(4) ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ  ตลท. และ 

ก.ล.ต.  
(5) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบรษิัท  
(6) ดแูลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถงึการปฐมนิเทศกรรมการ  
(7) ดูแลเอกสารส าคัญของบริษัท  ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการ หรือผูบ้รหิาร 

 ทัง้นี ้รายละเอียดคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณามอบหมายให ้นางนฤมล อุดมเกียรติ รกัษาการผูจ้ัดการส่วน
ตรวจสอบภายใน ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบภายในโดยวางแผนการตรวจสอบใหค้รอบคลมุงานของบริษัท เมื่อด าเนินการตรวจสอบเป็นที่
เรียบรอ้ยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหผู้ร้บัการตรวจและฝ่ายบรหิารไดร้บัทราบเพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ควรจะแก้ไข ด าเนินการตรวจติดตามรายการฝ่ายงานในองค์กรที่ได้รับการตรวจและมีค าแนะน าจาก  
ผู้ตรวจสอบ โดยจะติดตามผลว่าฝ่ายจัดการมีการน าไปปฎิบัติมากน้อยเพียงไร และรายงานผลการตรวจสอบให้  
ฝ่ายบริหารไดร้บัทราบในเบือ้งตน้ และรายงานผลจากการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสและผลการตรวจติดตามเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 
ของบรษิัท โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 

4) หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 บรษิัทไดม้อบหมายให ้นายณฐรชั อินทรตัน ์ท าหนา้ที่ก ากบัดูแลการด าเนินงานใหม้ีความโปรง่ใสเป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  (Corporate Governance Policy) และภายใต้กรอบของ
กฎหมาย รวมถึงภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ค าแนะน าในการ  
ก ากับดูแลกิจการแก่กรรมการและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงหลักการก ากับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนับสนุนใหก้รรมการและ
ผูบ้รหิารด าเนินงานเป็นไปดว้ยด ีและโปรง่ใส ใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท รวมถึง
ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติของผูด้  ารงต าแหน่ง
หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัทปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 

 7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ ์
 บรษิัทไดม้อบหมายให ้นายชานนท ์อินทรพ์ิทกัษ์ ด ารงต าแหน่งนกัลงทนุสมัพนัธ ์ซึ่งสามารถติดต่อไดท้ี่ : 

บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
  30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
  โทรศพัท ์: (66) 2019 0490  โทรสาร : (66) 2420 6064 
  อีเมล : ir@ttwplc.com  เว็บไซต ์: www.ttwplc.com  
  Social Network : Facebook: TTWPlc 
 

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รบัการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ ์ความพรอ้มของบุคลากรและมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบั และ
เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีนางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6137 เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท 

mailto:ir@ttwplc.com
http://www.ttwplc.com/
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 ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทนัน้ ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย คือ PTW และ 
TWO ซึ่งไม่มีความสัมพนัธ์และส่วนไดส่้วนเสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทัง้บริษัทไม่ไดร้บับริการอื่นใด
นอกเหนือจากการสอบบญัชี โดยขอ้มลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในรอบ 3 ปีดงันี ้
                               (หน่วย : บาท) 

รายการ 2565 2564 2563 
ค่าสอบบัญช ี 1,420,000 1,420,000 1,470,000 

 

ค านิยาม "มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน" 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเป็นผูจ้ดัท างบการเงิน        
1. บคุคลหรือสมาชิกในครอบครวัที่ใกลช้ิดของบคุคลนัน้ เก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเสนอรายงาน ถา้บคุคลนัน้  
    1.1      มีอ  านาจควบคมุกิจการ หรืออ านาจควบคมุร่วมของกิจการผูเ้สนอรายงาน  
    1.2      มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อกิจการท่ีเสนอ รายงาน หรือ  
     1.3      เป็นสมาชิกของผูบ้รหิารส าคญัของกิจการท่ีเสนอรายงาน หรือบรษิัทใหญ่ของกิจการท่ีเสนอรายงาน  
  2. เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเสนอรายงานหากเขา้เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปนี ้ 

2.1     กิจการและกิจการท่ีเสนอรายงานเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกนั (ซึ่งหมายถึง บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย และ 
บรษิัทย่อยในกลุ่มเดียวกนั ซึ่งเก่ียวขอ้งซึ่งกนัและกนั)  

2.2  กิจการหนึ่งเป็นบรษิัทรว่มหรือการรว่มคา้ของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทรว่มหรือการรว่มคา้ของสมาชิกใน
กลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็นสมาชิก)  

2.3     กิจการทัง้สองเป็นการรว่มคา้ของบคุคลที่สามคนเดียวกนั  
2.4     กิจการหนึ่งเป็นการรว่มคา้ของบคุคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบรษิัทรว่มของบคุคลที่สาม  
2.5     เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานส าหรบัผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการผู้เสนอ

รายงาน หากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการท่ีเสนอรายงาน หากกิจการท่ีเสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์
เอง นายจา้งซึ่งเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเสนอรายงาน 

2.6      กิจการถกูควบคมุ หรือถกูควบคมุรว่มโดยบคุคลที่ระบใุนขอ้ 1 
2.7     บุคคลตามที่ระบุในข้อ 1 (1.1) มีอิทธิพลที่มีนัยส าคัญเหนือกิจการ หรือเป็นสมาชิกของผู้บริหารส าคัญ  

ของกิจการ (หรือของบรษิัทใหญ่) 
2.8     กิจการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็นสมาชิก ซึ่งให้บริการดา้นผู้บริหารส าคัญกับกิจการที่เสนอ

รายงานหรือบรษิัทใหญ่ของกิจการท่ีเสนอรายงาน 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบทบาทหนา้ที่หลกัของคณะกรรมการบริษัท คือ ก ากับดูแลการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 
 โดยคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและอนุมัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2565 
คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีคณะกรรมการชดุย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการบรหิาร  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล  
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้ าที่ การบริหารการด าเนินธุรกิจให้กับ ฝ่ ายจัดการผ่าน 
คณะกรรมการบรหิาร ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ไดอ้นมุตัไิว ้โดยในปี 2565 คณะกรรมการบรษิัทไดท้ าหนา้ที่พิจารณา
อนมุตัิเรื่องต่างๆ ดงันี ้

- พิจารณาอนมุตัิแผนกลยทุธ ์และงบประมาณประจ าปีของบรษิัท 
- พิจารณางบการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 
- พิจารณาอนมุตัิรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
- พิจารณาอนมุตัิการเปิดเผยขอ้มลูในแบบ 56-1 One Report  
- พิจารณาความเส่ียงและผลประเมินการควบคมุภายใน 
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
- พิจารณาทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 
- พิจารณาการคดัเลือกและแต่งตัง้กรรมการ 
- พิจารณานโยบายและงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
- พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
- จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
- พิจารณาผลประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ 
- พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณ 

 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
 บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการเพื่อท าหนา้ที่ก ากับดูแลกิจการและก าหนดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์  
ที่เหมาะสมภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี ้
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• คณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับริษัทซึ่งคุณสมบตัิของ
กรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ ์และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์  
ในการพฒันาธุรกิจของบรษิัท 

• ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  
ที่จ าเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณาฯ 

• ประวตัิการศกึษาและการท างานอนัเป็นประโยชนต์่อการก ากบัดแูลกิจการ มีความโปรง่ใส มีคณุธรรม มีความ
รบัผิดชอบ มีวฒุิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ ไม่ว่าจะ
เป็นคณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ หรือกรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 
พิจารณาจากรายชื่อที่ผูถื้อหุน้เสนอตามที่บริษัทใหสิ้ทธิแก่ผู้ถือหุน้ในการเสนอชื่อกรรมการ และจากท าเนียบกรรมการ 
(Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ทั้งนี ้การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากผูถื้อหุน้เป็นรายบุคคล โดยการลงมติตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ดงันี ้

• ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ 
• ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่แต่ละ

บคุคลไดเ้ท่ากบัคะแนนเสียงที่มีอยู่ โดยจะแบ่งแยกคะแนนใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
• บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่

พึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้ในกรณีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัคะแนนเสียงต ่าลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด เพื่อให้ไดจ้ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

• ผูท้ี่ไดร้บัเลือกจะตอ้งไดร้บัเลือกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าส่ีในหา้ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ทัง้นี ้บริษัทจะน าเสนอขอ้มลูกรรมการพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา ประกอบดว้ย ประวตัิ
การศกึษา ประสบการณท์ างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่น รวมทั้งขอ้พิพาททางกฎหมาย (ถา้มี) และในกรณี
ที่เสนอชื่อกรรมการท่ีพน้วาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกครัง้หน่ึง จะมีขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องจ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ รวมทัง้
ผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 
 กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท
พิจารณาแต่งตัง้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ โดยกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่
จะอยู่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีออกไป 
 บริษัทค านึงถึงสิทธิ ความส าคญัและการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้รายย่อย เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผูถื้อหุน้ว่า
จะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชื่อระเบียบวาระการประชมุสามญั



   ส่วนที่ 2 การก ากบัดแูลกิจการ 

แบบ 56-1 One Report 2565  หนา้ 125 

ผูถื้อหุน้ และผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีขัน้ตอนและ 
วิธีปฏิบตัิที่ชดัเจนและโปรง่ใส สามารถดรูายละเอียดไดท้างเว็บไซตข์องบรษิัท 
 ทั้งนี ้ เมื่อวันที่  4 มกราคม 2565 บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า  
ไดพ้น้ก าหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น  
เสนอรายชื่อบคุคลที่เห็นสมควรและมีคณุสมบตัิเหมาะสมไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 
 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระโดยต้องเป็นบุคคลที่มี

คุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการสรรหากรรมการบริษัท ประกอบดว้ยคุณสมบตัิของกรรมการอิสระที่อา้งอิงจาก
นิยามกรรมการอิสระของส านกังาน ก.ล.ต. โดยการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการและ
ต้องไม่น้อยกว่า  3 คน โดยบริษัทมีจ านวนกรรมการอิสระ 4 คน โดยบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็น       
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในดา้นความ
รบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกบัการบรหิารงานประจ าและเกิดการถ่วงดลุอ านาจอย่างเหมาะสม 
มีความโปรง่ใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมมาภิบาล ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ แต่งตัง้
โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรูด้า้นบญัชี
และ/หรือการเงินเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคมุภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนดและการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ
ติดต่อกนัหลายวาระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ 
 

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาผูบ้ริหาร
ระดบัสงูของบรษิัท หรือต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร
ตามแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยกลั่นกรองจากผูม้ีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะ ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนใ์นการด าเนินงานของบริษัท เขา้ใจในธุรกิจและมีความสามารถบริหารงานใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ภายหลังกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม จะน าเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมกับ
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิต่อไป 
 ส าหรับการสรรหาผู้บริหารในระดับต าแหน่งผู้อ  านวยการฝ่ายขึน้ไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้น าเสนอต่อ  
คณะกรรมการบรหิารเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ส่วนผูบ้รหิารในระดบัตัง้แต่ผูจ้ดัการส่วนลงไปอยู่ในอ านาจการพิจารณาแต่งตัง้
ของกรรมการผูจ้ดัการ 
 

2. การพัฒนากรรมการ 
บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรูด้้วยการศึกษาดูงาน และเข้าอบรม สัมมนาใน       

หลกัสตูรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องบทบาทหนา้ที่กรรมการ และเรื่องอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ที่
ของคณะกรรมการบรษิัทเพื่อการบรหิารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษิัทจึงได้
ส่งเสริมใหม้ีการสมัครสมาชิกสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใหก้ับกรรมการ เพื่อประโยชนใ์นการรบัขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ จาก IOD 
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ในปี 2565 บรษิัทไดส้นบัสนนุใหก้รรมการ 2 ท่านและเลขานกุารบรษิัทเขา้รว่มอบรมและสมัมนาหลกัสตูรของ IOD ดงันี ้
- สมัมนาเรื่องบทบาทของกรรมการบรษิัทภายใตบ้รบิทของโลกที่เปล่ียนแปลงไป 
- CGR Workshop 1/2022 สมัมนาชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารส ารวจโครงการ CGR ปี 2566 
- IOD Open House 1/2022 แนวปฏิบตัิที่ดีในเรื่องการรายงานและการเปิดเผยขอ้มลู 
- Director’s Briefing 9/2022 Geopolitical Risk and Opportunity 
- Director’s Briefing 12/2022 ESG as a vehicle for Business Transformation 
- Company Secretary Forum 1/2022 Company Secretary Challenges in Building Trust in the Boardroom 

 

การเข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการทีจั่ดโดยสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  
หลักสูตร 

 
กรรมการ 

Director 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Director 
Certification 

Program 
(DCP) 

Finance for  
Non-Finance 

Director 
(FND) 

Advanced Audit 
Committee 
Program 
(AACP) 

Role of the 
Compensation 

Committee 
(RCC) 

1. ดร. ทนง พิทยะ DAP 25/2004     
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ DAP 18/2004 DCP 50/2004 FND 13/2004   
3. นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสวุณิชยก์ลุ  DCP 155/2012 FND 35/2007   
4. นายไพรชั เมฆอาภรณ ์  DCP 81/2006  AACP 17/2007  
5. นายสมนึก ชยัเดชสรุิยะ DAP 9/2004 DCP 46/2004  AACP 9/2005  
6. นายยทุธนา หยิมการุณ  DCP 208/2015    
7. ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ ์ DAP 36/2005 DCP 81/2006    
8. นายสวิุช พ่ึงเจริญ  DCP 37/2003    
9. นางพเยาว ์มริตตนะพร  DCP 48/2004   RCC 9/2009 
10. นายคาโอรุ อเุมฮารา่      
11. นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ  DCP 256/2018    
12. นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์  DCP 201/2015  AACP 20/2015  

 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสรา้งความเข้าใจในธุรกิจและการ

ด าเนินงานของบรษิัท และเพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการทัง้ในแง่การก ากับดูแลกิจการ การจดัการ
ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานกุารบรษิัท 
เป็นผูป้ระสานงานในเรื่องต่างๆ ดงันี ้

1. โครงสรา้งธุรกิจ โครงสรา้งกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
2. แนวทางการด าเนินธุรกิจ และจดัใหม้ีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิต 
3. จดัใหม้ีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ เพื่อสอบถามขอ้มลูเชิงลกึเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2021 เมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2564 ไดม้ีมติแต่งตัง้ นายยุทธนา หยิมการุณ 

เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บริษัทจึงไดจ้ดัใหม้ีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่เมื่อวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2565 ณ โรงผลิตน า้ประปาบางเลน โดยจดัใหม้ีการบรรยายขอ้มลูเก่ียวกับ
ธุรกิจ โครงสรา้งกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ พรอ้มทัง้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต 
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3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษัทไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายบรรษัทภิบาลและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหค้ณะกรรมการมีการ
ประเมินผลงานประจ าปี โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หวัขอ้หลกัตามแนวทางของ ตลท. ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิ
ของกรรมการ (2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ  (4) การท าหนา้ที่
ของกรรมการ (5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร ทัง้นีเ้พื่อใชเ้ป็น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรบัปรุง
แกไ้ขผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบใหแ้บบประเมินผลคณะกรรมการ ท่ีผ่านการสอบ
ทานโดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 
2. เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ด  าเนินการจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและส่งกลับมายังบริษัทเพื่ อท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดท าสรุปและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาและปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบและร่วมกันหาแนวทางในการสนบัสนุนการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป  

 

 ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติเห็นชอบแบบประเมินส าหรบัคณะกรรมการทัง้คณะ โดยใหค้วามส าคญั
กับหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินครอบคลมุการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัททุกดา้นและสอดคลอ้งกบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการมีจรยิธรรมในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 แบบประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ       
ทัง้คณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 
โดยแบบประเมินทัง้ 3 แบบมีเกณฑก์ารประเมินผล ดงันี ้

  0     :       ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนัน้ 
 1     :       ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้เล็กนอ้ย  
 2     :       เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 
 3     :       เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้ดี 
 4     :       เห็นดว้ยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดีเยี่ยม    
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2022 เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2565 มีมติรบัทราบการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ ดงันี ้ 
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การประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ 

การประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

2565 2564 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.8 

3.9 
3.8 
3.9 
4.0 
3.9 
3.8 

ผลประเมินโดยรวม 4 3.9 3.9 
 

 

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย 

การประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

2565 2564 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. การด าเนินการประชมุคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 3.1 คณะกรรมการบริหาร 
 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

4 
4 
 
4 
4 
4 
4 

3.8 
3.9 

 
3.9 
3.9 
3.8 
3.9 

3.9 
3.9 

 
3.8 
3.9 
3.8 
3.9 

ผลประเมินโดยรวม 4 3.8 3.9 
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 

การประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

2565 2564 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิคณะกรรมการ 
2. การประชมุคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

4 
4 
4 

3.9 
3.9 
3.8 

4.0 
4.0 
3.9 

ผลประเมินโดยรวม 4 3.9 4.0 
 

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.9 จาก 4 คะแนน การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.8 จาก 4 คะแนน และการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคะแนนเฉล่ียในการประเมินตนเองของกรรมการแต่ละท่านเท่ากบั 3.9 จาก 
4 คะแนน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี ส าหรบัปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2022 เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2565 มีมติ
รบัทราบผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ตลอดจนท าการ
ประชมุหารือกนัโดยไม่มีฝ่ายบรหิาร โดยผลประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการแสดงไดด้งันี ้

การประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2565 ปี 2564 
1. การก าหนดกลยทุธแ์ละการปฏิบตัิตามกลยุทธ ์
2. ความสามารถในการจดัการและการตดัสินใจ 
3. การสื่อสารและการประสานสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
4. มีความรูค้วามสามารถดา้นบญัชีและการเงิน 
5. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
6. การพฒันาตนเองและผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

4.7 
4.6 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 

4.5 
4.5 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 

ผลประเมินโดยรวม 5 4.7 4.6 
 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
1. การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการทุกท่านให้ความส าคัญและอุทิศ เวลาในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยสรุป ในปี 2565 มีการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

ตารางแสดงจ านวนคร้ังทีก่รรมการเข้าประชุมในปี 2565 

รายชื่อคณะกรรมการ 
สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

กรรมการบริษัท 
กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงและ

บรรษัทภิบาล 

กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

จ านวน
ครั้ง 

สัดส่วน 
(%) 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 6/6 100 - - - - 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 1/1 6/6 100 - - - - 

3. นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสวุณิชยก์ลุ 1/1 6/6 100 4/4 - - 2/2 

4. นายไพรชั  เมฆอาภรณ์ 1/1 6/6 100 - 4/4 4/4 - 

5. นายสมนึก ชยัเดชสรุิยะ 1/1 6/6 100 - 4/4 4/4 2/2 

6. นายยทุธนา หยิมการุณ  1/1 6/6 100 - 4/4 - 2/2 

7. ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ ์ 1/1 5/6 83 4/4 - - - 

8. นายสวิุช  พ่ึงเจริญ 1/1 6/6 100 4/4 - - - 

9. นางพเยาว ์ มริตตนะพร 1/1 6/6 100 - - 4/4 - 

10. นายคาโอรุ อเุมฮารา่ 1/1 5/6 83 - - - 1/2 

11. นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ 1/1 6/6 100 4/4 - 4/4 - 

12. นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ 1/1 5/5 100 4/4 - 4/4 - 

 



   ส่วนที่ 2 การก ากบัดแูลกิจการ 

แบบ 56-1 One Report 2565  หนา้ 130 

 ในปี 2565 บรษิัทมีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยรวม 21 ครัง้ โดยมีสดัส่วนการเขา้
รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้งคณะเฉล่ียรอ้ยละ 97 โดยมีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหารโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1 ครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2022 เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2565 เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการและแนวทางการปรบัเปล่ียนกลยทุธ์ของบรษิัทเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ 
 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษิัทมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอ

ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารใหม้ีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท ใหพ้ิจารณาจากหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และการท างาน
ของกรรมการโดยไดร้บัการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาถึงประเภท
ค่าตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชนอ์ื่นๆ และจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นๆ ส าหรบั 
คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และผูบ้ริหารระดบัสงู ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติหนา้ที่ของผูบ้ริหารระดับสงูรวมทัง้ภาวะตลาดอยู่เสมอ และน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคลในแต่ละปีนั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะต้องค านึงให้สอดคล้องกับหน้าที่  
ความรบัผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ  ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท  ตลาด และคู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทน 
ตอ้งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ 
 

หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน 
บริษัทมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน โดยบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่  

ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจใหก้รรมการ มีคุณภาพ 
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทซึ่งก าหนดองค์ประก อบของค่าตอบแทน 
เป็น 2 ส่วนดงันี ้

ก.  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
ส่วนที ่1 ค่าตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบดว้ย 

• ค่าตอบแทนประจ า (Retainer fee) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการ
ประชุมหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความสามารถในการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

• ค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้รรมการท่ีเขา้ร่วมประชมุในแต่ละครัง้ 
โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเท่านัน้ 

ส่วนที ่2 ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายใหก้รรมการ
ปีละครัง้ โดยเชื่อมโยงกบัมลูค่าที่สรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ เช่น ผลก าไรของบรษิัทหรือเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 
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ในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจ านวน 20,158,000 บาท โดยแยกเป็น
ค่าตอบแทนประจ า จ านวน 5,650,000 บาท ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมจ านวน 1,508,000 บาท และค่าตอบแทนตาม 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 จ านวน 13,000,000 บาท 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการทีไ่ด้รับเป็นตัวเงนิรายบุคคลในปี 2565 
                                               (หน่วย : บาท) 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน

ประจ า 
เบีย้ประชุม รวม 

ค่าตอบแทน
ตามผลการ
ด าเนินงาน 
(2564) 

รวมท้ังสิน้ 

1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรษิัท 800,000 170,000 970,000 1,600,000 2,570,000 
2. นายปลิว  ตรวีิศวเวทย ์ รองประธานกรรมการบริษัท 700,000 85,000 785,000 1,400,000 2,185,000 
3. นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสวุณิชยก์ลุ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
600,000 159,000 759,000 1,350,000 2,109,000 

4. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

500,000 145,000 645,000 1,050,000 1,695,000 

5. ดร.ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์ (1) อดีตกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

- - - 954,795 954,795 

6. คณุยทุธนา หยิมการุณ (2) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

450,000 125,000 575,000 70,205 645,205 

7. นายสมนึก  ชยัเดชสรุิยะ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

500,000 155,000 655,000 1,175,000 1,830,000 

8. ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 350,000 100,000 450,000 900,000 1,350,000 
9. นายสวุิช พึง่เจรญิ กรรมการ กรรมการบริหาร 350,000 117,000 467,000 900,000 1,367,000 
10. นางพเยาว ์มริตตนะพร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

บรรษัทภิบาล  
300,000 105,000 405,000 750,000 1,155,000 

11. นายคาโอรุ  อเุมฮารา่ กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

300,000 73,000 373,000 750,000 1,123,000 

12. นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

400,000 137,000 537,000 1,050,000 1,587,000 

13. นางสาววลยัณฐั ตรวีิศวเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

400,000 137,000 537,000 1,050,000 1,587,000 

รวม 5,650,000 1,508,000 7,158,000 13,000,000 20,158,000 

 
หมายเหต ุ  
1) ดร.ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจตสอบ ถึงวนัที่ 6 ธันวาคม 2564 
2) นายยทุธนา หยิมการุณ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจตสอบ ตัง้แต่วนัที่ 7 ธันวาคม 2564 
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สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ TTW ย้อนหลังสามปี         (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 
ค่าตอบแทนประจ า 12 5,650,000 13 5,650,000 13 6,200,666 
เบีย้ประชมุ 12 1,508,000 12 1,339,000 13 1,526,400 
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 13 13,000,000 14 13,305,000 13 18,420,000 

รวม - 20,158,000 - 20,294,000 - 26,147,066 
 

ข.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น 
- ไม่มี - 

 
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย 

ในปี 2565 บรษิัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทย่อย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด 
ก.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ                             (หน่วย : บาท) 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน

ประจ า 
เบีย้ประชุม รวม 

ค่าตอบแทนตาม
ผลการด าเนินงาน 

(2564) 
รวมท้ังสิน้ 

1. นายพงษ์สฤษด์ิ ตนัติสวุณิชยก์ลุ ประธานกรรมการ 300,000 60,000 360,000 500,000 860,000 
2. นายหลกัชยั พฒันเจริญ อดีตรองประธานกรรมการ - - - 245,480 245,480 
3. ดร.สมบติั กิจจาลกัษณ ์ กรรมการ 150,000 30,000 180,000 250,000 430,000 
4. นายธนชั ศิริเจริญ อดีตกรรมการ - - - 250,000 250,000 

5. นายสมเกยีรติ ปัทมมงคลชยั กรรมการ 150,000 30,000 180,000 250,000 430,000 
6. นายวลยัณฐั ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 150,000 30,000 180,000 250,000 430,000 

รวม 750,000 150,000 900,000 1,745,480 2,645,000 
 

สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ PTW ย้อนหลังสามป                 (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 
ค่าตอบแทนประจ า 4 750,000 6 1,223,372 11 1,332,800 
เบีย้ประชมุ 4 150,000 7 327,250 11 303,450 
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 6 1,745,480 11 2,850,000 6 4,080,233 

รวม - 2,645,480 - 4,400,622 - 5,716,483 
 

2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น 
 - ไม่มี – 
 

2. บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด 
ก.  ค่าตอบแทนกรรมการ  

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
ในปี 2565 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากดั 
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สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ TWO ย้อนหลังสามปี                (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 
ค่าตอบแทนประจ า - - - - 4 270,000 
เบีย้ประชมุ - - - - - - 
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน - - - - 4 570,000 

รวม - - - - - 840,000 
 

2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น 
 - ไม่มี - 

 

8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทมีการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีการด าเนินงานที่เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ  
มีผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดระเบียบการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไวเ้ป็น   
ลายลกัษณอ์กัษรเพื่อเป็นแนวทางในการก ากบัดแูลบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

(1) ก ากบัดแูลบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมโดยการส่งตวัแทนเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ/หรือผูบ้รหิารในบรษิัท
ย่อยและบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทนัน้ๆ เพื่อควบคุมและก าหนดทิศทางการบรหิารงานของ
บริษัทย่อยและบรษิัทร่วมไดอ้ย่างสมบูรณ ์มีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผูแ้ทนเพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่กรรมการผูแ้ทนและ/หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูอ้นมุตัิ 

(2) ก าหนดกรอบวงเงินการอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย หากเกินวงเงินที่ก าหนดจะตอ้งขอ
ความเห็นชอบจากบรษิัทก่อนด าเนินการ 

(3) ตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดร้บั
ทราบในทกุไตรมาส 

 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 
บรษิัทและคณะกรรมการใหค้วามส าคญัในเรื่องการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ

ที่เก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการและคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท พรอ้มทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่าง  
ผูม้ีส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสมตามบทบาท หนา้ที่ และตอบแทนผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยในปี 
ที่ผ่านมา บรษิัทไดม้ีการติดตามเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ครอบคลมุประเด็นหลกั ดงันี ้ 
 

1.  การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 
คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายที่จะมิใหม้ีการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชนส่์วนตวัและผลประโยชนข์องบรษิัทโดย

ไดก้ าหนดเป็นหลกัการไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ดงันี ้
1. ดแูลใหบ้ริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามที่กฎหมาย

หรือหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั และเป็นไปตามระเบียบของบรษิัท 
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2. หลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองหรือบคุคล/นิติบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับรษิัท 

3. ในกรณีรายการท่ีเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไปตามหลกัการที่คณะกรรมการ
บรษิัทอนุมตัิ หรือมีลกัษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของฝ่ายจดัการ ตอ้งผ่านการสอบทานและ
ใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทหรือผูถื้อหุน้ 

4. ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการที่เก่ียวโยงกัน รายการนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
และค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

5. ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไมม่ีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 
2. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน ์  
 บริษัทไดก้ าหนดแนวทางในการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในอย่างเคร่งครดั เป็นลายลักษณ์อักษรไวใ้นคู่มือการ
ก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและ
ผูอ้ื่นในทางมิชอบ โดยใหถื้อเป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาที่จะควบคมุดูแลใหก้ารรกัษาขอ้มลูภายใน
เป็นไปตามหลักการ และการที่พนักงานใชข้อ้มลูภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถื้อหุน้ทั่วไปเพื่อประโยชน์ 
ในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นการส่วนตนหรือเพื่อผูอ้ื่น ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณของบรษิัท  
 แนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ของบรษิัทได้
ผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2549 ไดส่้งเป็นจดหมายเวียนและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไดร้ับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั โดย  
มีรายละเอียดดงันี ้
 

แนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) 

หลักการทั่วไป 
 บริษัท เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินธุรกิจตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ว่าดัวยการซือ้หรือขายหลักทรพัย ์และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535  
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ีกระท าโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษัท และพนกังานของบริษัทย่อย 
หา้มมิใหอ้าศยัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหุน้หรือหลักทรพัยท์ี่ยังมิไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนโดยทั่วไปที่รูม้าจากการปฏิบตัิหนา้ที่หรือมีต าแหน่งในบริษัท อาจท าใหต้อ้งรบัผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทาง
อาญา ทั้งนี ้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขและประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทไดท้ าหนงัสือเวียนใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษัท 
และพนกังานของบรษิัทย่อย ไดท้ราบและน าไปปฏิบตัิ 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกันมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย ตอ้งเผชิญกับการกระท าที่
อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดแนวทางการป้องกันการใชข้อ้มลูภายในขึน้ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษัท 
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และบรษิัทย่อยทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดั เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 โดยบรษิัทไดก้ าหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในไว ้ดงันี ้
 

กรรมการ  
(1) กรรมการจะตอ้งไม่ใชข้อ้มลูที่ไดร้บัในฐานะกรรมการบรษิัทในทางที่มิชอบ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัท  
(2) กรรมการจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัทางธุรกิจ หรือขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อการท าธุรกิจใหบ้คุคลภายนอกทราบ  
(3) กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะตอ้งไม่ซือ้หรือขายหุน้ในขณะที่มีขอ้มูลภายในของบริษัทซึ่งหาก

เปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุน้  
(4) กรรมการจะตอ้งไมแ่จง้ขอ้มลูซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ใหผู้อ้ื่นอนัอาจน าไปสู่การจองซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท 
 

พนักงาน  
(1) พนักงานจะปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดยเคร่งครดั ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้และ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกนั  
(2) การเปิดเผยขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ัดการ ซึ่งจะเป็น

ผูด้  าเนินการเปิดเผยขอ้มลูเอง หรือมอบหมายใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูร้บัผิดชอบการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว  
(3) หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ขอ้มูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ  ส านักกรรมการผูจ้ัดการ ไดแ้ก่ นักลงทุนสัมพันธ ์ 

ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นตน้ โดยหน่วยงานที่เป็นเจา้ของขอ้มูลมีหนา้ที่สนับสนุนขอ้มูล  ทั้งนี ้บริษัทก าหนดหา้ม 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งและรูข้อ้มลูเก่ียวกบังบการเงิน ซือ้และ/หรือขายหุน้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อน
การเปิดเผยขอ้มลูและ 24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยขอ้มลู ส าหรบัสารสนเทศที่มีนยัส าคญัอื่นๆ หา้มมิใหผู้บ้รหิาร และ
พนักงานที่รูข้ ้อมูลซือ้ขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ  ตลท. 
นอกจากนั้น บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของขอ้มลูข่าวสารอย่างรอบคอบ
และรดักุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่  อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า 
มาตรการและระบบควบคมุนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเส่ียงที่ส  าคญัของบรษิัทรวมทัง้ใหถื้อเป็นหนา้ที่
และความรบัผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาที่จะควบคมุดแูลใหก้ารรกัษาขอ้มลูภายในเป็นไปตามมาตรการดงักล่าว  การ
ที่พนกังานใชข้อ้มลูภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถื้อหุน้ทั่วไป เพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรพัย์
เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผูอ้ื่น ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณของบรษิัท 

    

การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 
บุคคลต้องห้าม   
บคุคลที่ไม่ควรซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุกิจการของบรษิัท 
(2) พนกังาน หรือลกูจา้งบรษิัท บรษิัทในเครือ ที่อยู่ในต าแหน่งหรือสายงานที่รบัผิดชอบขอ้มลูภายในหรือเขา้ถึงขอ้มลูภายใน 
(3) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรูข้อ้มลูภายในอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษาทางการเงิน  

ที่ปรกึษากฎหมาย ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น หรือบคุคลใดที่ท  าหนา้ที่เก่ียวกบัขอ้มลูภายใน 
(4) บพุการี ผูสื้บสนัดาน ผูร้บับตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรมตามบคุคลขอ้ (1) (2) (3) 
(5) พี่นอ้งรว่มบิดามารดาเดียวกนั หรือพี่นอ้งรว่มบิดาหรือรว่มมารดาเดียวกนัตามบคุคลขอ้ (1) (2) (3) 
(6) คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินกนัดว้ยฉนัสามีภรรยาของบคุคลตามขอ้ (1) (2) (3) 
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หลักทรัพยต์้องห้าม 
หลกัทรพัย ์หมายถึง หุน้ (Shares) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบรษิัท (share warrants) หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(Convertible Debentures) และใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Rights)  
ที่ออกโดยบรษิัท 

 

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป 
(1) บุคคลต้องห้าม ไม่ควรซือ้หรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตาม  หากบุคคลดังกล่าว รูห้รือควรรูข้้อมูลที่ เป็น

สาระส าคญั อนัอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิัทท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 
(2) บคุคลตอ้งหา้มที่ไดรู้ข้อ้มลูซึ่งมีสาระส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ จากการปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งและ/หรือฐานะเจา้หนา้ที่

ในบริษัทบริษัทในเครือ ตอ้งไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนในบรษิัท 

 

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเร่ือง 
นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใชข้้อมูลภายในแลว้ กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี ้

บคุคลตอ้งหา้มพึงปฏิบตัิตามแนวทางดงัต่อไปนีด้ว้ย 
(1) หา้มบุคคลตอ้งหา้มที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจดัท างบการเงินบริษัทท าการซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท นบัแต่

เริ่มจดัเตรียมจนถึงวนัสิน้สดุวนัถดัจากวนัท่ีไดม้ีการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าวแลว้ 
(2) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานผูใ้ดที่ไดร้บัร่างงบการเงินของบริษัทท าการซือ้หรือขายหลักทรพัยข์องบริษัท  

นบัแต่วนัท่ีตนไดร้บัรา่งงบการเงินดงักล่าว จนถึงสิน้สดุวนัท่ีไดม้ีการเผยแพรข่อ้มลูตามงบการเงินนัน้แลว้ 
(3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่ รู ้หรือควรรู ้ว่าบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระส าคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อ  

การเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิัทท าการซือ้หรือขายหลกัทรพัยน์บัแต่วนัรูห้รือควรรูด้งักล่าวจนถึง
สิน้สดุวนัถดัจากวนัท่ีไดท้ าการเปิดเผยและเผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวแลว้ 

(4) บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตอ้งเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุน้การเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิัทใหท้ราบทกุครัง้ 

(5) บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท 
อย่างนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย 

 

การรายงานของบุคคลต้องห้าม 
หน้าทีก่ารจัดท ารายงาน 
(1) กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตอ้ง

จดัท ารายงานการถือครองหลกัทรพัยค์รัง้แรก และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องตนตามที่กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และรายงานในเรื่องดงักล่าวต่อบรษิัทพรอ้มกนัดว้ย 

(2) ผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป จะตอ้งท าการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปของหลกัทรพัยข์องบรษิัทที่ตน
ถืออยู่ ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ขึน้ไปของจ านวนหลกัทรพัยท์ี่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
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วิธีการรายงาน 
(1) กรรมการผูจ้ัดการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร ซึ่งมีหนา้ที่ตามกฎหมายตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยข์องบรษิัทของตน คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ มีหนา้ที่ตอ้งส่งส าเนารายงานท่ีส่งใหก้บัหน่วยงาน
ของรฐั หรือหน่วยงานก ากบัดแูล ต่อบรษิัทในวนัท่ีส่งรายงานดงักล่าว 

(2) ผูบ้ริหารระดับผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป ใหจ้ัดท ารายงานการถือครอง และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัย์  
ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อบรษิัทภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิ 
ในหลกัทรพัยด์งักล่าว 

 

 ทัง้นี ้ในปี 2565 ส่วนงานเลขานุการบริษัทไดท้ าการแจง้ E-mail ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
ให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไดป้ฏิบัติตามแนว
ทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในอย่างเครง่ครดั และไม่มีการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในแต่อย่างใด 

 

3. การซือ้ขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ที่รายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท เพื่อป้องกันการซือ้หรือ
ขายหลักทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน และเพื่อเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบุคคล
ภายใน โดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารหา้มซือ้ขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลา    
1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพรง่บการเงินหรือฐานะการเงินและสถานะของบรษิัทรวมถึงขอ้มลูส าคญัอื่นๆ ต่อผูล้งทุน นอกจากนี ้
ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองต่อบริษัท และจะมีการปรบัปรุง
ขอ้มลูทกุปี โดยขอ้มลูดงักล่าวจะเก็บไวใ้ชภ้ายในบริษัทเท่านัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ 
ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้รหิารและบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 
แนวทางการปฏิบัติ 

- บริษัทจะมีหนงัสือแจง้ไปยงักรรมการและผูบ้รหิารรวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ขอความร่วมมือ
งดเวน้การซือ้ขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัท โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียงและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละไตรมาส 

- ก าหนดใหพ้นกังานที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูส าคญัของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรพัย์
ควรละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือรอจนกระทั่งประชาชนไดร้บัขอ้มลูและมีเวลาประเมินขอ้มลูนั้น
ตามสมควรแลว้ เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท 

- ก าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังส่วนเลขานุการบริษัท เมื่อมีการซือ้ขายหรือเปล่ียนแปลงการ     
ถือครองหลกัทรพัย ์เพื่อด าเนินการจดัท ารายงานต่อหน่วยงานก ากับดแูลอย่างครบถว้นและภายในก าหนดเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนด  ประกอบด้วย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ฯ (แบบ 59-1) และ รายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยฯ์ (แบบ 59-2)  

- ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้รายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองต่อบรษิัททกุครัง้ที่
มีการเปล่ียนแปลงขอ้มลู และจะตอ้งท าการปรบัปรุงขอ้มลูเป็นประจ าทกุปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 การถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารทัง้ทางตรงและทางออ้ม เป็นดงันี ้

รายช่ือกรรมการ / ผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นท่ี 
เพิม่ขึน้ / (ลดลง)  

ในปี 2565 

จ านวนหุ้น 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2565 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

ดร.ทนง  พิทยะ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 342,500 
- 

- 
- 

342,500 
- 

0.0085 
- 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

รองประธานกรรมการ 200,000 
100,000 

- 
- 

200,000 
100,000 

0.0050 
0.0025 

นายพงษ์สฤษดิ์  ตนัติสวุณิชยก์ลุ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

ประธานกรรมการบริหาร - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการอิสระ - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายสมนึก  ชยัเดชสริุยะ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการอิสระ - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายยทุธนา หยิมการุณ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการอิสระ - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ ์
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการ 1,000,100 
- 

- 
- 

1,000,100 
- 

0.0250 
- 

นายสวุิช  พึ่งเจริญ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการ - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นางพเยาว ์ มริตตนะพร 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการ - 
100 

- 
- 

- 
100 

- 
0.000003 

นายคาโอรุ อเุมฮารา่ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการ - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายฮิเดะโอะ  มทัซึโมโตะ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการ - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นางสาววลยัณฐั  ตรีวิศวเวทย ์
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายภาคภมิู  ทวีวิทยรศัม์ิ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายสมเกียรติ  ปัทมมงคลชยั 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายพิพฒัน ์ คติกลุ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

รกัษาผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานปฏิบตัิการ  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นางสาวสดุารตัน ์ เจียมจนัทร ์
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายหงษ์ทอง  อาทิตย ์
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 400 
- 

- 
- 

400 
- 

0.00001 
- 

นายชชัวาล  เทียนประเสริฐกิจ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์ - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นางบศุวรรณ  ผลประเสริฐ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากร
บคุคลและธุรการ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายเปรม เลี่ยมสกลุ 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงนิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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4. การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่นและการจ่ายสินบน  
บริษัทมีนโยบายต่อตา้นการใหแ้ละรบัสินบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่ นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) และ

เผยแพรสู่่สาธารณะทางเว็บไซตข์องบรษิัท โดยบรษิัทหา้มคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทกุคนทกุระดบั 
หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับบรษิัทเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจรติในทกุรูปแบบ ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และ
จะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศที่บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ย  นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อที่จะปรบัปรุงใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปล่ียนแปลงในทาง
ธุรกิจ ทัง้นีไ้ดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดน้ าไปปฏิบตัิไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หา้มมิใหพ้นกังานเรียกหรือรบัประโยชนห์รือทรพัยสิ์นใดที่ส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ในทางที่
มิชอบ หรืออาจท าใหบ้รษิัทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม รวมทัง้ใหพ้นกังานละเวน้การเสนอหรือใหป้ระโยชนห์รือทรพัยสิ์นใด
แก่บคุคลภายนอกเพื่อจงูใจใหผู้น้ัน้กระท าหรือละเวน้การกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ที่ของตน  
 
 

การประเมินความเสี่ยง 
 ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลไดป้ระเมินความเส่ียงการทุจรติที่อาจเกิดขึน้ โดยมี
การประเมินความเส่ียงการทุจริตแยกออกจากความเส่ียงดา้นอื่นๆ เป็นการเฉพาะและมีการรายงานความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบรษิัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามรายงานการประเมินความเส่ียง 
 

การฝึกอบรมและการสื่อสาร 
ในปี 2565 บริษัทไดส่ื้อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่พนักงานเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทั้งนโยบายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่บทความและแนวปฏิบัติเรื่อง  
การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นพรอ้มแนวปฏิบตัิที่ดีใหก้บัพนกังานทุกระดบั มีการบรรยายเรื่องแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นทจุรติ
คอรร์ปัชั่นในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีแบบทดสอบความรูก้่อนและหลังการฟังบรรยาย ทั้งนี ้พนักงาน  
ทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น และนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัท 
เว็บไซตข์องบรษิัท และบอรด์ข่าวสารภายในบรษิัท 
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
1. จดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมระบบงาน

ส าคญัต่างๆ เช่น ระบบการจดัซือ้จดัจา้ง การจดัท าสญัญา ระบบการจดัท าและควบคมุงบประมาณ ระบบการบนัทึกบญัชี 
การช าระเงิน เป็นตน้ ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตและคอรร์ปัชั่ น รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางในการแกไ้ขที่เหมาะสม 

2. จดัใหม้ีช่องทางการรบัแจง้ขอ้มลู เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมาย หรือจรยิธรรมธุรกิจ
ของบรษิัท หรือแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่นหรือขอ้สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือ
ระบบการควบคมุภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรือเบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มลูของผู้ใหข้อ้มลูเป็น
ความลบั รวมทัง้มีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินยัของบรษิัทและ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง กรณี
ที่สามารถติดต่อผูใ้หเ้บาะแสหรือผูร้อ้งเรียนได ้บรษิัทจะแจง้ผลการด าเนินการใหร้บัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

3. หวัหนา้สายงานที่เก่ียวขอ้งรบัผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ถา้มี) และ
รายงานใหผู้ม้ีอ  านาจทราบตามล าดบั 
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แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอรรั์ปชั่น 

1. ก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่บริษัทก าหนดขึน้ ซึ่งรวมถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี แนวทาง
ปฏิบตัิในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่น และจรรยาบรรณ/ขอ้พึงปฏิบตัิของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ 

2. จดัใหม้ีส่วนตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเส่ียง การก ากบัดแูล
กิจการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนยัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ก าหนดใหส่้วนตรวจสอบภายในรบัผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รปัชั่น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ารน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม 
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมินต่อ  
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทตามล าดบัอย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

4. หากมีการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มลูจากการตรวจสอบ หรือขอ้รอ้งเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอนัควรให้
เชื่อว่ามีรายการ หรือ การกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วน
เก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปัชั่น หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

บริษัทจัดให้มีการส่ือสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอรร์ปัชั่น โดยเผยแพร่ทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษั และบนเว็บไซตข์องบริษัท ทัง้นีเ้พื่อใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนรบัทราบ
และถือปฏิบตัิ  

 

5. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีมาตรการการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสโดยเผยแพร่มาตรการดงักล่าวในคู่มือหลกัการก ากับ

ดแูลกิจการ และทางเว็บไซตข์องบรษิัท และไดท้บทวนมาตรการนีเ้พื่อใหก้ารรบัเรื่องรอ้งเรียนมีประสิทธิภาพและครบถว้น
สมบูรณ์ ทั้งยังช่วยในการติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทและ
บรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระท าการใดๆ ที่อาจ
ส่อถึงการทจุรติ 
 

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนการกระท าผิดกฎจรรยาบรรณ หรือ

พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น รวมถึง
รายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูตอ้ง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง และมีกลไกในการคุม้ครองพนกังานและผูแ้จง้เบาะแส
โดยจัดท าระบบฐานขอ้มูลความลับซึ่งเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
ผลประโยชนข์องบรษิัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยเรื่องที่สามารถแจง้เบาะแสมีดงัต่อไปนี ้

• การปฏิบตัิที่ไม่ถกูตอ้งตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จรรยาบรรณในการท าธุรกิจ 
• การคอรร์ปัชั่นและการทจุรติ 
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• การด าเนินการอนัควรสงสยัเก่ียวกบัการฟอกเงิน การบญัชี การเงิน รวมถึงการควบคมุและการตรวจสอบ 
กรณีมีขอ้รอ้งเรียนว่าอาจมีการกระท าความผิด จะมีการตัง้คณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผูแ้ทนจากส่วนงานท่ีไม่มี

ส่วนไดเ้สียในเรื่องดงักล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและด าเนินการตามระเบียบ โดยผูแ้จง้เบาะแสสามารถแจง้เบาะแสไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัท และหน่วยงานบรรษัทภิบาล ได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์cg@ttwplc.com 
- ทางไปรษณีย ์โดยระบหุนา้ซองถึงผูร้บัแจง้เบาะแส ตามดว้ยที่อยู่ ดงันี  ้

บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

 
การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะไดร้บัการคุม้ครองที่เหมาะสมและ
เป็นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน  ลักษณะงานสถานที่ท  างาน  พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เลิกจา้ง หรือการกระท าอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสดังกล่าว  ส าหรบัขอ้มูล
เก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน บริษัทจะเก็บรักษาเป็นความลับ  ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เก่ียวขอ้ง เว้นแต่ที่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทัง้นี ้บคุคลที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบเรื่องหรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน จะตอ้งรกัษาขอ้มลู
ใหเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบคุคลอื่นเวน้แต่ที่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืน
น าขอ้มลูออกไปเปิดเผย ทีทีดบับลิวจะด าเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บังคบัของทีทีดบับลิว  และ/หรือ ด าเนินการทาง
กฎหมาย แลว้แต่กรณี 
 

การด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 
1. กรรมการอิสระจะแต่งตัง้มอบหมายคณะท างานใหด้  าเนินการรวบรวมเรื่องรอ้งเรียน 
2. คณะท างานท่ีไดร้บัการมอบหมาย จะพิจารณากลั่นกรองขอ้มลู เพื่อเสนอขัน้ตอน และวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม 
3. คณะท างานที่ได้รบัมอบหมายน าเสนอมาตรการด าเนินการที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

นโยบายต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา โดยค านึงถึงความเสียหายโดยรวมทัง้หมด 
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระหรือเลขานุการบรษิัท รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและ

รายงานผลใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งเป็นผูร้อ้งเรียนทราบ หากผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเอง 
ทัง้นี ้ในปี 2565 ไม่มีขอ้รอ้งเรียนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ประการใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cg@ttwplc.com
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.2.1 จ านวนคร้ังการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

1. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายสมนึก  ชยัเดชสรุิยะ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายยทุธนา  หยิมการุณ* กรรมการตรวจสอบ 4/4 

  

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

สรุปหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญ 

นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์(ประธาน) 
นายสมนึก  ชยัเดชสรุยิะ 
นายยทุธนา  หยิมการุณ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่หลกัในการช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิัท
ใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลเรื่องต่างๆ ดงันี  ้
1. สอบทานความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน 
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัและนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูในกรณีที่มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
5. พิจารณาคณุสมบตัิ ผลการปฏิบตัิงานและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
6. พิจารณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้ขอบเขต
อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ทั้งนี ้รายงานการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถพิจารณาไดจ้ากเอกสารแนบ 6 รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  
คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 4 คณะ เพื่อท า

หน้าที่แบ่งเบาภาระความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหนา้ที่ตาม        
กฎบัตรซึ่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้
องคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมทัง้หนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกัที่ส  าคัญและผลการปฏิบตัิงานใน
รอบปีที่ผ่านมา สรุปไดด้งันี ้
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คณะกรรมการชุดย่อย 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

สรุปหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญ 

คณะกรรมการบริหาร 
นายพงษ์สฤษดิ์  ตนัติสวุณิชยก์ลุ (ประธาน) 
ดร.สมบตัิ  กิจจาลกัษณ ์
นายสวุิช  พ่ึงเจรญิ 
นายฮิเดะโอะ  มทัซโึมโตะ 
นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์

• ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
และกลยุทธท์ี่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนใหค้ าแนะน าและ
ค าปรกึษาแก่กรรมการผูจ้ดัการ 
• ก ากับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ รวมทั้ง
พิจารณาอนมุตัิด  าเนินโครงการต่างๆ  
• อนมุตัิการท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพนัต่อบรษิัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้น
บาท ภายใตก้รอบนโยบายและกลยทุธท์ี่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท  
• ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
ทัง้นี ้ขอ้มูลจ านวนครัง้การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สามารถ
พิจารณาไดจ้ากหวัขอ้ 8.1.2 การเขา้ประชมุของคณะกรรมการ และรายงานการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร สามารถพิจารณาไดจ้ากเอกสารแนบ 6 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บรรษัทภบิาล 
นายสมนึก ชยัเดชสรุยิะ (ประธาน) 
นางพเยาว ์มรติตนะพร 
นายไพรชั เมฆอาภรณ ์
นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ 
นางสาววลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์

• พิจารณานโยบาย กลยทุธ ์และแผนการบรหิารความเส่ียง 
• ตรวจติดตามและควบคุมการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท
โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้
• ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนฝ่ายบริหาร
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
• ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
• ติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายผ่านช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียน 
• ก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน ใหค้  าปรกึษาและขอ้แนะน าในการด าเนินงาน
ดา้นการพฒันาความยั่งยืนขององคก์ร  
ทั้งนี ้ข้อมูลจ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและบรรษัทภิบาล สามารถพิจารณาไดจ้ากหวัขอ้ 8.1.2 การเขา้ประชุม
ของคณะกรรมการ และรายงานการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและบรรษัทภิบาล สามารถพิจารณาไดจ้ากเอกสารแนบ 6 

คณ ะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
นายยทุธนา หยิมการุณ (ประธาน) 
นายสมนึก ชยัเดชสรุยิะ 
นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัติสวุณิชยก์ลุ 
นายคาโอรุ อเุมฮารา่ 

• สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บรษิัทและกรรมการผูจ้ดัการ   
• เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารผลตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นๆ 
ส าหรบัคณะกรรมการบรษิัท กรรมการชดุย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ  
ทั้งนี ้ขอ้มูลจ านวนครัง้การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน สามารถพิจารณาไดจ้ากหวัขอ้ 8.1.2 การเขา้ประชุม
ของคณะกรรมการ และรายงานการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน สามารถพิจารณาไดจ้ากเอกสารแนบ 6 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเส่ียง    
ที่อาจเกิดขึน้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน โดยมี ส่วนตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานระบบ  
การปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใชท้รพัยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุม้ค่า สามารถ
ควบคุมป้องกันการทุจริตได ้รวมถึงมีการควบคุมการด าเนินงานและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอ้ง เชื่อถือได ้
และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎหมาย และขอ้บังคับของทางราชการและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถ
ด าเนินธุรกิจเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อผูถื้อหุน้บนพืน้ฐานความเป็นธรรมดา้นผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนา้ที่ในการพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทใหม้ีความถูกตอ้งครบถว้น ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการ  
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 ที่ผ่านมาบริษัทไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม ส่วนตรวจสอบภายในไดม้ี
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพ ลดการปฏิบตัิงานที่ซ  า้ซอ้น โดยไดเ้สนอแนะใหห้น่วยงาน
ผูร้บัการตรวจสอบรบัทราบ และติดตามการด าเนินการ และรายงานผลการติดตามใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ  
ซึ่งที่ผ่านมาไดม้ีการด าเนินการปรบัปรุงครบถว้นตามที่เสนอแนะ 
 ในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกัน 4 ครัง้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัท และผูส้อบบัญชี 
บรษิัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เขา้ร่วมประชุมดว้ยทกุครัง้  และนอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มประชมุกบัผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ครัง้ เพื่อซักถามเก่ียวกับแผนงานสอบบัญชี และประเด็นต่างๆ  
ที่ตรวจพบอย่างเป็นอิสระ 
 บริษัทได้ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ  
กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในทั้ง 3 ดา้น อันไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบัติงาน 
(Operation) ดา้นการรายงาน (Reporting) และดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัท (Compliance) ที่ยอมรบัไดท้ั่วไปตามหลกัการและสาระส าคญัของการประเมินในปี 2565 
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9.2 รายการระหว่างกัน 
บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้
ท ารายการ โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท ทัง้นี ้การก าหนดราคาเงื่อนไขการท ารายการจะตอ้งเป็นไปตามลกัษณะ
ธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด ทั้งนีก้รรมการบริษัทที่มีส่วนเก่ียวขอ้งอนัอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ม่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนเพื่อพิจารณาวาระดงักล่าว 

นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายตามประกาศหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
เรื่องหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยรายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุติธรรมตามราคา
ตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) 

ส าหรบังวดบญัชีรายปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทไดท้ าการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  
การบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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1)  รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) (CK)   
   CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื ้นฐาน ขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันกับ TTW 
เนื่องจาก CK เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ TTW โดย CK ถือหุน้ TTW ในสดัส่วนรอ้ยละ 19.4 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระ
แลว้ของ TTW ทัง้นี ้CK และ TTW มีกรรมการร่วมกันจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายพงษ์สฤษดิ์ 
ตนัติสวุณิชยก์ลุ 
 

รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขนาดของรายการ (พันบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2565 

รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 
การขายน ้าประปาและบ าบัดน ้าเสีย 
• ลกูหนีก้ารคา้ 
• รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 
• รายไดจ้ากการบริการ 

 
งานปรับปรุงระบบผลิตและส่งจ่าย
น ้าประปา 
• ค่างานระหว่างก่อสรา้ง 
• ค่างานก่อสรา้งจ่ายลว่งหนา้ 

 

 
3.1 

56.3 
14.5 

 
 
 

244,424.6 
12,967.4 

 
17.0 
80.0 
20.7 

 
 
 

88,715.9 
36,344.2 

 

 
• ค่าน ้าประปา และค่าบริการบ าบัดน ้าเสีย เป็นอัตราที่
เรียกเก็บเทียบเท่ากับลูกคา้รายอ่ืนในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน 

 
 
 
• บริษัทว่าจา้ง CK ปรบัปรุงเครื่องจักรอุปกรณร์ะบบผลิต
และส่งจ่ายน า้ประปา โรงผลิตน า้ประปาบางเลน (ระยะ
ที่  1) ว ง เงิน ทั้ งสิ ้น  349.7 ล้านบ าท  มี ระย ะ เวล า
ด าเนินการ 18 เดือน ซึ่งราคาค่างานดงักล่าวไดผ้่านการ 
พิจารณาโดยวิศวกรอิสระแลว้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 

• บริษัทว่าจา้ง CK ปรบัปรุงเครื่องจักรอุปกรณร์ะบบผลิต
และส่งจ่ายน า้ประปา โรงผลิตน า้ประปาบางเลน (ระยะ
ที่  2) ว ง เงิน ทั้ งสิ ้น  330.9 ล้านบ าท  มี ระย ะ เวล า
ด าเนินการ 16 เดือน ซึ่งราคาค่างานดงักล่าวไดผ้่านการ 
พิจารณาโดยวิศวกรอิสระแลว้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 
และมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมอีก 5 เดือน 

 
 
 2)  รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (PTW) 
      PTW ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายน า้ประปาใหก้ารประปาส่วนภูมิภาค ในพืน้ท่ีปทุมธานี-รงัสิต และเป็น
บริษัทย่อยของ TTW โดย TTW ถือหุน้ PTW ในสดัส่วนรอ้ยละ 98.0 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ ทัง้นี ้PTW และ TTW 
มีกรรมการร่วมกัน จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชยก์ุล (2) นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ (3) นางสาว
วลยัณฐั ตรีวิศวเวทย ์และมีผูบ้รหิารที่เป็นกรรมการใน PTW จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั 
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รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขนาดของรายการ (พันบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2565 

รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 
การลงทุนใน PTW    
• รายไดเ้งินปันผล 

 
 
 

• ค่าบริหารจดัการ 
 
 
 

• ดอกเบีย้รบั 
• เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว  
• ดอกเบีย้คา้งรบั 

600,202.7 
 
 
 

6,000.0 
 
 
 

1,166.4 
- 

1.3 

938,385.5 
 
 
 

6,000.0 
 
 
 

3,007.6 
57,160.0 

10.2 

• บริษัทลงทุนใน PTW โดยได้รับ เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของ PTW ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ ของ PTW และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
PTW 

• บริษัทให้บริการสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ ได้แก่ งาน
บคุลากร งานธุรการ งานจดัซือ้ งานบญัชีการเงิน โดยอตัรา
ค่าบริการเป็นอตัราที่เทียบเคียงและอา้งอิงจากการว่าจา้ง
บคุลากรสายงานดงักล่าว  

• บริษัทใหเ้งินกูย้ืมแก่ PTW โดยคิดอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมขัน้
ต ่าบวกส่วนต่างที่ก าหนดต่อปี ซึ่งเป็นอตัราที่เทียบเคียงกับ
ตน้ทนุที่บริษัทกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน  

 
 

 3)  รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จ ากัด (TWO)   
     TWO ประกอบธุรกิจบริหารและจดัการระบบผลิตและจ่ายน า้ประปาและระบบบ าบดัน า้เสีย และเป็นบรษิัท
ย่อยของ TTW โดย TTW ถือหุน้ TWO ในสัดส่วนรอ้ยละ 68.5 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ ทั้งนี ้TWO และ TTW     
มีกรรมการรว่มกนั จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นางสาววลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์และมีผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการใน TWO จ านวน 1 ราย 
ไดแ้ก่ นายพิพฒัน ์คติกลุ 

รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขนาดของรายการ (พันบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2565 

รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 
การจ้างบริหารและจัดการระบบ
ผลิตและจ่ายน ้าประปาและระบบ
บ าบัดน ้าเสีย 

   

• ตน้ทนุขายและบริการ 
• เจา้หนีเ้งินประกนั 
 
• รายไดค้่าบริหารจดัการ 

37,902.0 
5,000.0 

 
13,909.1 

37,301.4 
5,000.0 

 
10,527.0 

• บริษัทว่าจา้ง TWO ใหบ้ริการและบ ารุงรกัษาระบบผลิต ส่ง
และจ่ายน า้ประปา ในอตัราค่าบริการเป็นอตัราที่เทียบเคียง
และอา้งอิงจากการว่าจา้งบคุลากรในสายงานดงักล่าว    

• บริษัทไดใ้หบ้ริการสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ ได้แก่ งาน
บคุลากร งานธุรการ งานจดัซือ้ งานบญัชีการเงิน โดยอตัรา
ค่าบริการเป็นอตัราที่เทียบเคียงและอา้งอิงจากการว่าจา้ง
บคุลากรสายงานดงักล่าว 
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4)  รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (CKP) 
      CKP ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆ และใหบ้ริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ  ที่เก่ียวขอ้งกับโครงการผลิตไฟฟ้า CKP 
เก่ียวขอ้งกัน กับ TTW โดย TTW ถือหุน้ใน CKP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รอ้ยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้ ทัง้นี ้CKP และ TTW มีกรรมการรว่มกนั 2 ราย คือ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์

รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขนาดของรายการ (พันบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2565 

รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 
• รายไดเ้งินปันผล 

 
162,460.8 71,076.6 • บริษัทลงทุนใน CKP โดยได้รับเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานของ CKP ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของ CKP และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
CKP 

 
 5)  รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (BIC) 
       BIC ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า รวมถึงการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและพลงังานอื่นๆ 
BIC เป็นบรษิัทย่อยของ CKP โดย TTW ถือหุน้ใน CKP สดัส่วนรอ้ยละ 24.98 

รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขนาดของรายการ (พันบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2565 

รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 
การขายน ้าประปาและบ าบัดน ้าเสีย    
• ลกูหนีก้ารคา้ 
• รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 
• รายไดจ้ากการบริการ 

4,036.6 
45,467.7 
2,939.3 

4,339.4 
43,459.6 
2,809.5 

• ค่าน า้ประปา และค่าบริการบ าบัดน า้เสีย เป็นอัตราที่
เรียกเก็บเทียบเท่ากับลกูคา้รายอ่ืนในนิคมอตุสาหกรรม
บางปะอิน 

 
 6)  รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท เอ็กซเ์ปอรต์ ทรานสปอรต์ จ ากัด 
       บรษิัท เอ็กซเ์ปอรต์ ทรานสปอรต์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่ ทัง้นีม้ีกรรมการรว่มกนั 1 ราย ไดแ้ก่
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์

 
  

รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขนาดของรายการ (พันบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2565 

รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 
การขายน ้าประปาและบ าบัดน ้าเสีย    
• ลกูหนีก้ารคา้ 
• รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 
• รายไดจ้ากการบริการ 

- 
- 
- 

- 
5.7 
1.5 

• ค่าน ้าประปา และค่าบริการบ าบัดน ้าเสีย เป็นอัตราที่
เรียกเก็บเทียบเท่ากับลูกคา้รายอ่ืนในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน หมายเหต ุในปี 2565 ไม่มีรายการระหว่างกนั 
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 7)  รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ทีด่ินบางปะอิน จ ากัด (BLDC) 
      BLDC ด าเนินธุรกิจการซือ้และการขายอสังหาริมทรพัยท์ี่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย  ทั้งนีม้ี
กรรมการรว่มกนั 1 ราย ไดแ้ก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 

รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขนาดของรายการ (พันบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2565 

รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม 
ก่อสร้างสถานีสูบน ้าดิบแห่งใหม่และ
วางท่อน ้าดิบ 
• ค่าเช่าที่ดิน 

 
 
 

1,320.0 

 
 
 

1,320.0 
 
 
 

 
 
 
• ค่าเช่าที่ดินส าหรบัก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดิบแห่งใหม่

และวางท่ อน ้าดิ บ ในพื ้นที่ นิ คมอุตสาหกรรม          
บางปะอินซึ่งค่าเช่าดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาโดย
ผูป้ระเมินราคาอิสระแลว้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม  

ค่าก ากับบริการ 
• ค่าบริการ 

 
1,326.3 

 
1,326.3 

 
• TTW ช าระค่าก ากับบริการให้กับ BLDC ในอัตรา

รอ้ยละ 50 ของจ านวนเงินที่  กนอ. เรียกเก็บจาก 
BLDC ซึ่ ง เป็นข้อตกลงหนึ่ งในสัญญ าให้สิท ธิ
ด าเนินการผลิตจ าหน่ายและให้บริการซึ่งที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีครัง้ที่ 
1/2552  

ค่าก่อสร้าง เข่ือนป้องกันน ้าท่วมนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน 
• ค่าบริการ 
• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 

 
 

1,542.7 
275.1 

 
 

1,542.9 
275.1 

 
 
• TTW ไดล้งนามขอ้ตกลงเพื่อช าระค่าก่อสรา้งเขื่อน

ป้องกนัน า้ท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย
สัญญามีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 
2561 ถึงมีนาคม 2571 โดยอัตราค่าบริการอ้างอิง
ราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากลูกค้ารายอ่ืนในนิคม
อตุสาหกรรมบางปะอิน 

การบริการสูบน ้า 
• ค่าบริการ 
• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 

 

 
2,637.6 

480.9 

 
2,501.5 

465.0 

 
• BLDC สูบน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดออกสู่ล  าราง

สาธารณะให้ TTW โดยคิดค่าใชจ้่ายเทียบเคียงกับ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง  

การขายน ้าประปาและบ าบัดน ้าเสีย 
• รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 
• รายไดจ้ากการบริการ 

 
1,157.5 

299.2 

 
1,194.5 

304.8 

 
• ค่าน า้ประปา และค่าบริการบ าบดัน า้เสีย เป็นอตัรา

ที่ เรียกเก็บ เที ยบ เท่ ากับลูกค้าราย อ่ืนในนิคม
อตุสาหกรรมบางปะอิน 
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8)  รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (BKC) 
       BKC ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดใหญ่ BKC เป็นบริษัทย่อยของ CKP ซึ่ง
เป็นบรษิัทรว่มของ TTW สดัส่วนถือหุน้รอ้ยละ 24.98 

รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขนาดของรายการ (พันบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2565 

รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติยแ์บบติดตั้งบนหลังคา 
• ค่าไฟฟ้า 
• ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

 
 

15,522.7 
1,722.6 

 
 

12,912.6 
1,203.1 

 
 

• วนัที่ 12 กันยายน 2561 TTW ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
กบั BKC เป็นระยะเวลา 25 ปีตัง้แต่ปี 2562 ถึงปี 2587 
โดยอัตราค่าไฟฟ้ามีส่วนลดรอ้ยละ 10 จากอัตราค่า
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเรียกเก็บ 

 
 9)  รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท มิตซุยแอนดค์ัมปนี (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
       บรษิัท มิตซุยแอนดค์มัปนี (ไทยแลนด)์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจรถขนส่งและจ าหน่ายสินคา้ ทัง้นีก้ิจการอยูใ่นกลุ่ม
บรษิัทเดียวกนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขนาดของรายการ (พันบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2565 

รอบบัญชี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 
ค่าวัตถุดิบ 
• ค่าสารเคมี 
• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 

 
288.8 

- 

 
8,456.7 
1,432.5 

 
• ราคาค่าสารเคมีเป็นราคาซื ้อขายที่ เทียบเคียงกับที่
บริษัทซือ้จากผูข้ายรายอื่นๆทั่วไปในตลาด 

 
 



3 งบแสดงฐานะการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ที่จัดทำาขึ้น

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย และ กระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล 

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการประมาณการ 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

กำากับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบทานงบการเงินให้การรายงานทางการ

เงนิมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืไดม้กีารเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพยีงพอ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏบิตัิ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ประจำาปี 2565 

ไดแ้สดงฐานะทางการเงนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยและกระแสเงนิสดรวมทีเ่ปน็จรงิสมเหตสุมผล จดัใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัช ี

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น ตลอดจนการพจิารณาเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัโิดยสม่ำาเสมอซึง่เปน็ไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แบบไม่มีเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชี

 (ดร.ทนง พิทยะ) (วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์)
 ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                                
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                      
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั                                  
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ                         
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ                              
บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                                              
ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ                
จำกกลุ่มบริษทัตำมประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี รวมถึงมำตรฐำนเร่ืองควำมเป็นอิสระ  
ท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมประมวล
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.1 เก่ียวกบัสัญญำใหสิ้ทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำกบักำรประปำส่วนภูมิภำคของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 14 ตุลำคม 2566 ซ่ึงตำมสัญญำฯ 
บริษทัยอ่ยมีสิทธิขอต่ออำยกุำรประกอบกำรหลงัสัญญำฯส้ินสุดเป็นระยะเวลำรวม 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยไดย้นืยนั
กำรขอใชสิ้ทธิดงักล่ำวต่อคู่สัญญำและอยู่ระหวำ่งรอกำรเจรจำขอต่ออำยปุระกอบกำรหลงัส้ินสุดสัญญำฯกบั
คู่สัญญำ ซ่ึงควำมส ำเร็จของกำรขอขยำยระยะเวลำหรือรูปแบบในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำของ
บริษทัยอ่ยขึ้นอยูก่บักำรพิจำรณำของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัยงัไดด้ ำเนินกำร
ศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นแผนธุรกิจใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัมีประสบกำรณ์ไวเ้ผื่อรองรับกำรปรับเปล่ียนรูปแบบทำงธุรกิจ
ในอนำคตดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้                                  
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ         
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ                       
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                     
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ในการผลิตน า้ประปา และสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาและการให้บริการบ าบัดน า้เสีย 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
สัญญำฯของบริษทัยอ่ย จ ำนวนรวม 1,098 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 515 ลำ้นบำท) เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 44 ของค่ำใชจ่้ำยรวมในงบกำรเงินรวม (ร้อยละ 34 ของค่ำใชจ่้ำยรวมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 
ในกำรค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยดงักล่ำว กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผนัแปรตำมจ 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 ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวิธีกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิต ตรวจสอบอำยุ
ของสัมปทำนและอำยขุองสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียกบั
เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง และเปรียบเทียบประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตน ้ำประปำตำมท่ีกลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรไว้
กบัปริมำณกำรผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตจนถึงปัจจุบนั และทดสอบกำรค ำนวณคำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีของกลุ่มบริษทั 
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                                                          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้           
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต                
หรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ี
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                                                            
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ                                          
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก                                     
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                                              
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• 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 ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใน
อนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ              
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระและกำรด ำเนินกำรเพื่อขจดัอุปสรรค
หรือมำตรกำรป้องกนัของขำ้พเจำ้ (ถำ้มี) 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน              
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะ                
จะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 21 กุมภำพนัธ์ 2566 
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บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 61,923,764          66,762,188          50,901,329          56,255,966          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 511,774,629        514,176,972        355,183,321        356,501,108        
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 -                          -                          1,332                   57,170,179          
วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 9 27,604,944          25,043,636          15,291,811          14,520,410          
สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย 16 456,028,094        -                          -                          -                          
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 3,300,909,187     3,596,937,742     1,867,824,457     2,645,282,783     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,558,557          25,775,192          22,750,920          21,919,314          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,391,799,175     4,228,695,730     2,311,953,170     3,151,649,760     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 4,250,000            4,350,000            -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          1,250,597,438     1,472,091,587     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 6,648,263,116     6,219,581,998     5,218,706,282     5,218,706,282     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 969,311,031        973,209,214        784,685,591        785,323,140        
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ:
   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 15 8,280,816,145     8,589,844,176     8,280,816,145     8,589,844,176     
   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย 16 -                          1,039,022,681     -                          -                          
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   และการให้บริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชน 17 978,451,795        1,029,071,471     978,451,795        1,029,071,471     
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   จากการซ้ือธุรกิจ 18 153,286,614        348,233,006        -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 10,199,936          10,799,525          -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 5,295,312            4,916,736            -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 12,967,398          36,344,230          12,967,398          36,344,230          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35,279,487          19,827,983          2,881,276            3,052,941            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,098,120,834   18,275,201,020   16,529,105,925   17,134,433,827   
รวมสินทรัพย์ 21,489,920,009   22,503,896,750   18,841,059,095   20,286,083,587   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565
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บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 20 145,813,855        129,712,834        93,023,989          88,909,737          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 660,000,000        460,000,000        660,000,000        460,000,000        
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 1,000,000,000     2,000,000,000     1,000,000,000     2,000,000,000     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 11,285,059          11,059,693          9,451,412            9,281,986            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 283,751,428        291,118,055        216,375,455        218,169,128        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 33,732,277          63,536,058          33,732,277          63,536,058          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 65,395,033          66,169,405          45,116,574          46,150,336          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,199,977,652     3,021,596,045     2,057,699,707     2,886,047,245     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 6 -                          -                          5,000,000            5,000,000            
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 21 1,880,000,000     1,640,000,000     1,880,000,000     1,640,000,000     
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 2,398,424,749     3,397,806,704     2,398,424,749     3,397,806,704     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 23 45,383,954          51,047,071          42,014,825          45,844,295          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 81,708,615          73,379,121          53,376,120          47,816,192          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 134,164,722        124,908,676        123,461,890        108,279,043        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,539,682,040     5,287,141,572     4,502,277,584     5,244,746,234     
รวมหนีสิ้น 6,739,659,692     8,308,737,617     6,559,977,291     8,130,793,479     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565
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บริษัท ทีทีดบับลิว จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
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 25 399,000,000        399,000,000        399,000,000        399,000,000        
  จดัสรรแลว้ - ส ารองอ่ืน 26 1,691,230,767     1,691,230,767 1,691,230,767     1,691,230,767     
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,721,759,510     6,148,710,378     3,563,081,436     3,437,289,740     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (730,250,083)       (712,824,379)       - - 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 14,709,509,795   14,153,886,367   12,281,081,804   12,155,290,108   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 40,750,522          41,272,766          - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,750,260,317   14,195,159,133   12,281,081,804   12,155,290,108   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,489,920,009   22,503,896,750   18,841,059,095   20,286,083,587   

- - - - 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565
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บริษทั ททีดีบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายน ้าประปากบัภาครัฐ :
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือน ้าขั้นต ่า 5,180,928,446      5,092,028,057      3,510,387,792      3,428,598,957      
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือน ้าขั้นต ่า 197,253,029         388,149,113         159,774,236         294,476,847         
รายไดจ้ากการขายน ้าประปากบัภาคเอกชน 196,756,115         202,222,569         196,756,115         202,222,569         
รวมรายไดจ้ากการขายน ้าประปา 29 5,574,937,590      5,682,399,739      3,866,918,143      3,925,298,373      
รายไดจ้ากการบริการ 116,561,486         123,673,267         38,751,003           41,055,006           
เงินปันผลรับ 12, 13.1 -                            -                            762,663,455         1,009,462,131      
รายไดอ่ื้น 9,705,589             11,681,278           24,875,880           22,674,928           
รวมรำยได้ 5,701,204,665      5,817,754,284      4,693,208,481      4,998,490,438      
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายน ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,974,536,150      1,844,646,460      1,003,784,431      1,025,465,957      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 289,287,774         255,301,401         239,978,479         216,870,134         
คา่ตดัจ าหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                            221,494,149         221,494,149         
คา่สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   และการใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจ าหน่าย 17 50,619,676           51,874,965           50,619,676           51,874,965           
คา่สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   จากการซ้ือธุรกิจตดัจ าหน่าย 18 194,946,391         194,460,032         -                            -                            
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,509,389,991      2,346,282,858      1,515,876,735      1,515,705,205      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 3,191,814,674      3,471,471,426      3,177,331,746      3,482,785,233      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 608,567,616         544,317,400         -                            -                            
รายไดท้างการเงิน 3,655,273             4,631,501             3,704,518             6,016,331             
ตน้ทุนทางการเงิน (168,726,157)        (249,486,104)        (168,389,758)        (249,039,843)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 3,635,311,406      3,770,934,223      3,012,646,506      3,239,761,721      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (656,537,396)        (650,959,542)        (492,857,000)        (490,434,698)        
ก ำไรส ำหรับปี 2,978,774,010      3,119,974,681      2,519,789,506      2,749,327,023      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565
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บริษทั ททีดีบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 13.1 (17,425,704)          (208,619,561)        -                            -                            
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (3,129,627)            -                            (6,385,967)            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (17,425,704)          (211,749,188)        -                            (6,385,967)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,961,348,306      2,908,225,493      2,519,789,506      2,742,941,056      

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,967,046,942      3,103,911,658      2,519,789,506      2,749,327,023      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,727,068           16,063,023           

2,978,774,010      3,119,974,681      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,949,621,238      2,892,162,470      2,519,789,506      2,742,941,056      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,727,068           16,063,023           

2,961,348,306      2,908,225,493      

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 30
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.74                       0.78                       0.63                       0.69                       
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 2565

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565
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บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษี 3,635,311,406    3,770,934,223    3,012,646,506    3,239,761,721    
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,087,450,380    982,648,657       496,957,356       509,590,284       
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (130,704)            (129,543)            -                         -                         
   ค่าตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         221,494,149       221,494,149       
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
      และการให้บริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจ าหน่าย 50,619,676         51,874,965         50,619,676         51,874,965         
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
      จากการซ้ือธุรกิจตดัจ าหน่าย 194,946,391       194,460,032       -                         -                         
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 9,326                  (1,016,770)          7,633                  (841,504)            
   ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (4,333,896)          (5,769,951)          (2,057,059)          (4,523,885)          
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (608,567,616)      (544,317,400)      -                         -                         
   เงินปันผลรับ -                         -                         (762,663,455)      (1,009,462,131)   
   ตดัจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,558,682           2,579,062           -                         -                         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,118,562           8,586,368           5,559,928           5,319,055           
   ตน้ทุนทางการเงิน 168,726,157       249,486,104       168,389,758       249,039,843       
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 4,534,708,364    4,709,335,747    3,190,954,492    3,262,252,497    
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,533,047           43,863,118         1,326,634           21,097,141         
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ (2,561,308)          1,141,120           (771,401)            159,529              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,783,365)          3,264,280           (831,606)            2,626,221           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (14,828,334)        (11,829,041)        171,665              3,173,763           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15,948,034         (75,300,844)        3,961,265           (45,693,107)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (774,372)            (3,343,517)          (1,033,762)          (1,290,742)          
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (789,068)            (1,390,400)          -                         (1,183,000)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,526,452,998    4,665,740,463    3,193,777,287    3,241,142,302    
   จ่ายดอกเบ้ีย (195,455,666)      (245,410,891)      (195,455,666)      (245,410,891)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (657,208,405)      (648,101,543)      (479,467,826)      (471,459,929)      
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,673,788,927    3,772,228,029    2,518,853,795    2,524,271,482    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

งบกำรเงนิรวม
(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565
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บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 300,462,451       (270,817,456)      779,515,385       (294,718,895)      
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         57,160,000         57,140,000         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (29,140,713)        (137,454,394)      (25,469,000)        (21,831,885)        
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ
   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน (132,468,712)      (88,879,019)        (132,468,712)      (88,879,019)        
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ 
   - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         (134,394,567)      -                         -                         
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   และการให้บริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน -                         (1,568,000)          -                         (1,568,000)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 39,049                1,063,841           7,242                  873,682              
เงินสดรับจากเงินปันผล 162,460,794       71,076,597         762,663,455       1,009,462,131    
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         (49,631,086)        -                         (49,631,086)        
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 301,352,869       (610,604,084)      1,441,408,370    610,846,928       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,000,000,000    -                         1,000,000,000    -                         
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (560,000,000)      (760,000,000)      (560,000,000)      (760,000,000)      
ช าระคืนหุ้นกู้ (2,000,000,000)   -                         (2,000,000,000)   -                         
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (13,886,085)        (14,178,613)        (11,771,979)        (11,601,304)        
จ่ายเงินปันผล (2,393,844,823)   (2,393,501,185)   (2,393,844,823)   (2,393,501,185)   
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,249,312)        (19,151,160)        -                         -                         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (3,979,980,220)   (3,186,830,958)   (3,965,616,802)   (3,165,102,489)   
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (4,838,424)          (25,207,013)        (5,354,637)          (29,984,079)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 66,762,188         91,969,201         56,255,966         86,240,045         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 61,923,764         66,762,188         50,901,329         56,255,966         

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565
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บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2565 2564 2565 2564

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 152,987              22,263                152,987              22,263                
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 23,376,832         13,286,856         23,376,832         13,286,856         
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
      อายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย -                         23,268,100         -                         -                         
   โอนสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์เป็น
      กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (136,835)            -                         (136,835)            -                         
   โอนสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอน
      เม่ือส้ินสุดสญัญาฯของบริษทัยอ่ย ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         (148,600)            -                         -                         
   โอนสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาและการให้บริการ
      บ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชน ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         (2,240,000)          -                         (2,240,000)          
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าใหม่ (5,992,107)          (1,678,758)          (5,992,107)          (1,678,758)          
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าใหม่ 5,992,107           1,678,758           5,992,107           1,678,758           
   โอนจดัประเภทจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนไปเป็น
      สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                         (9,000,000)          -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565
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บริษัท ทีทีดับบลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 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 กันยำยน 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 แต่ตอ้งแจ้งให้บริษทัฯทรำบ
ล่วงหนำ้หกเดือน  

ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี เลขท่ี 30/130 หมู่ ท่ี  12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง              
อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

1.1 สัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำกบักำรประปำส่วนภูมิภำค 
สัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ ("สัญญำฯ") ระหว่ำงบริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั                
("บริษทัย่อย") กบักำรประปำส่วนภูมิภำคจะส้ินสุดในวนัท่ี 14 ตุลำคม 2566 ซ่ึงตำมสัญญำฯ บริษทัย่อยมี
สิทธิต่ออำยุกำรประกอบกำรหลงัสัญญำฯส้ินสุดเป็นระยะเวลำรวม 20 ปี โดยบริษทัย่อยไดย้นืยนักำรขอใช้
สิทธิดงักล่ำวต่อคู่สัญญำและอยูร่ะหว่ำงรอกำรเจรจำขอต่ออำยปุระกอบกำรหลงัส้ินสุดสัญญำฯกบัคู่สัญญำ 
ดงันั้น กำรขอต่ออำยุประกอบกำรหลงัส้ินสุดสัญญำฯจะเป็นไปในรูปแบบใดขึ้นอยู่กบักำรเจรจำระหว่ำง
บริษทัย่อยกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษทัย่อย                 
มีสินทรัพยค์ิดเป็นร้อยละ 10 ของสินทรัพยร์วมในงบกำรเงินรวม โดยกลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทสินทรัพย์                 
ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดสัมปทำนไว้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันท่ี                                  
31 ธนัวำคม 2565 แลว้  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565
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ควำมส ำเร็จของกำรขอขยำยระยะเวลำหรือรูปแบบในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำของบริษทัย่อย 
ขึ้นอยู่กบักำรพิจำรณำของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำสินทรัพยข์องบริษทัย่อย                
ต่องบกำรเงินรวม ขึ้นอยู่กับรูปแบบกำรขอต่ออำยุประกอบกำรหลงัส้ินสุดสัญญำฯ โดยฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัยอ่ยคำดวำ่จะทรำบผลกำรขอต่ออำยุประกอบกำรก่อนวนัส้ินสุดสัญญำฯดงักล่ำว นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัยงัไดด้ ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นแผนธุรกิจใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัมีประสบกำรณ์ไวเ้ผื่อ
รองรับกำรปรับเปล่ียนรูปแบบทำงธุรกิจในอนำคตดว้ยเช่นกนั  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1  งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี                                  

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำออกตำม                 
ควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2565 2564 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำให้กบั         

กำรประปำส่วนภูมิภำคใน               
จงัหวดัปทุมธำนี 

ไทย 98.0 98.0 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 
(ถือหุ้นโดยบริษทั ประปำปทุมธำนี 
จ ำกดั ในอตัรำร้อยละ 31.5)  

บริกำรจดักำรและบ ำรุงรักษำ      
โครงกำรน ้ำประปำ 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                 
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม            
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน                        
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม

น้ีแลว้  
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ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 
3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ    
จดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น    
กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ                  
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน                   
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2566 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2566 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  
ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 รายได้จากการขายน า้ประปา 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดจ้ดัส่งน ้ำประปำใหแ้ก่กำรประปำส่วนภูมิภำคแลว้ รำยได้

จำกกำรขำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับปริมำณ
น ้ำประปำท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการบริการ 
 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน รำยไดจ้ำกกำรบริกำรแสดงมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี

ซ่ึงไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มของบริกำรท่ีใหแ้ลว้ 
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 รายได้ดอกเบีย้  
 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์

ทำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตในภำยหลงั 
ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น) 
มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 
 ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

และรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภำระท่ีจะตอ้งจ่ำย 
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง 

ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช้ 
4.3 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 
 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตน ้ำประปำเม่ือมีกำรเบิกใช ้
4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน  
 ต้นทุนกำรลงทุนในบริษทัย่อยได้แก่มูลค่ำท่ีบริษทัฯจ่ำยไปเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริษทัย่อย ทั้งน้ีบริษทัย่อย                               

ท่ีประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำกบักำรประปำส่วนภูมิภำค
และสัมปทำนท่ีได้รับจำกกิจกำรหรือหน่วยงำนของภำครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลำในกำรประกอบ
กิจกำรท่ีไดรั้บสิทธิและสัมปทำนอนัจ ำกัดตำมท่ีก ำหนดในสัญญำให้สิทธิและสัมปทำน อีกทั้งทรัพยสิ์น
ส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรของบริษทัย่อยยงัมีภำระผูกพนัท่ีผูไ้ด้รับสิทธิจะตอ้งส่งมอบให้แก่               
กำรประปำส่วนภูมิภำค ดงันั้น ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัย่อยท่ีประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิและ
สัมปทำนดงักล่ำวส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ไดม้ำในสิทธิในกำรประกอบกิจกำรภำยใต้
สัญญำให้สิทธิและสัมปทำนท่ีบริษทัย่อยไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำยส่วนดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยใน
ระยะเวลำของสัญญำให้สิทธินับจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัย่อยนั้นและแสดงเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุน            
ในบริษทัยอ่ย จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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 ส ำหรับบริษทัย่อยท่ีโอนกำรด ำเนินงำนโดยส่วนใหญ่มำท่ีบริษทัฯหลงัจำกท่ีบริษทัฯเขำ้ลงทุนในบริษทัย่อย
ดังกล่ำวเพื่อเป็นกำรลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในอนำคต ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัย่อยนั้น                    
ส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซ่ึงกำรด ำเนินงำนส่วนดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำย         
ส่วนดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำระหว่ำงบริษทัฯกบักำรประปำ
ส่วนภูมิภำคนับจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัย่อยนั้นและแสดงเป็นค่ำตัดจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย           
จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ                                

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯค ำนวณโดยกำรใช้                               
วิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  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 ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำ

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 
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4.6 สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯ 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 ำนวณโดยกำรใช้วิธีผ ันแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมี                                 
วิธีค  ำนวณดงัน้ี 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด

อำยสัุญญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัรำส่วนกำรผลิต 
  น ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำ

ให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอน              
เม่ือส้ินสุดอำยสัุญญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยุ
สัญญำฯทั้งหมด - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
  ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 
4.7 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ้ำเสียและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย 

(“สิทธิกำรด ำเนินงำน”) ในรำคำทุนท่ีซ้ือมำ โดยปันส่วนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 
และค่ำสิทธิในกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียตำมสัดส่วนรำยไดท่ี้คำดวำ่จะไดรั้บท่ีค ำนวณได ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

ก) สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 
 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและ                      

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้วิธีผนัแปรตำม
หน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  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

จนถึงวนัส้ินสุดสัญญำให้สิทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ
สุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 



หน้า 173แบบ 56-1 One Report 2565

 

7 

ข) สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบัดน ้ำเสีย 
สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้วิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธี
ค  ำนวณดงัน้ี 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรบ 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

วนัส้ินสุดสัญญำให้สิทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรบ ำบดั       
น ้ำเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

4.8 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษัทฯซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท         

ประปำปทุมธำนี จ ำกดั ในรำคำท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของบริษทัย่อยดงักล่ำวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    
ท่ีมีอำยใุชง้ำนจ ำกดั ซ่ึงเเสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมเเละค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 บริษทัฯคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ     
ท่ีเหลืออยู่ของบริษทัย่อยดงักล่ำว นับจำกวนัท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัย่อย (ประมำณ 16 ปี) เเละ    
จะมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวน
ระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ                             
ทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นสินทรัพยส์ ำหรับงำนบริหำรจดักำร บ ำรุงรักษำระบบบ ำบดัน ้ ำเสียและกำรจดักำร

ตะกอนของบริษทัย่อย แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (10 ปี และ 20 ปี) และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร                             
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน                       
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งติดตั้ง 
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4.10 สัญญำเช่ำ 
 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ

หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิใน                   
กำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำ
ระยะสั้ นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิง                              
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

ก)  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยกุำรให้
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
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไข
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ
หรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุ
สัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพยอ์ำ้งอิง 

ค) สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมีมูลค่ำต ่ำ 
สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

4.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตัวตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์ังกล่ำว                    
อำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำเป็นรำยปี 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำ                         
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงิน                        

ท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
 กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน                           

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
 กลุ่มบริษัทค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลด                              

แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน                           
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                         

ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                          
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐโดยค ำนวณ

จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษี                     
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษี                           
ท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ                
ท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน                
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร                          
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ

รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ

ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแส
เงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสด
ท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ 
ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว
จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไว ้               

เพื่อคำ้ เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
 ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมหักต้นทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ                        
ในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำก                      
กำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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 กำรซ้ือหรือกำรขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวิธีปกติ 
 กำรซ้ือหรือกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติท่ีมีเง่ือนไขกำรส่งมอบสินทรัพยภ์ำยในระยะเวลำท่ี

ก ำหนดขึ้นจำกหลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบติัโดยทัว่ไปของตลำดจะรับรู้ ณ วนัจ่ำยช ำระ ซ่ึงเป็นวนัท่ีไดมี้กำร   
ส่งมอบสินทรัพยน์ั้น  

 กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพย ์ 

 กลุ่มบริษทัตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันของหน้ีสินนั้นแล้ว                  
มีกำรยกเลิกภำระผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ 
โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย

มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะได้รับช ำระ และ                
คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

 ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขำ้งหน้ำ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตั้งแต่                 
กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ เม่ือมีกำรค้ำงช ำระกำรจ่ำยเงิน                     
ตำมสัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำวำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตหรือมีกำรผิดสัญญำ 
เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดย
พิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้  
กำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นขำ้งตน้อ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  
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 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสัญญำ
อีกต่อไป  

4.17 กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง - กำรป้องกนัควำมเส่ียงของกระแสเงินสด 
 บริษทัร่วมรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ำรอง

ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล
เข้ำส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทันที ทั้ งน้ี ส ำรองส ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดจะมี                 
กำรปรับปรุงให้เท่ำกบัค่ำสัมบูรณ์ของผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง หรือ
ค่ำสัมบูรณ์ของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสะสมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียง แลว้แต่          
มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 

 กำรรับรู้รำยกำรในภำยหลงัของส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยู่ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนขึ้นอยู่กับลกัษณะของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงอ้ำงอิง กล่ำวคือ ในกรณีท่ี
รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงไดรั้บรู้เป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงินในเวลำต่อมำ บริษทัร่วมจะ
โอนส ำรองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรปรับปรุงกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่
และไม่ตอ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดใน
กรณีอ่ืน ๆ บริษทัร่วมจะโอนส ำรองท่ีสะสมอยูใ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ในรอบระยะเวลำเดียวกนักบัท่ีกระแสเงินสดท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยถือวำ่เป็นกำรปรับปรุงกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 เม่ือกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง ส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด
ท่ีสะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงตอ้งอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป หำกบริษทัร่วมคำดวำ่กระแส
เงินสดในอนำคตท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้นจะยงัคงเกิดขึ้นอยู่ มิฉะนั้น ส ำรองดงักล่ำวจะตอ้งถูกโอนไป
ยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที โดยถือว่ำเป็นกำรปรับปรุงกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ ทั้งน้ี หลงัจำก         
กำรยุติกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัร่วมจะรับรู้ส ำรองท่ียงัคงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยขึ้นอยู่กบั
ลกัษณะของรำยกำรอำ้งอิงท่ีกล่ำวไปแลว้ขำ้งตน้ เม่ือกระแสเงินสดท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงไดเ้กิดขึ้นจริง 

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสิน

ใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอ
ซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ                                
ท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                        

กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี                      
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญั                   
มีดงัน้ี 

 สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ำประปำ และสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำร
บ ำบัดน ้ำเสีย 

 ในกำรรับรู้ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือ
ส้ินสุดสัญญำฯของบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีผนัแปรตำมจ ำนวนหน่วยท่ีผลิต ซ่ึงตอ้งใชก้ำรประมำณกำร
จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำ หรือวนัส้ินสุดสัญญำกำรให้
สิทธิด ำเนินงำน หรือวนัส้ินสุดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯ หรือวนัส้ินสุด
สัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำของบริษทัย่อย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตใน
อนำคต โดยพิจำรณำจำกปริมำณกำรผลิตในปัจจุบนั ก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัร ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำ
ของผูบ้ริโภค สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงมีผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย  ์
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2565 2564 2565 2564  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 1,166 3,008 อตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มขั้นต ่ำ

ลบส่วนต่ำงท่ีก ำหนดต่อปี 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 19,909 16,527 รำคำตำมสัญญำ 
เงินปันผลรับ - - 600,203 938,386 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ตน้ทุนขำยและบริกำร - - 37,902 37,301 รำคำตำมสัญญำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 162,461 71,076 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ 46,681 44,740 46,681 44,740 รำคำตำมสัญญำ 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 3,253 3,136 3,253 3,136 รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์                               
ระบบผลิตและส่งจ่ำยน ้ำประปำ 132,469 256,776 132,469 124,923 รำคำตำมสัญญำ 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 6,827 6,691 6,827 6,691 รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำไฟฟ้ำ 15,523 12,913 15,523 12,913 รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือวตัถุดิบ 289 8,457 289 8,457 ตำมรำคำขำยท่ีระบุไว ้

ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน           
(หมำยเหตุ 8)                               
บริษทัยอ่ย - - 5,010 4,187 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนั) 4,040 4,356 4,040 4,356 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 4,040 4,356 9,050 8,543 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 12,967 36,344 12,967 36,344 
รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 12,967 36,344 12,967 36,344 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั           
(หมำยเหตุ 20) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,281 3,358 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนั) 12,070 10,812 12,055 10,801 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (กิจกำรท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัเดียวกนั         
กบัผูถื้อหุ้นใหญ)่ - 1,432 - 1,432 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 12,070 12,244 15,336 15,591 
     
เจ้ำหนีเ้งินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคำ้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 
2564 และกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยำวดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลกัษณะ           
ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2565 
เพ่ิมขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม 2565 
 

บริษทั 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  บริษทัยอ่ย     
เงินตน้  57,160 - (57,160) - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ  10 1,166 (1,175) 1 

รวม  57,170   1 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั    
เงินตน้ - 57,160 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 1 10 

รวม 1 57,170 
หกั:  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคำ้งรับ (1) (57,170) 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 

เงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบ้ียในอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต ่ำลบส่วนต่ำงท่ีก ำหนด                    
(MLR-margin) ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุกไตรมำส เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้
งวดสุดทำ้ยภำยในเดือนธนัวำคม 2565 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 58,980 56,713 56,180 50,244 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,864 1,912 1,864 1,912 
รวม 60,844 58,625 58,044 52,156 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
เงินสด 473 471 121 109 
เงินฝำกธนำคำร 61,451 66,291 50,780 56,147 
รวม 61,924 66,762 50,901 56,256 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.150 ถึง 0.350 ต่อปี (2564: 
เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.125 ต่อปี) 



หน้า 184แบบ 56-1 One Report 2565

 

18 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,040 4,348 4,040 4,348 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 8 - 8 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,040 4,356 4,040 4,356 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 504,841 505,582 343,481 344,281 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,668 2,302 1,668 2,302 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 506,509 507,884 345,149 346,583 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 510,549 512,240 349,189 350,939 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,010 4,187 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,422 19,553 11,221 11,221 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,226 1,937 984 1,375 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 20,648 21,490 17,215 16,783 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (19,422) (19,553) (11,221) (11,221) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,226 1,937 5,994 5,562 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 511,775 514,177 355,183 356,501 

 ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้โดยปกติมีระยะเวลำ 7 วนั ถึง 25 วนั 
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9. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
วตัถุดิบ 6,672 5,465 4,374 3,717 
อะไหล่ 20,933 19,579 10,918 10,803 
รวม 27,605 25,044 15,292 14,520 

10. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนเปิด  หุ้นกูแ้ละเงินฝำกประจ ำธนำคำร โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย         
และผลตอบแทนระหว่ำงร้อยละ 0.20 ถึง 0.75 ต่อปี (เฉพำะบริษทัฯ: ระหว่ำงร้อยละ 0.20 ถึง 0.60 ต่อปี) 
(2564: ระหวำ่งร้อยละ 0.20 ถึง 4.10 ต่อปี (เฉพำะบริษทัฯ: ระหวำ่งร้อยละ 0.20 ถึง 0.625 ต่อปี)) บริษทัฯน ำ
เงินฝำกประจ ำไวก้บัธนำคำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทำ้ยสัมปทำนประกอบ
กิจกำรประปำ ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 26 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 565,321 884,309 425,320 744,309 
หุน้กูท่ี้จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - 9,000 - - 
รวมตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  565,321 893,309 425,320 744,309 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน   

  

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 2,735,588 2,703,629 1,442,504 1,900,974 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย                              
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 2,735,588 2,703,629 1,442,504 1,900,974 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  3,300,909 3,596,938 1,867,824 2,645,283 
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11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2565 2564 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน   
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 5,000 5,000 
หกั: ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (750) (650) 
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์- สุทธิ 4,250 4,350 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 4,250 4,350 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  4,250 4,350 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหว่ำงปี 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 600,203 938,386 
บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชัน่ส์  จ ำกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 
     4,698,310 4,698,310 600,203 938,386 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (3,427,712) (3,206,218) - - 
หกั: เงินปันผลรับจำกก ำไรก่อนกำรซ้ือหุ้น  (20,000) (20,000) - - 
รวม     1,250,598 1,472,092 600,203 938,386 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด (“บริษทัย่อย”) ให้บริกำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี                                          
โดยสัญญำดังกล่ำวส้ินสุดในระหว่ำงปี 2564 ปัจจุบนับริษทัย่อยยงัคงให้บริกำรตำมปกติ โดย ณ ปัจจุบนั                     
กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวำ่งกำรจดัท ำขอ้เสนอกำรใหบ้ริกำร
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13.1 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและ

รับรู้เงินปันผลจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไร 
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งขำดทุน                  
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม                    
ท่ีแสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน     
เบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่ำงปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                          
รับระหว่ำงปี 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 608,568 544,317 (17,426) (208,620) 162,461 71,076 

รวม 608,568 544,317 (17,426) (208,620) 162,461 71,076 

13.2 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 
 ส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำยติุธรรม

ของเงินลงทุนดงักล่ำวมีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทัร่วม มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2565 2564 

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 9,260,265 10,153,800 
รวม 9,260,265 10,153,800 

13.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 
 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 2565 2564 
สินทรัพยห์มุนเวียน 10,423,445 9,711,841 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 59,422,671 59,265,506 
หน้ีสินหมุนเวียน (4,631,998) (3,393,985) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (27,274,650) (29,453,296) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 37,939,468 36,130,066 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย 
ของบริษทัร่วม (11,389,601) (11,296,310) 

สินทรัพย ์- สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 26,549,867 24,833,756 
สัดส่วนเงินลงทุน 24.98% 24.98% 
สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ 6,632,157 6,203,472 
ค่ำควำมนิยม 16,106 16,110 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 6,648,263 6,219,582 
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 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 
รำยได ้ 11,441,869 9,369,493 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 2,845,950 2,751,253 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (69,759) (835,146) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,776,191 1,916,107 

14. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 914,721 911,753 735,004 730,626 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหต ุ23)  54,590 61,456 49,682 54,697 
รวม 969,311 973,209 784,686 785,323 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 
2564 สรุปไดด้งัน้ี  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้                
แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 
166 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 111 ลำ้นบำท) (2564: 154 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 99 ลำ้นบำท)) 

15. สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โรงผลิต   
 น ้ำประปำและ   
 ระบบในกำรจ่ำย งำนระหวำ่ง  
 น ้ำประปำ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 14,776,089 - 14,776,089 
ซ้ือเพิ่ม 13,450 88,716 102,166 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 14,789,539 88,716 14,878,255 
ซ้ือเพิ่ม - 155,846 155,846 
โอนไปเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - (137) (137) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 14,789,539 244,425 15,033,964 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 5,810,735 - 5,810,735 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 477,676 - 477,676 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 6,288,411 - 6,288,411 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 464,737 - 464,737 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 6,753,148 - 6,753,148 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 8,501,128 88,716 8,589,844 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 8,036,391 244,425 8,280,816 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี    
2564   477,676 
2565   464,737 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยน ้ำประปำ 
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16. สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  โรงผลิต   
  น ้ำประปำและ   
  ระบบในกำรจ่ำย งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน น ้ำประปำ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 413,401 6,553,173 184,848 7,151,422 
ซ้ือเพ่ิม - 2,543 155,120 157,663 
ตดัจ ำหน่ำย - (186) - (186) 
โอนเขำ้ (ออก) - 339,968 (339,968) - 
โอนไปเป็นท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - (149) - (149) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 413,401 6,895,349 - 7,308,750 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (110) - (110) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 413,401 6,895,239 - 7,308,640 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 365,850 5,439,051 - 5,804,901 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,054 447,958 - 465,012 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส ำหรับส่วนท่ี
ตดัจ ำหน่ำย - (186) - (186) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 382,904 5,886,823 - 6,269,727 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,047 565,948 - 582,995 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (110) - (110) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 399,951 6,452,661 - 6,852,612 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 30,497 1,008,526 - 1,039,023 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 13,450 442,578 - 456,028 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี      
2564    465,012 
2565    582,995 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยน ้ำประปำ 
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สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำของบริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั จะถูกโอนให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำค
ภำยหลงัจำกส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ 25 ปี โดยจะส้ินสุด                
อำยสุัญญำในเดือนตุลำคม 2566 

17.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ้ำเสียจำกภำคเอกชน 
  มูลค่ำตำมบญัชีของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย

จำกภำคเอกชน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สิทธิ 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์

ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565     
รำคำทุน 1,410,075 154,350 - 1,564,425 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (549,743) (36,230) - (585,973) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 860,332 118,120 - 978,452 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564     
รำคำทุน 1,410,075 154,350 - 1,564,425 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (505,357) (29,997) - (535,354) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 904,718 124,353 - 1,029,071 

  กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำร
บ ำบดัน ้ำเสียจำกภำคเอกชน ส ำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สิทธิ 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์

ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 950,211 130,736 671 1,081,618 
ซ้ือเพ่ิม - รำคำทุน - - 1,569 1,569 
โอนเขำ้ (ออก) - 2,240 (2,240) - 
โอนไปเป็นท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - (2,240) - (2,240) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (45,493) (6,383) - (51,876) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 904,718 124,353 - 1,029,071 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (44,386) (6,233) - (50,619) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 860,332 118,120 - 978,452 

สินทรัพยใ์นกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียจำกภำคเอกชน
จะถูกโอนให้แก่เจ้ำของสิทธิภำยหลังจำกส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอำยสุัญญำในปี 2582 
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18. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2565 2564 

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั:  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ             

 ตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,015,822) (2,820,876) 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 153,287 348,233 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ระบบ             
บ ำบดัน ้ำเสีย 

ระบบ                
กำรจดักำร
ตะกอน รวม 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565    
รำคำทุน 14,104 12,000 26,104 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,104) (1,800) (15,904) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี - 10,200 10,200 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564    
รำคำทุน 14,104 12,000 26,104 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,104) (1,200) (15,304) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี - 10,800 10,800 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ระบบบ ำบดั                   
น ้ำเสีย 

ระบบกำร                        
จดักำรตะกอน รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 560 11,399 11,959 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (560) (599) (1,159) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 - 10,800 10,800 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย - (600) (600) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 - 10,200 10,200 
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20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,432 3,281 4,790 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,095 28,401 17,248 14,679 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 771 751 756 740 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,171 12,185 10,696 9,421 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,576 8,858 9,576 8,858 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,438 3,708 1,939 3,192 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,723 1,203 1,723 1,203 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 85,040 73,175 47,805 46,027 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 145,814 129,713 93,024 88,910 

21. เงินกู้ยืมระยะยำว 
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม /                                         

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2565 2564 

1 อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 
บวกส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 

ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่                      
เดือนมิถุนำยน 2563 ถึงเดือนมิถุนำยน 2569 1,640,000 2,100,000 

2 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.2 บวกอตัรำ
ดอกเบ้ียอำ้งอิงแบบทบตน้              

ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่                                  
เดือนกรกฎำคม 2565 ถึงเดือนเมษำยน 2570 900,000 - 

รวม 2,540,000 2,100,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (660,000) (460,000) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,880,000 1,640,000 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,100,000 2,860,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,000,000 - 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (560,000) (760,000) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 2,540,000 2,100,000 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตรำส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่ำย ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ  

22. หุ้นกู้ 
      (หน่วย: พนับำท) 
   วนัที่ครบ  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุ้นกู ้ อำยหุุ้นกู ้ วนัที่ออกหุ้นกู ้ ก ำหนดไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2565 2564 
    (ร้อยละต่อปี)   
1 10 ปี 22 กุมภำพนัธ์ 2555 22 กุมภำพนัธ์ 2565 4.60 - 2,000,000 
2 10 ปี 21 พฤษภำคม 2558 21 พฤษภำคม 2568 3.98 1,400,000 1,400,000 
3 5 ปี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 1 กุมภำพนัธ์ 2566 2.33 1,000,000 1,000,000 
4 7 ปี 2 เดือน 20 ธนัวำคม 2562 20 กุมภำพนัธ์ 2570 2.41 1,000,000 1,000,000 

รวม   3,400,000 5,400,000 
หกั: หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (1,000,000) (2,000,000) 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   (1,575) (2,193) 
หุ้นกู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  2,398,425 3,397,807 

 หุ้นกู้ของบริษทัฯทั้งหมดมีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ               
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอำยหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                   
ผูถื้อหุ้น อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตรำส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่ำย ให้เป็นไป                        
ตำมอตัรำท่ีก ำหนด  

23. สัญญำเช่ำ  
 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ  
 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั  โดยสัญญำเช่ำท่ีดินมีอำยุ

สัญญำเช่ำ 15 และ 20 ปี และสัญญำเช่ำยำนพำหนะมีอำยสุัญญำเช่ำอยูร่ะหวำ่ง 1 - 5 ปี 
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ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน ยำนพำหนะ รวม ท่ีดิน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 28,693 44,249 72,942 28,693 35,208 63,901 
เพ่ิมขึ้น - 1,679 1,679 - 1,679 1,679 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,677) (11,488) (13,165) (1,677) (9,206) (10,883) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 27,016 34,440 61,456 27,016 27,681 54,697 
เพ่ิมขึ้น - 5,992 5,992 - 5,992 5,992 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,677) (11,181) (12,858) (1,677) (9,330) (11,007) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 25,339 29,251 54,590 25,339 24,343 49,682 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 65,618 72,585 60,002 64,854 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (8,949) (10,478) (8,536) (9,728) 
รวม 56,669 62,107 51,466 55,126 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,285) (11,060) (9,451) (9,282) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน                      
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 45,384 51,047 42,015 45,844 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 2565 2564 2565 2564 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 12,858 13,165 11,007 10,883 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,456 2,863 2,120 2,417 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน 36,612 35,370 36,197 35,076 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์
อำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 164 210 - - 
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ง) อ่ืน ๆ 
 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 จ ำนวน 

51 ลำ้นบำท (2564: 50 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 48 ลำ้นบำท (2564: 47 ลำ้นบำท)) ซ่ึงรวมถึงกระแส
เงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  

24. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน             
แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 73,379 62,271 47,816 35,698 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  7,670 7,301 4,678 4,533 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,449 1,285 882 786 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                       
ดำ้นประชำกรศำสตร์ - 1,143 - 248 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - (1,661) - (360) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 4,430 - 8,094 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหว่ำงปี (789) (1,390) - (1,183) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 81,709 73,379 53,376 47,816 

 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไม่มีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 10.54 - 15.76 ปี (เฉพำะบริษทัฯ: 10.54 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 

อตัรำคิดลด 1.80 - 2.29 1.80 - 2.29 1.80 1.80 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  0 - 9.0 0 - 9.0 0 - 8.0 0 - 8.0 



หน้า 200แบบ 56-1 One Report 2565

 

34 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (5,102) 5,855 (2,700) 3,070 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  6,362 (5,663) 3,428 (3,086) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (5,378) 3,441 (2,832) 1,709 
     

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (4,873) 5,600 (2,631) 2,995 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  5,285 (4,706) 2,818 (2,533) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (5,137) 3,318 (2,761) 1,675 

25. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรอง
ตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

26. 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 ำไดต้่อเม่ือมีกำรกันส ำรองตำมกฎหมำยไวร้้อยละ 10 ของทุน                        
จดทะเบียนเตม็จ ำนวน  

 ก ำไรสะสมท่ีส ำรองตำมกฎหมำยให้กันไวเ้ป็นเงินสดโดยน ำฝำกประจ ำไวท่ี้ธนำคำร หรือสถำบนั
กำรเงินท่ีไดรั้บอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 207,660 195,529 117,167 105,143 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 504,455 517,637 496,957 509,590 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ
ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำฯ 582,995 465,012 - - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 221,494 221,494 
ค่ำบริหำรและจดักำร - - 37,902 37,301 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตและซ่อมบ ำรุง 720,562 702,130 412,110 423,863 

28. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 647,660 642,313 477,674 476,244 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 8,877 8,647 15,183 14,191 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 656,537 650,960 492,857 490,435 

จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่ง                                               
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำกบริษทัร่วม (4,356) (52,155) - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน                        
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั - (782) - (1,596) 

 (4,356) (52,937) - (1,596) 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,635,311 3,770,934 3,012,647 3,239,762 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 727,062 754,187 602,529 647,952 
ผลกระทบทำงภำษสี ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 29) - (41,428) - - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งห้ำม 47,843 48,718 44,603 45,296 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1,463) (2,070) (1,401) (1,986) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได้ - - (152,533) (201,892) 
ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (129,877) (117,124) - - 
อื่น ๆ 12,972 8,677 (341) 1,065 

รวม (70,525) (103,227) (109,672) (157,517) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน 656,537 650,960 492,857 490,435 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2565 2564 2565 2564 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  3,884 3,910 2,244 2,244 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 16,342 14,675 10,675 9,563 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม
ของเงินลงทุน 116 121 - - 

สัญญำเช่ำ 416 130 357 86 
รวม 20,758 18,836 13,276 11,893 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ (119,488) (102,967) (119,488) (102,967) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย                    
จำกภำคเอกชน (16,533) (15,862) (16,533) (15,862) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้ง
โอนเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำฯของบริษทัยอ่ย (11,774) (17,000) - - 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของ
เงินลงทุน (852) (1,029) (411) (904) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (306) (439) (306) (439) 
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยใ์น               
กำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำฯจำก
กำรรวมธุรกิจ (674) (1,531) - - 

รวม (149,627) (138,828) (136,738) (120,172) 
สุทธิ (128,869) (119,992) (123,462) (108,279) 
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29. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ก) บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำ                        

ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 59-0683-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 29 กุมภำพนัธ์ 2559 ภำยใต้เง่ือนไข                           
ท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว  ้

- กำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับ                       
กำรส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำห้ำปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น                              
(วนัท่ี 31 มีนำคม 2562) 

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 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร                        
สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้เง่ือนไขท่ีระบุไว  ้

- กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้รับจำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับ
กำรส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำห้ำปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้ น                         
(วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560) 

สิทธิพิเศษทำงภำษีของบริษทัยอ่ยทั้งหมดไดส้ิ้นสุดลงในระหวำ่งปี 2565 

 รำยได้ของกลุ่มบริษทัจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริม                              
กำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ - 419,554 5,574,938 5,262,846 5,574,938 5,682,400 
       

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ - 630 3,866,918 3,924,668 3,866,918 3,925,298 
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30. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ

สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด 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 และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำน
และเขตภูมิศำสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศำสตร์ 
 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่

ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 ในปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยให้แก่ลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 

5,378 ลำ้นบำท (2564: 5,480 ลำ้นบำท) คิดเป็นร้อยละ 94 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
32. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนกังำนของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติั

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็น
รำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5.0 - 15.0 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบ                    
ว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2565 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำย
จ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 6 ลำ้นบำท) (2564: 10 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 5 ลำ้นบำท)) 

  



หน้า 205แบบ 56-1 One Report 2565

 

39 

33. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำน                            

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนกรกฎำคมจนถึงเดือนธนัวำคม 2563 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2564  

1,196,556 0.30 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำน                               
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               
26 สิงหำคม 2564 

1,196,967 0.30 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2564  2,393,523 0.60 
    
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำน                              

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนกรกฎำคมจนถึงเดือนธนัวำคม 2564 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2565  

1,196,999 0.30 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำน                                
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               
23 สิงหำคม 2565 

1,196,999 0.30 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2565  2,393,998 0.60 

34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
34.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษัทฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 79 ล้ำนบำท (2564: 209 ล้ำนบำท)                                  

ท่ีเก่ียวขอ้งกับงำนปรับปรุงระบบผลิตและระบบส่งจ่ำยน ้ ำประปำ โรงผลิตน ้ ำประปำบำงเลน กับ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงและงำนปรับปรุงระบบอ่ืน ๆ  

34.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอ่ืน 
ก) กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำกำรบริหำรจดักำรและกำรซ่อมบ ำรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 

(“บริษทัย่อย”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่ำวบริหำรจดักำรและซ่อมบ ำรุงรักษำระบบผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำและบริหำรจดักำรระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ภำยใตเ้ง่ือนไขในสัญญำดังกล่ำวกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ำย
ค่ำบริกำรตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ สัญญำมีระยะเวลำ 1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกรำคม 2553 และต่ออำยุ
สัญญำโดยอตัโนมติัทุก ๆ ปี ครำวละ 1 ปี  

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันจำกสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ เป็นจ ำนวนเงินรวม                      
30 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 20 ลำ้นบำท) (2564: 28 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 22 ลำ้นบำท)) 
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34.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทั
เหลืออยู่เป็นจ ำนวน 301 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 111 ลำ้นบำท) (2564: 300 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 
110 ลำ้นบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั  
โดยประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ค ้ำประกนัตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำ              
กบักำรประปำส่วนภูมิภำค 230,650 230,650 63,000 63,000 

ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 70,555 69,097 48,178 46,894 
ค ้ำประกนัอ่ืน ๆ 101 101 101 101 
รวม 301,306 299,848 111,279 109,995 

35.  ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม                     
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน     

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 2,735,588 - 2,735,588 
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 4,250 - - 4,250 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,260,265 - - 9,260,265 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 3,443,018 - 3,443,018 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม                     
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 2,703,629 - 2,703,629 
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 4,350 - - 4,350 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,153,800 - - 10,153,800 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนด 
 ภำยใน 1 ปี - หุ้นกู ้ - 9,058 - 9,058 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 5,550,559 - 5,550,559 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม             
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน     

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 1,442,504 - 1,442,504 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,260,265 - - 9,260,265 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 3,443,018 - 3,443,018 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม             
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน     

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 1,900,974 - 1,900,974 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,153,800 - - 10,153,800 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 5,550,559 - 5,550,559 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม   
36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
36.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจ้ำหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และมีควำมเส่ียงจำก           

กำรกระจุกตัวของลูกหน้ี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีลูกค้ำหลักรำยเดียว คือ กำรประปำส่วนภูมิภำค 
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเป็นหน่วยงำนรำชกำร ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำ
จะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้
สินเช่ือ คือ มูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

หมุนเวียนอ่ืน เงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
เงินกูย้มืระยะยำวและหุน้กูท่ี้มีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่
มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2565 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 50,126 11,798 61,924 0.15 - 0.35 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 511,775 511,775 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 565,321 - - - 2,735,588 3,300,909 0.20 - 0.75 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 4,250 4,250 - 
 565,321 - - 50,126 3,263,411 3,878,858  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 145,814 145,814 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 2,540,000 - 2,540,000 2.225 - 2.318 
หุ้นกู ้ 1,000,007 2,398,418 - - - 3,398,425 2.33 - 3.98 
 1,000,007 2,398,418 - 2,540,000 145,814 6,084,239  
 
  (หน่วย: พนับำท) 
 2564 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 46,673 20,089 66,762 0.125 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 514,177 514,177 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 893,309 - - - 2,703,629 3,596,938 0.20 - 4.10 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 4,350 4,350 - 
 893,309 - - 46,673 3,242,245 4,182,227  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 129,713 129,713 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 2,100,000 - 2,100,000 1.875 - 2.950 
หุ้นกู ้ 2,000,060 2,398,641 999,106 - - 5,397,807 2.33 - 4.60 
 2,000,060 2,398,641 999,106 2,100,000 129,713 7,627,520   
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 (หน่วย: พนับำท) 
 2565 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 39,553 11,348 50,901 0.15 - 0.35 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 355,183 355,183 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 425,320 - - - 1,442,504 1,867,824 0.20 - 0.60 
 425,320 - - 39,553 1,809,036 2,273,909  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 93,024 93,024 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 2,540,000 - 2,540,000 2.225 - 2.318 
หุ้นกู ้ 1,000,007 2,398,418 - - - 3,398,425 2.33 - 3.98 
 1,000,007 2,398,418 - 2,540,000 93,024 6,031,449  
 
  (หน่วย: พนับำท) 
 2564 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 36,627 19,629 56,256 0.125 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 356,501 356,501 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 744,309 - - - 1,900,974 2,645,283 0.200 - 0.625 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 57,170 - 57,170 3.25 

 744,309 - - 93,797 2,277,104 3,115,210  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 88,910 88,910 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 2,100,000 - 2,100,000 1.875 - 2.950 
หุ้นกู ้ 2,000,060 2,398,641 999,106 - - 5,397,807 2.33 - 4.60 
 2,000,060 2,398,641 999,106 2,100,000 88,910 7,586,717  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมท่ีเป็น

เงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั 

36.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

37. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือ กำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม

เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมถึง  
กำรปฎิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกู้ โดยกลุ่มบริษทัได้ปฎิบัติตำม
เง่ือนไขทำงกำรเงินดงักล่ำวตลอดระยะเวลำรำยงำน                     

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.46:1 (2564: 0.59:1) และ               
เฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.53:1 (2564: 0.67:1) 

38. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติให้เสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

เพื่ออนุมัติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2565 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท ซ่ึงบริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผล     
ระหว่ำงกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท และจะจ่ำยเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกในอตัรำหุ้นละ                     
0.30 บำท กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวขึ้นอยูก่บักำรอนุมติัของผูถื้อหุน้ 

39. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวมน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2566 



4 เอกสารแนบ



หน้า 212แบบ 56-1 One Report 2565

เอกสารแนบ 1
ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และเลขานุการบริษัท

ดร.ทนง พิิทยะ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

วัันท่ี่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 17 ธัันวัาคม 2551

อายุุ : 75 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
•  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ�น
•  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
 รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีที่่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 

 บริษัท ส.ขอนแก่นฟูู้�ดส์ จำกัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
   บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟู้ค  

 จำกัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
   บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
• 2555 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
   บรษิทั สแกน อนิเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
   บรษัิท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
• 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
   บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
• 2548 - 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

 กระทรวงการคลัง
• 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

 กระทรวงพาณิชย์

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - 0.0085% (342,500 หุ้้�น)
        ทางอ�อม - ไม่มี
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อายุุ : 77 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิิตกิตติมศักดิ�
 สาขาเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิิตกิตติมศักดิ�
 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิิตกิตติมศักดิ�
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิิตกิตติมศักดิ� สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิิตกิตติมศักดิ�
 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ�น
• ปริญญาโท วิศวกรรมไฟู้ฟู้�า มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ�น
• ปรญิญาตรี วศิวกรรมไฟู้ฟู้�า มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ�น
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560
 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุ่น 18/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
 รุ่น 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรป�องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 366
 วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
• อานางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน รักษาการประธานกรรมการบริษัท 

 บริษัท ทางด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเทพ  
 จำกัด (มหาชน)

• ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการบริหาร   
 กรรมการสรรหาและกำหนด 
 ค่าตอบแทน บริษัท ทางด่วน 
 และรถไฟู้ฟู้�า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่ง
  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
• 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
• 2541 - 2558 ประธานกรรมการ
  และประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท รถไฟู้ฟู้�ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2537 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่  

 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  
• 2537 - 2558 กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร  

 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

 บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

 บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

 บริษัท ไฟู้ฟู้�าน้ำางึม 2 จำากัด
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จำกัด
• 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

 และประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด

• 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ 

 บริษัท ซีเค ออฟู้ฟู้ิซ ทาวเวอร์ จำกัด
• 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการ  

 บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด
• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด
• 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จำกัด
• 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด
• 2524 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - 0.0050% (200,000 หุ้้�น)
        ทางอ�อม - 0.0025% (100,000 หุ้้�น)

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 22 พัฤษภาคม 2551
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อายุุ : 50 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 (Construction & Management) 
 University of Michigan Ann Arbor U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial 
 Statement (UFS) รุ่น 9/2550
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) 
 รุ่น 35/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) 
 รุ่น 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่ม ี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
• ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
• ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร 

 และกรรมการ บรรษัทภิบาล 
 และบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ทางด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเทพ  
 จำกัด (มหาชน)

• 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 กลุ่มงานปฏิบัติการ 
 บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

• 2554 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 สายงานพัฒนาธุรกิจ 
 บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

• 2557 - 2558 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท รถไฟู้ฟู้�ากรุงเทพ จำกัด  
 (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ  

 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
• ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
• 2552 - 2560 กรรมการ
•   บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
• 2555 - 2558 กรรมการ บริษัท ทรานสิท เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายพิงษ์สฤษดิ� ตันติสุวณิชย์กุล
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 25 กุมภาพัันธั์ 2559
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อายุุ : 77 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล California State
 University, Long beach, U.S.A.
• ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program: The International 
 Senior Manager’s Program (1995) 
 Harvard University, Graduate School of Business 
 Administration, U.S.A.
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
 รุ่น 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่น 81/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 

 และกำหนดค่าตอบแทน  
 กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไทยออฟู้ติคอล กรุ�ป จำกัด  
 (มหาชน)

• 2550 - ก.ค. 2563 ประธานกรรมการสรรหา 
 และกำหนดค่าตอบแทน  
 กรรมการบรรษัทภบิาล 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2550 - ก.ค. 2563 ประธานกรรมการ
   บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
• 2539 - 2546 กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท สยามคราฟู้ท์อุตสาหกรรม จำกัด
• 2532 - 2539 กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท ผลิตภัณฑิ์กระดาษไทย จำกัด
• 2528 - 2532 กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายไพิรัช เมฆอาภรณ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 22 พัฤษภาคม 2551
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อายุุ : 72 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท  สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เนติบัณฑิิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิิตสภา
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่น 46/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
 รุ่น 9/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาบัตร  วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร หลักสูตร
 การป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น11

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร 

 ความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน  บริษัท ทางยกระดับ 
 ดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

• 2551 - ก.ค. 2563 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2559 - 2562 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด 

 ค่าตอบแทน บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด  
 (มหาชน)

• 2558 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ล�อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)
• 2555 - 2559 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
• 2542 - 2543 กรรมการและผู้อำนวยการ
  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
• 2540 - 2541 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 22 พัฤษภาคม 2551
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อายุุ : 61 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิิต
 สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)
 รุ่นที่ 208/2558
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
 รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 71
 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2564 - ปัจจุบนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 
   บรษิทั ปรชีา กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
• 2560 - 2562 กรรมการ 
   บรษิทั ทางด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเทพ จำกดั  
   (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2562 - ก.ย. 2564 อธิบด ีกรมธนารักษ์
• 2562 - ก.ย. 2564 ประธานกรรมการ
   บรษัิท ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จำกดั
• 2562 - ก.ย. 2564 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2558 - ก.ย. 2564 กรรมการ
   การรถไฟู้ฟู้�าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• 2561 - 2562 รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลัง
• 2558 - 2561 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลัง 
   กระทรวงการคลงั

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 7 ธัันวัาคม 2564
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อายุุ : 65 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริิญญาเอก สาขาวิิศวิกริริมศาสตริ์ (ปฐพีวิิศวิกริริม)
 มหาวิิทยาลััยอินส์บริุค ปริะเทศออสเตริีย
• ปริิญญาโท สาขาวิิศวิกริริมศาสตริ์ (โยธุา)
 จุฬาลังกริณิ์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตริี สาขาวิิศวิกริริมศาสตริ์ (โยธุา)
 จุฬาลังกริณิ์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสูตริ Directors Certification Program (DCP) 
 ริุ�น 81/2549 สมาคมส�งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย
• หลัักสูตริ Directors Accreditation Program (DAP) 
 ริุ�น 36/2548 สมาคมส�งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม�มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• ธุ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กริริมการิ กริริมการิบริิหาริ
  กริริมการิบริริษัทภิบิาลั แลัะบริหิาริ
  ควิามเสี�ยง แลัะกริริมการิผูู้้จัดการิ  
  บริิษัท ทางด�วินแลัะริถไฟู้ฟู้�ากริุงเทพ  
  จำกัด (มหาชน)
• 2557 - 2558 กริริมการิ กริริมการิบริหิาริ
  กริริมการิผูู้้จัดการิ
  บริิษัท ริถไฟู้ฟู้�ากริุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2557 ริองปริะธุานกริริมการิบริิหาริ
  บริิษัท ริถไฟู้ฟู้�ากริุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2549 - 2558 กริริมการิ 

 บริิษัท ช.การิช�าง จำกัด (มหาชน)
• 2547 - 2558 กริริมการิ 

 บริษัิท ริถไฟู้ฟู้�ากรุิงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2547 - 2554 กริริมการิบริิหาริ 
  บริิษัท ริถไฟู้ฟู้�ากริุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2544 - 2553 ผูู้้ช�วิยกริริมการิผูู้้จัดการิใหญ� 
  สายงานพัฒนาธุุริกิจ
  บริิษัท ช.การิช�าง จำกัด (มหาชน)
• 2543 - 2554 กริริมการิผูู้้จัดการิ
  บริิษัท ริถไฟู้ฟู้�ากริุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน ริักษาการิกริริมการิผูู้้จัดการิ
  บริิษัท ทางด�วินกริุงเทพเหนือ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กริริมการิ บริิษัท ปริะปาปทุมธุานี จำกัด 
2559 - ปัจจุบัน กริริมการิ แลัะกริริมการิบริิหาริ
  บริิษัท ทางด�วินกริุงเทพเหนือ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กริริมการิ  
  บริิษัท แบงคอก เมโทริ เน็ทเวิิริ์ค จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - 0.0250% (1,000,100 หุ้้�น)
        ทางอ�อม - ไม่มี

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณิ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 22 พัฤษภาคม 2551
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อายุุ : 76 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟู้ฟู้�า
 มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ�น
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบ
 ประชาธิปไตย รุ่นที่ 8/2547 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 รุ่นที่ 1/2546 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่น 37/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลกัสตูร Mini MBA มหาวิทยาลัยเบร์ิกเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท ทางด่วนและรถไฟู้ฟู้�า
  กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2546 - 2549 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2532 - 2537 ผู้จัดการทั่วไป 
  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2539 - 2546 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายสุวิช พิ่่งเจริญ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 22 พัฤษภาคม 2551
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อายุุ : 65 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริิญญาโท สาขาบริิหาริธุุริกิจ จุฬาลังกริณิ์มหาวิิทยาลััย
• ปริะกาศนียบัตริชั�นสูงทางการิสอบบัญชี 
 มหาวิิทยาลััยธุริริมศาสตริ์
• ปริิญญาตริี สาขาบัญชี จุฬาลังกริณิ์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสูตริ  Director Certification Program (DCP)
 ริุ�น 48/2547 สมาคมส�งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย
• หลัักสูตริ Role of the Compensation Committee (RCC) 
 ริุ�น 9/2552 สมาคมส�งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย
• หลัักสูตริผูู้้บริิหาริริะดับสูง (วิตท.) ริุ�นที� 11/2553 
 สถาบันวิิทยาการิตลัาดทุน

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม�มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2558 - ปัจจุบัน กริริมการิ แลัะกริริมการิบริิหาริ
  บริิษัท ทางด�วินแลัะริถไฟู้ฟู้�ากริุงเทพ 
  จำกัด (มหาชน)
• 2558 - ธุ.ค. 2564 กริริมการิบริริษัทภิิบาลัแลัะบริิหาริ
  ควิามเสี�ยง บริิษัท ทางด�วินแลัะริถไฟู้ฟู้�า
  กริุงเทพ จำกัด  (มหาชน)
• 2558 - 2563 กริริมการิผูู้้จัดการิ บริิษัท ทางด�วิน 

 แลัะริถไฟู้ฟู้�ากริุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2562 - ก.ค. 2563 ปริะธุานกริริมการิบริิหาริควิามเสี�ยง 

 บริิษัท ทีทีดับบลัิวิ จำกัด (มหาชน)
• 2558 - ก.ค. 2563 กริริมการิสริริหาแลัะกำหนดค�าตอบแทน 

 บริิษัท ทีทีดับบลัิวิ จำกัด (มหาชน)
• 2550 - 2558 กริริมการิ กริริมการิบริิหาริ 

 กริริมการิผูู้้จัดการิ 
 บริิษัท ทางด�วินกริุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• 2556 - 2557 กริริมการิ กริริมการิสริริหาแลัะกำหนด 
 ค�าตอบแทน กริริมการิบริิหาริควิามเสี�ยง 
 บริิษัท ทีทีดับบลัิวิ จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2547 - มิ.ย. 2564 กริริมการิแลัะกริริมการิบริิหาริ
  บริิษัท ทางด�วินกริุงเทพเหนือ จำกัด
• 2550 - 2563 ริักษาการิกริริมการิผูู้้จัดการิ 
  บริิษัท ทางด�วินกริุงเทพเหนือ จำกัด
• 2554 - 2557 กริริมการิ บริิษัท ไซียะบุริี พาวิเวิอริ์ จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - 0.000003% (100 หุ้้�น)

นางพิเยาว์ มริตตนะพิร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 17 กุมภาพัันธั์ 2558
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อายุุ : 55 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ�น

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
•   - ไม่มี -

บรัิษัที่อ่�น
• 2563 ผู้อำนวยการใหญ่ 
  กลุม่งานธุรกจิโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  และพลงังานธุรกิจภาคพื้นเอเซียแปซิฟู้ิก
  บรษิทั มติซุยแอนด์คมัปน ีจำกัด (สงิคโปร์)
• 2562 ผูอ้ำนวยการใหญ่ กลุม่งานธุรกิจพลงังาน  

 ธุรกิจภาคพื้นเอเซียแปซิฟู้ิก
  บรษิทั มติซุยแอนด์คมัปน ีจำกัด (สงิคโปร์)

• 2561 ผู้จัดการทั่วไป 
  กลุ่มงานนวัตกรรมทางธุรกิจ 
  หน่วยงานธุรกิจพลังงาน 1
  บรษัิท มติซุยแอนด์คมัปนี จำกดั (กรงุโตเกยีว)
• 2559 ผู้จัดการทั่วไป แผนกนวัตกรรมทางธุรกิจ  

 กลุ่มงานวางแผนและกลยุทธ์
  บรษัิท มติซุยแอนด์คมัปนี จำกดั (กรงุโตเกยีว)
• 2557 ผู้จัดการทั่วไป แผนกวางแผนและกลยุทธ์  

 หน่วยงานธุรกิจพลังงาน 1 และ 2
  บรษัิท มติซุยแอนด์คมัปนี จำกดั (กรงุโตเกยีว)

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายคาโอรุ อุเมฮาร่า
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 20 สัิงหาคม 2563
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อายุุ : 50 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการนโยบาย  มหาวิทยาลัยเคโอ
 ประเทศญี่ปุ�น
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP)
 รุ่น 256/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
•   - ไม่มี -

บรัิษัที่อ่�น
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์  

 (ประเทศไทย) จำกัด
• 2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป 

 กลุ่มงานธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์)  
 จำกัด

• 2560 - ก.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
• 2559 - 2560 รองผู้จัดการทั่วไป แผนกที่ 4
  กลุ่มงานธุรกิจพัฒนาโครงการที่ 1  
  บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด (กรุงโตเกียว)
• 2554 - 2559 รองผู้จัดการทั่วไป แผนกที่ 3
  กลุ่มงานธุรกิจพัฒนาโครงการที่ 1  
  บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด (กรุงโตเกียว)
• 2548 - 2554 รองผู้จัดการโครงการ
  บริษัท มิตรพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายฮิเดะโอะ มัทซึึโมโตะ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 21 ธัันวัาคม 2560
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อายุุ : 52 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท Master of Science in Administrative 
 Studies Sub concentration: Financial Economics, 
 Boston University, U.S.A.
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
 รุ่นที่ 20/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
 รุ่นที่ 13/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 รุ่นที่ 201/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ที ่24/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทนุ
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร Certificated in Investor Relations 2016
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program (CFO)
 รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
 สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า    
• หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) 
 รุ่นที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  หลานของนายปลิว ตรีวิศวเวทย์

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  สายงานบรหิาร บริษัท ททีีดบับลวิ จำกดั  
  (มหาชน)
• 2557 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน  

 บริษัท ทางด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเทพ จำกัด  
 (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
• 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียน
• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร 
 และของเสียอันตราย

• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

• 2557 - 2560 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ฟู้�าอมรเครื่องจักร จำกัด

• 2557 - 2560 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อาร์ เอส บี คอนสตรัคชั่น จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการผู้จัดการ 
และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

วัันที่่� ได้้รัับแต่่งต่ั�ง : 1 ม่นาคม 2561
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อายุุ : 56 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA)
• ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล 
 Certified Internal Auditor (CIA)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 รุ่น 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
 รุ่น 9/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Refreshment Program
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
 บริษัท Advances for Corporate Secretaries
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร  

 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2558 - ต.ค. 2564 รองกรรมการผู้จัดการ  

 สายงานบริหารและเลขานุการบริษัท  
 บริษัท ทางด่วนและรถไฟู้ฟู้�ากรุงเทพ  
 จำกัด (มหาชน)

• ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สายงานบริหารและเลขานุการบริษัท  
 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• 2555 - ก.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 
 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายภาคภูมิ  ทวีวิทยรัศมิ�
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
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อายุุ : 50 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิิต (สาขาการบัญชี )
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 รุ่น 121/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
 รุ่น 79/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program
 สมาคมจดทะเบียนไทย ปี 2558
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์,
 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายการคลัง ปี 2561
• หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program
 สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2562
• หลักสูตร TLCA CFO CPD
 หัวข้อ “PDPA for Accounting and Finance”
 สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2565 

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
  สายงานการเงิน 
  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2563 - ต.ค. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
  รักษาการผู้อำนวยการฝ่�ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2561- 2562 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  สายงานบริหาร
  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2548 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่�ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2559 กรรมการ 

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
• 2554 - 2559 กรรมการ 

 บริษัท บางเขนชัย จำกัด
• 2550 - 2559 กรรมการ 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
• 2550 - 2559 กรรมการ 

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
• 2543 - 2548 ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 

 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
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อายุุ : 55 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท การจัดการด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• หลักสูตร  Executive Development Program (EDP)
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
 และการจัดการน้ำสูญเสีย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิิต 
• หลักสูตร การติดตามและควบคุมผลการดำเนินงาน
 ทางธุรกิจ 2558 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Business Capability Enhancement Program 
 (BCEP) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2565  - ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ 

 สายงานปฏิบัติการ 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

• 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่�ายปฏิบัติการ 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

• 2558 - 2560 รักษาการผู้อำนวยการ 
 ฝ่�ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

• 2553 - 2557 ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ 
 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2558 ผู้จัดการส่วนคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพ 

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
• 2557 - 2558 ผู้จัดการส่วนโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี  

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
• 2540 - 2548 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 

 บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายพิิพิัฒน์  คติกุล
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ และผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
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อายุุ : 58 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิิต (การบัญชี)
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
 รุ่นที่ 43/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
 รุ่นที่ 2/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT)
 รุ่นที่ 24/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
 รุ่นที่ 20/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริม
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Board Nomination & Corporation Program (BNCP)
 รุ่นที่ 1/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Government for Executives (CGE)
 รุ่นที่ 6/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Orientation Course-CFO Focus on Financial
 Reporting รุน่ท่ี 6 สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 2561

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2554 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 

 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2558 - ต.ค. 2564 ผู้อำนวยการฝ่�ายกิจการองค์กร   

 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2557 ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ  

 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2539 - 2554 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
• 2536 - 2538 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน 

 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ�ป จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำานักกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท



หน้า 228แบบ 56-1 One Report 2565

อายุุ : 55 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิิต
 โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• หลักสูตร TMA Thailand Management Day 2018,
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2561
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
 รุ่นที่ 16 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• หลักสูตร Energy Symposium 2016
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่�ายพัฒนาธุรกิจ 

 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2555 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่�ายบริการลูกค้า 

 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2548 - 2553 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและก่อสร้าง  

 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2554 - 2555 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
• 2544 - 2547 ผู้จัดการสนามงานท่อประปา 

 กิจการร่วมค้า JWTWCK

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - 0.00001 (400 หุ้้�น)
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายหงษ์ทอง อาทิตย์
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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อายุุ : 57 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 ภาควิชาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการกำกับกิจการ
 สำหรับผู้บริหาร (Governance Risk and Compliance)
 สถาบันวิทยาการจัดการ TRIS 
• หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ
 ภายใน (Internal Audit Certify Program) สภาวิชาชีพบัญชี 
• หลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
 และการจัดการน้ำสูญเสีย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิิต
• หลักสูตร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง Risk Management
 บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัด
• หลักสูตร Leadership for QMS and EMS,
 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 
 หลักสูตร ผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ
 สถาบันน้ำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2558 - ต.ค. 2564 รักษาการผู้อำนวยการ 

 ฝ่�ายลูกค้าสัมพันธ ์
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

• 2558 - ต.ค. 2564 ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ ์
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

• 2557 - 2558 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

• 2553 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่�ายสารสนเทศ 
 ผู้อำนวยการฝ่�ายการตลาด 
 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

• 2544 - 2553 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจ 
 ผูจ้ดัการส่วนสนบัสนนุการเดนิรถ ฝ่�ายปฏบิตักิาร
 บริษัท รถไฟู้ฟู้�ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2542 - 2544 ผู้จัดการผลิตภัณฑิ์ซอฟู้แวร์ประยุกต ์

 ทางการบริหารธุรกิจ 
 บริษัท บิสซิเนทส์ แอพพริเคชั่น จำกัด

• 2537 - 2542 ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร ์
 บริษัท สยามคายาบา จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ
ผู้อำานวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
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อายุุ : 50 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิิต
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง Risk Management
 บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัด 
• หลักสูตร แนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
 ต่อการบริหารงานบุคคล รุ่น 2 สำนักงานศาลยุติธรรม

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 2561 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการ 

 ฝ่�ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ   
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

• 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนพัฒนาบุคลากร 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• 2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่�ายทรัพยากรบุคคล 

 บริษัท โพรเกรส ซอฟู้ท์แวร์ จำกัด
• 2558 - 2558 ผู้จัดการฝ่�ายทรัพยากรบุคคล 

 บริษัท สุขสวัสดิ� คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
• 2551 - 2558 ผู้จัดการฝ่�ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ที.เอ็น. อินฟู้อร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นางบุศวรรณ ผลประเสริฐ
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และผู้จัดการส่วนพัฒนาบุคลากร
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อายุุ : 47 ปีี
คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษา/ปีรัะวััติ่อบรัม
• ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี  การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 
 (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร TLCA Risk Management 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร IR Professional Certification Program
 รุ่นที่ 4 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร COSO ERM
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร ประกาศนียบัตร Professional Controller
 รุ่นที่ 7 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั
•  ไม่มี

ปีรัะสับการัณ์การัที่ำางานในรัะยุะ 5 ปีีท่ี่�ผู้่านมา
บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยุน
• 22565 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการ 

 ฝ่�ายบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

• 2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบัญช ี
 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

• 2553 - 2556 หัวหน้าแผนกบัญช ี
 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

• 2551 - 2553 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 
 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

บรัิษัที่อ่�น
• มี.ค. 2556 - ธ.ค. 2556 ผู้จัดการส่วนบริหาร 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

สััดสั่วนการถืือครองหุ้้�นในบริษััท :  ทางตรง - ไม่มี
        ทางอ�อม - ไม่มี

นายเปรม เลี่ยมสกุล
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการส่วนบัญชี
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
(1) ให้คำแนะนำเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกำหนด กฎ ระเบยีบและข้อบงัคับต่างๆ ของบรษิทัและตดิตามให้มี 

การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ 
(2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติ

ต่างๆ 
(3) บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมท้ังติดตามให้มกีารปฏิบติัตามมติท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
(4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ ตลท. 

และ ก.ล.ต. 
(5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 
(6) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
(7) ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 

คณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมี 
ส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุม
 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำา 
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า 
พ.ศ. 2546
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมของบริษัท

กรัรัมการั บจก. ปีรัะปีาปีทีุ่มธัาน่
บจก. ไที่ยุวัอเต่อรั์ 
โอเปีอเรัชั�นสั์

บมจ. ซ่เค พัาวัเวัอรั์

1. ดร.ทนง พิทยะ - -

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ - -

3. นายพงษ์สฤษดิ�  ตันติสุวณิชย์กุล - -

4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ - - -

5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ - - -

6. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ - -

7. นายสุวิช พึ่งเจริญ - - -

8. นางพเยาว์ มริตตนะพร - - -

9. นายยุทธนา หยิมการุณ - - -

10. นายคาโอรุ อุเมฮาร่า - - -

11. นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ - - -

12. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์   -

หมายเหต ุ  = ประธานกรรมการ 

   = ประธานกรรมการบริหาร

   = กรรมการ

   = กรรมการผู้จัดการ
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

  บรษิทัไดด้ำเนนิการตรวจสอบภายในตามแนวปฏบิตัแิหง่มาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทาง
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO 
ทีย่อมรบัไดท่ั้วไปตามหลกัการและสาระสำคญัของการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยพจิารณาหลกัท่ี
จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน คือ:

 1. การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment)  
 2. ประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
 3. การควบคมุการปฏิบตังิาน (Control Activities) 
 4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล (Information and Communication) 
 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

  บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณามอบหมายให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการตรวจ
สอบภายในโดยวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมงานของบริษัทฯ เมื่อดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจะมีการรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในให้ผูร้บัการตรวจและฝ่�ายบริหารได้รบัทราบเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบตังิานทีค่วรจะแก้ไข ดำเนิน
การตรวจติดตามรายการฝ่�ายงานในองค์กรท่ีได้รับการตรวจและมีคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบ โดยจะติดตามผลว่าฝ่�ายจัดการ
มีการนำไปปฏิบัติมากน้อยเพียงไร และรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่�ายบริหารได้รับทราบในเบื้องต้น และรายงานผลจากการ
ตรวจสอบในแต่ละไตรมาสและผลการตรวจติดตามเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบเป็นรายไตรมาสและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

  สำหรับรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. หัวหน้้างาน้ตรวจสอบภายใน้
 ชื่อ-สกุล  :  นางนฤมล อุดมเกียรติ
 ตำแหน่ง  :  รักษาการผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
 วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
      ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประสบการณ์์
• 2565 - ปัจจุบัน  : รักษาการผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2564  : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2553 – 2554  : ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
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การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
1) กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2) Analytical Thinking in the Internal Audit Process  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) การบริหารความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ Covid -19  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
4) Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
   ตลาดหลักทรัพย์
5) PDPA for Internal Auditor  บริษัท ฝ่ึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
6) กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง COSO ERM 2017 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานตรวจสอบภายใน
 - จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี
 - ควบคุมการดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

 ของระบบงานต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน
 - สรุปผลการสอบทาน พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในงานให้ผู้รับการตรวจรับทราบ และติดตาม 

 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
 - รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - สอบทานงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส
 - จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท
 - สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท
 - ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. หัวหน้้างาน้กำกับดููแลการปฏิิบัติงาน้ของบริษัท (Compliance)
 ชื่อ-สกุล   :  นายณฐรัช อินทรัตน์
 ตำแหน่ง   :  เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
 วุฒิการศึกษา   :  เนติบัณฑิิตไทย
    :  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิิต มหาวิทยาลัยสยาม

 การฝึึกอบรม
• ประกาศนยีบตัร เรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรกฎหมายแรงงานสำหรบัการบรหิาร ทรพัยากรมนษุย์โดยศาลแรงงานกลาง
• ประกาศนียบัตร โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 11
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่น 20 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Fintech and Laws สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรธุรกิจให้ทันต่อการบังคับใช้ PDPA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประสบการณ์์
• 2559 - ปัจจุบัน  : เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ ส่วนกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ

     บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
• 2555 - 2559   : นิติกร 

     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
     (Dairy Farming Promotion Organization of Thailand)

 หน้้าท่�ความรับผิิดูชอบ
 1. ปฏิบัติงานด้านนิติกรรม สัญญา ได้แก่ การตรวจสอบ แก้ไข ร่าง จัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเอกสาร

ด้านกฎหมายอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 3. ปฏบิตังิานด้านจดทะเบยีนนิตบิคุคล เชน่ จดัตัง้บริษทั และเปลีย่นแปลงรายการทางทะเบียน และงานด้านการติดต่อกับ

หน่วยงานราชการต่างๆ 
 4. ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ จัดทำร่างคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับปัญหา 

ข้อกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานส่งให้ดำเนินการ
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพิย์สิน

 - ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

 บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฉบับเต็ม เปิดเผย 

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20230105-ttw-cg-code-of-ethics-th.pdf 

พร้อมทั้งได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

• กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

 https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/executive-board-charter.pdf

• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/committee-check-th.pdf

• กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/committee-recruiting-th.pdf

• กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

 https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20221222-risk-management-and-corporate-governance- 

committee-th.pdf
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรีียน ท่่านผู้้้ถืือห้้น 

 คณะกรีรีมการีตรีวจสอบของบรีิษััท่ ท่ีที่ดัับบลิิว จำกัดั (มหาชน) ปรีะกอบดั้วยผู้้้ท่รีงค้ณว้ฒิิดั้านต่างๆ ที่�เป็น

กรีรีมการีอิสรีะ 3 ท่่าน โดัยมี นายไพรีัช เมฆอาภรีณ์ เป็นปรีะธานคณะกรีรีมการีตรีวจสอบ แลิะมีนายสมนึก ชัยเดัชส้รีิยะ แลิะ 

นายย้ท่ธนา หยิมการีณ้ เป็นกรีรีมการีตรีวจสอบ โดัยมีนางนฤมลิ อด้ัมเกียรีติ รีกัษัาการีผู้้จ้ดััการีสว่นตรีวจสอบภายในของบริีษัทั่

เป็นเลิขาน้การีคณะกรีรีมการีตรีวจสอบ

 ในป ี2565 คณะกรีรีมการีตรีวจสอบได้ัมกีารีปรีะชม้เพื�อปฏิิบตัหินา้ท่ี�ตามขอบเขตความรัีบผิู้ดัชอบท่ี�รีะบใ้นกฎบตัรีของ 

คณะกรีรีมการีตรีวจสอบ ตามท่ี�ไดั้รีับอน้มัติจากคณะกรีรีมการีบรีิษััท่ รีวม 4 ครีั�ง ซึ่ึ�งไดั้รีายงานผู้ลิการีปรีะช้มต่อคณะกรีรีมการี

บรีิษััท่ ท่้กไตรีมาส โดัยมีการีพิจารีณาเรีื�องสำคัญสรี้ปไดั้ดัังนี�

 1. พิจารีณาแผู้นการีตรีวจสอบปรีะจำปี แลิะผู้ลิการีตรีวจสอบรีายไตรีมาส เพื�อปรีะเมินรีะบบงานแลิะรีะบบ 

การีควบคม้ภายในของบริีษัทั่ รีวมท่ั�งใหค้ำแนะนำ เสนอแนวท่างปรัีบปรีง้แก้ไขแก่สว่นตรีวจสอบภายใน โดัยให้ดัแ้ลิการีปฏิิบัตงิาน 

ใหม้รีีะบบการีตรีวจสอบแลิะการีควบคม้ภายในที่�ดั ีเพื�อเปน็มาตรีฐานแลิะสอดัคลิอ้งตามกฎขอ้บงัคับของสำนกังานคณะกรีรีมการี

กำกับหลิักท่รีัพย์แลิะตลิาดัหลิักท่รีัพย์ (ก.ลิ.ต.)

 2. สอบท่านการีปฏิิบัติตามกฎหมาย รีะเบียบกฎเกณฑ์์แลิะข้อกำหนดัต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่�เกี�ยวข้อง 

รีวมถืึงกฎเกณฑ์์ภายในบรีิษััท่

 3. สอบท่านงบการีเงินรีายไตรีมาสแลิะปรีะจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรีรีมการีบรีิษััท่พิจารีณา โดัยให้ความสำคัญใน

การีปฏิิบัติตามมาตรีฐานการีบัญชี รีายการีรีะหว่างกัน รีายการีท่ี�เกี�ยวโยงกัน รีวมท่ั�งให้ความเห็นต่อฝ่่ายบรีิหารีของบรีิษััท่ใน

เรีื�องการีบรีิหารีสินท่รีัพย์ให้เกิดัปรีะโยชน์อย่างเต็มท่ี�

 4. พิจารีณาคัดัเลืิอก เสนอแต่งตั�ง แลิะเลิกิจ้างบค้คลิซึึ่�งมคีวามเป็นอสิรีะเพื�อท่ำหน้าท่ี�เป็นผู้้ส้อบบัญชขีองบริีษัทั่ แลิะ

เสนอค่าตอบแท่นของบ้คคลิดัังกลิ่าว รีวมท่ั�งเข้ารี่วมปรีะช้มกับผู้้้สอบบัญชีโดัยไม่มีฝ่่ายจัดัการีเข้ารี่วมปรีะช้ม

 คณะกรีรีมการีตรีวจสอบได้ัปฏิิบัติหน้าท่ี�ดั้วยความรีอบคอบแลิะแสดังความคิดัเห็นอย่างเป็นอิสรีะ เพื�อปรีะโยชน์

ส้งส้ดัขององค์กรี โดัยไม่มีข้อจำกัดัในการีไดั้รีับข้อม้ลิ ท่รีัพยากรีแลิะความรี่วมมือของบรีิษััท่ ซึ่ึ�งคณะกรีรีมการีตรีวจสอบ 

ไดั้มีการีปรีะเมินผู้ลิการีปฏิิบัติหน้าที่�ของตนเองเป็นปรีะจำท้่กๆ ปี เพื�อการีปรีับปรี้ง พัฒินาการีปฏิิบัติหน้าที่�ให้มีปรีะสิท่ธิภาพ 

แลิะปรีะสิท่ธิผู้ลิ บรีรีลิ้วัตถื้ปรีะสงค์ท่ี�ไดั้รีับมอบหมายจากคณะกรีรีมการีบรีิษััท่

 สำหรัีบปี 2566 คณะกรีรีมการีตรีวจสอบ ได้ัเสนอต่อคณะกรีรีมการีบริีษััท่ให้แต่งตั�ง นางก้ลิรีพี ปิยะวรีรีณส้ท่ธิ� 

ผู้้ส้อบบญัชรีีบัอนญ้าตเลิขท่ี� 6137 หรีอื นางพ้นนารีถื เผู้า่เจริีญ ผู้้ส้อบบญัชรีีบัอนญ้าตเลิขท่ี� 5238 หรีอื นางสาวมณ ีรีตันบรีรีณกจิ 

ผู้้ส้อบบญัชรีีบัอนญ้าตเลิขท่ี� 5313 หรืีอ นางวิไลิ สน้ท่รีวาณี ผู้้้สอบบญัชรีีบัอน้ญาตเลิขที่� 7356 แห่งบรีษิัทั่ สำนักงาน อวีาย จำกัดั 

เป็นผู้้้สอบบัญชีของบรีิษััท่ต่ออีกหนึ�งปี โดัยกำหนดัเงินค่าสอบบัญชีปรีะจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,570,000 บาท่ 

ซึ่ึ�งจะนำเสนอขออน้มัติจากท่ี�ปรีะช้มสามัญผู้้้ถืือห้้นปรีะจำปี 2566

             

 (นายไพรีัช เมฆอาภรีณ์)

 ปรีะธานคณะกรีรีมการีตรีวจสอบ
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดยมี 

นายพงษส์ฤษดิ� ตนัตสิวุณชิยก์ลุ เปน็ประธานกรรมการบรหิาร  ดร.สมบติั กจิจาลกัษณ ์ นายสวุชิ พ่ึงเจรญิ  นายฮเิดะโอะ  มทัซโึมโตะ 

และ นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการบริหาร 

 ในปี 2565 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี

การพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

 1. พิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของฝ่�ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

 2. ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณของบริษัท ให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามแผนงานที่กำหนดไว้

 3. พิจารณาการดำเนนิโครงการ การลงทุน หรอืการดำเนนิรายการอืน่ๆ อนัเปน็ปกตธุิรกิจของบริษทัภายใต้วงเงนิหรือ

งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนด

 4. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งทางด้านปฏิบัติการ และด้านการเงิน

 5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยเห็นว่ากฎบัตรชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้องกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

             

 (นายพงษ์สฤษดิ� ตันติสุวณิชย์กุล)

 ประธานคณะกรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านต่างๆ โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายพงษ์สฤษดิ� ตันติสุวณิชย์กุล 

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ นายคาโอรุ อุเมฮาร่า เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุใน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 2 ครั้ง 

ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ ดังนี้  

 1. พิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานท่ีโปร่งใส มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพ 

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และกำหนด Board Skills Matrix 

เพ่ือกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ และจัดให้มีการปฐมนิเทศ

กรรมการใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่ง รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 2. พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการผู้จัดการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม 

กับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน 

โดยเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน 

 3. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑิ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท และระเบียบวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

 4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี (CG Code) 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแล 

กิจการที่ดี เพ่ือให้กระบวนการสรรหาบุคคลและการกำหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

             

 (นายยุทธนา  หยิมการุณ)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณิะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

เริียน ผูู้้ถือหุ้น 

 คณิะกริริมการิบริิหาริควิามเสี�ยงแลัะบริริษัทภิิบาลัของบริิษัท ทีทีดับบลัิวิ จำกัด (มหาชน) ปริะกอบด้วิยผูู้้ทริงคุณิวิุฒิ
ด้านต�างๆ โดยมี นายสมนึก ชัยเดชสุริิยะ เป็นปริะธุานกริริมการิบริิหาริควิามเสี�ยงแลัะบริริษัทภิิบาลั นางพเยาวิ์ มริิตตนะพริ                  
นายไพรัิช เมฆอาภิริณ์ิ นายฮิเดะโอะ มัทซึีโมโตะ เป็นกริริมการิบริิหาริควิามเสี�ยงแลัะบริริษัทภิิบาลั แลัะ นางสาวิวิลััยณัิฐ 
ตริีวิิศวิเวิทย์ เป็นกริริมการิแลัะเลัขานุการิคณิะกริริมการิบริิหาริควิามเสี�ยงแลัะบริริษัทภิิบาลั
 ในปี 2565 คณิะกริริมการิบริิหาริควิามเสี�ยงแลัะบริริษัทภิิบาลั ได้ปฏิิบัติหน้าที�ตามขอบเขตควิามริับผู้ิดชอบที�ริะบ ุ
ในกฎีบัตริของคณิะกริริมการิบริิหาริควิามเสี�ยงแลัะบริริษัทภิิบาลั ตามที�ได้ริับอนุมัติจากคณิะกริริมการิบริิษัท มีการิปริะชุม 
ริวิม 4 คริั�ง ซีึ�งได้ริายงานผู้ลัการิปริะชุมต�อคณิะกริริมการิบริิษัท โดยมีการิพิจาริณิาเริื�องสำคัญ สริุปได้ ดังนี�

ดู้าน้บริหารความเส่�ยง
 1. พิจาริณิากำหนดนโยบายแลัะแผู้นการิบริิหาริควิามเสี�ยงปริะจำปีของบริิษัท ซีึ�งคริอบคลัุมถึงควิามเสี�ยง 
ปริะเภิทต�างๆ ทั�งที�มาจากปัจจัยภิายในแลัะภิายนอกที�อาจส�งผู้ลักริะทบต�อการิดำเนินงานของบริิษัท 
 2. พิจาริณิาวิางแผู้นกลัยุทธ์ุให้สอดคล้ัองกับนโยบายการิบริิหาริควิามเสี�ยง โดยสามาริถปริะเมิน ตริวิจติดตาม 
แลัะควิบคุมควิามเสี�ยงของบริิษัทโดยริวิมให้อยู�ในริะดับที�ยอมริับได้
 3. ตริวิจตดิตาม แลัะควิบคมุผู้ลัการิบริิหาริควิามเสี�ยงเปน็ริายไตริมาส โดยริบัการิริายงานจากฝ่�ายบริหิาริของบริษิัท 
แลัะมีการิริายผู้ลัการิปฏิิบัติงานด้านการิบริิหาริควิามเสี�ยงต�อคณิะกริริมการิบริิษัทเป็นริายไตริมาส

ดู้าน้บรรษัทภิบาล
 1. กำกับดูแลัการิปฏิิบัติงานของคณิะกริริมการิบริิษัท คณิะกริริมการิบริิหาริ แลัะคณิะกริริมการิชุดย�อย ตลัอดจน
ฝ่�ายบริิหาริ ให้เป็นไปตามหลัักการิกำกับดูแลักิจการิ จริริยาบริริณิแลัะจริิยธุริริมทางธุุริกิจ ส�งเสริิมให้กริริมการิแลัะผูู้้บริิหาริ
ต้องมีการิริายงานการิซีื�อ-ขาย แลัะเปลัี�ยนแปลังการิถือคริองหลัักทริัพย์เป็นปริะจำทุกไตริมาส
 2. ทบทวินแนวิปฏิิบัติด้านการิกำกับดูแลักิจการิที�ดีของบริิษัทโดยเทียบกับหลัักการิกำกับดูแลักิจการิที�ดี 
ตามมาตริฐานสากลัแลัะของตลัาดหลัักทริัพย์แห�งปริะเทศไทย แลัะนำเสนอคณิะกริริมการิบริิษัทเพื�อพิจาริณิาปริับปริุง 
ให้เป็นปัจจุบันเพื�อให้มั�นใจวิ�าบริิษัทได้ปฏิิบัติแลัะเปิดเผู้ยข้อมูลัอย�างถูกต้อง
 3. ริายงานผู้ลัการิปฏิิบัติงานด้านบริริษัทภิิบาลัแลัะการิกำกับดูแลักิจการิต�อคณิะกริริมการิบริิษัททุกไตริมาส

ดู้าน้ความยั�งยืน้
 1. กำกบัดแูลัการิปฏิิบตังิานริวิมถงึใหค้ำปริกึษาแลัะขอ้แนะนำในการิดำเนนิงานในมติเิศริษฐกจิ สงัคม สิ�งแวิดลัอ้ม 
แลัะการิกำกับดูแลักิจการิ เพื�อการิดำเนินธุุริกิจอย�างยั�งยืน
 2. ติดตามผู้ลัการิดำเนินงานเทียบกบัตวัิชี�วิดัต�างๆ แลัะให้คำปริกึษาด้านการิริายงานข้อมลูัที�เกี�ยวิข้องกับควิามยั�งยนื
 3. ริายงานผู้ลัการิปฏิิบัติงานด้านควิามยั�งยืนต�อคณิะกริริมการิบริิษัททุกไตริมาส 

             

 (นายสมนึก ชัยเดชสุริิยะ)
 ปริะธุานคณิะกริริมการิบริิหาริควิามเสี�ยงแลัะบริริษัทภิิบาลั
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