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บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด ( มหำชน )(TTW) ได้จดทะเบียนจัดตั้งภำยใต้ชื่อบริษัทน้ ำประปำไทยจ ำกัดเมื่อวันท่ี              
11 กันยำยน 2543 ต่อมำในปี 2549 ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,990 ล้ำนบำท และ
เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทีทีดับบลิว ในวันท่ี 14 มีนำคม 2557 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับและจัดหุ้นสำมัญของ TTW     
อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมทรัพยำกร หมวดธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค ในวันท่ี 22 พฤษภำคม 2551 TTW ประกอบธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) เพื่อทดแทนกำรใช้น้ ำบำดำล และเป็นกำรแก้ปัญหำแผ่นดินทรุด
และน้ ำเค็มแทรกซึมสู่แหล่งน้ ำใต้ดิน TTW ได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลำ 25 ปี ให้ใช้น้ ำจำกแม่น้ ำท่ำจีนในกำรผลิตน้ ำประปำ โดยโรงผลิตน้ ำประปำตั้งอยู่ ณ ต.บำงระก ำ       
อ.บำงเลน จ.นครปฐม ท้ังนี้ TTW ได้ท ำสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำกับ กปภ. เป็นเวลำ 30 ปี เริ่มจ่ำยน้ ำตำมสัญญำให้กับ กปภ. ใน
พื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ.กระทุ่มแบนและ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร ตั้งแต่วันท่ี         
5 มกรำคม 2547 ตำมสัญญำกำรซื้อน้ ำขั้นต่ ำเริ่มต้นท่ี 200,000 ลบ.ม.ต่อวัน (ลบ.ม./วัน) จนถึง 300,000 ลบ.ม./วัน ต่อมำใน
เดือนธันวำคม 2551 TTW ได้ท ำสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมกับ กปภ. โดย กปภ. เพิ่มกำรรับซ้ือน้ ำขั้นต่ ำอีกปีละ 9,000 ลบ.ม. เป็นเวลำ 
6 ปี จนครบ 54,000 ลบ.ม./วัน ในปี 2559 TTW มีก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม./วัน  

 จำกกำรประมำณกำรควำมต้องกำรใช้น้ ำในอนำคตพบว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำในพื้นท่ีสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยเฉพำะในพื้นท่ี อ.เมือง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร TTW จึงได้ว่ำจ้ำงบริษัท ช.กำรช่ำงจ ำกัด (มหำชน) ท ำกำรออกแบบ 
จัดซื้อ และก่อสร้ำง (Engineering Procurement Construction) โรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ี 2 ท่ี ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน     
จ.สมุทรสำคร โดยได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 22 ธันวำคม 2557และได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำงใน
วันท่ี 23 ธันวำคม 2557 ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 2 ปี (730 วัน) โดยเป็นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงเพื่อรองรับกำรขยำยก ำลังกำร
ผลิตน้ ำประปำประมำณ 400, 000 ลบ.ม./วัน ในอนำคต ซึ่งจะมีก ำลังกำรผลิตเริ่มต้นท่ี 100,000 ลบ.ม./วัน และมีควำมคืบหน้ำ
ของงำนก่อสร้ำงประมำณร้อยละ 43.3 ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในต้นปี 2560 
  โรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ี  2  ของTTW ใช้ระบบ Ultrafiltration Filtration (UF) คู่ขนำนกับระบบกำรผลิตแบบ 
Conventional ซึ่งเป็นระบบท่ีโรงผลิตน้ ำประปำในปัจจุบันใช้อยู่ ระบบ UF ใช้เพื่อรองรับกำรผลิตน้ ำประปำในช่วงท่ีคุณภำพน้ ำ
ดิบเสื่อมโทรมมำก เน่ืองจำกระบบน้ีใช้เยื่อเมมเบรน (Semi Permeable Membrane) ในกำรแยกสำรละลำยออกจำกน้ ำหรือ
ของเหลว โดยไม่ต้องใช้สำรเคมี ตลอดจนมีควำมละเอียดในกำรกรองสูง จึงถือเป็นโรงกรองน้ ำประปำขนำดใหญ่ท่ีใช้เทคโนโลยี    
ท่ีทันสมัยเป็นแห่งแรกของประเทศ  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ TTW ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตน้ ำประปำภำคเอกชนรำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อีกท้ังยังมุ่งมั่นท่ี
จะแสวงหำโอกำสและควำมเป็นไปได้ท่ีจะขยำยธุรกิจน้ ำประปำในประเทศเพื่อนบ้ำน 
    1.1 วิสัยทัศน์ คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมครั้งท่ี 2/2553 เมื่อ 30 เมษำยน 2553 ได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์จำกเดิมท่ี
มุ่งเน้นเป็นผู้น ำในธุรกิจเกี่ยวกับน้ ำ เป็น “บริษัทช้ันน ำของประเทศในกำรด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ ำ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม”  
 

1.2 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 7/2551 เมื่อ 13 สิงหำคม 2551 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ปฏิบัติงำน 5 ปี โดยมีสำระส ำคัญครอบคลุมเป้ำหมำยยอดกำรผลิตน้ ำ เป้ำหมำยรำยได้ เป้ำหมำยกำรพัฒนำบุคลำกรเป้ำหมำย
รำงวัลคุณภำพ รำงวัลด้ำนธรรมำภิบำล และ เป้ำหมำยกำรสนับสนุนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทำงให้ฝ่ำยบริหำร
ไปด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยดังกล่ำว ท้ังนี้ ในแต่ละปีได้ท ำกำรปรับปรุงเป้ำหมำยดังกล่ำวให้ครอบคลุม
กำรด ำเนินงำนใน 5 ปีต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป้ำหมำยของปี 2557-2561 น้ัน ได้ก ำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ง
ท่ี 3/2556  เมื่อวันท่ี 26 กรกฏำคม 2556ก ำหนดไว้ดังนี ้

ส่วนที่ 1   :    การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
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1.2.1   ด้านผลการด าเนินงานบริษัท 
1.2.1.1 รักษำกำรเติบโตของรำยได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำปีละ         15% 
1.2.1.2 มีผลกำรตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (ROE) ไม่น้อยกว่ำ                       15% 
1.2.1.3 มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่น้อยกว่ำ                        10% 

1.2.2   ด้านผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ด ำเนินกำรให้บริษัทมีโครงสร้ำงรำยได้ ณ สิ้นปี 2559 ประกอบด้วย 
            1.2.2.1   ธุรกิจน้ ำประปำกับ กปภ.                          65% 

1.2.2.2   ธุรกิจอื่นนอกเหนือจำกธุรกิจในข้อ 1.2.2.1          35% 
1.2.3 ด้านการบริหารงานต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

1.2.3.1  รักษำกำรประเมินบรรษัทภิบำลจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับ “ ดีเลิศ”  
1.2.3.2  พนักงำนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยท่ี 75 percentile เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของบริษัทสำธำรณูปโภค

ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2558 
1.2.3.3 ลูกค้ำมีควำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร และ/หรือ ต่อผลิตภัณฑ์ของTTW ไม่น้อยกว่ำ 90% ภำยในปี 

2557 และคงไว้ซึ่งอัตรำน้ีในปีต่อๆ ไป 
1.2.3.4 รักษำอัตรำกำรร้องเรียนจำกคู่ค้ำท่ีท ำธุรกรรมกับTTW เฉลี่ยไม่เกิน 1 รำยต่อกำรซื้อสินค้ำ 500 ล้ำนบำท 
1.2.3.5 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สิ่งแวดล้อม และสำธำรณประโยชน์ คิดเป็นงบประมำณระหว่ำง 0.75-1.00% 

ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้ำนบำทต่อปี  
1.2.3.6 ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของTTW 
 

1.3 ปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ นอกจำกกำรมีสัญญำผลิตน้ ำประปำให้ กปภ.ในพื้นท่ี จ.นครปฐมและ
สมุทรสำครแล้ว TTW ได้ปรับเปลี่ยนลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ด้วยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำรเข้ำซื้อสิทธิ
กำรบริหำรและจัดกำรน้ ำประปำและน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

1.3.1 บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด 
         บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (PTW) เป็นบริษัทย่อยของ TTW โดยมีกำรลงทุนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 

1,200 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้กับ กปภ. ในพื้นท่ีปทุมธำนี-รังสิตนับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมำจำก
ควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำท่ีเพิ่มตำมอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมเมืองในจังหวัดปทุมธำนี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นท่ี
รังสิต PTW ได้ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำใสขนำดควำมจุ 10,000 ลูกบำศก์เมตร พร้อมระบบส่ง จ่ำยน้ ำไปยังหมู่บ้ำนเมือง
เอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 โดยเริ่มจ่ำยน้ ำอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันท่ี 7 กันยำยน พ.ศ. 2558 ซึ่งมียอด
จ่ำยน้ ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 22,000-25,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน นอกจำกน้ี PTW ยังได้ด ำเนินโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ 
(โครงกำรฯ) ในพื้นท่ีปทุมธำนี-รังสิตมูลค่ำโครงกำร 403 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเริ่มต้นท่ี 57 ,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งได้ว่ำจ้ำงบริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ท ำกำร
ออกแบบ จัดซ้ือ และก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction) ลงนำมสัญญำเมื่อวันท่ี 23 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
ระยะเวลำก่อสร้ำง 365 วัน ปัจจุบันโครงกำรฯ ได้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันท่ี 22 ธันวำคม 2558 เป็นผลให้ก ำลังกำรผลิต
สูงสุดเพิ่มจำก 388,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันไปเป็น 488,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 

         ส ำหรับในปี 2558 PTW มียอดจ่ำยน้ ำประปำให้กับ กปภ.ท้ังสิ้น 133.0 ล้ำน ลบ.ม. โดยมียอดจ่ำยน้ ำสะสม
นับตั้งแต่จ่ำยน้ ำวันแรกจนถึงสิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,726.3 ล้ำน ลบ.ม.   
          

1.3.2 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ากัด 
          บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด (TWO) เป็นบริษัทย่อยของTTW มีผู้ถือหุ้นคือ TTW  ถือหุ้นร้อยละ 68 

และ PTW ถือหุ้นร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจในกำรบริหำรและจัดกำรระบบผลิตและจ่ำยน้ ำประปำและระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ให้กับ 
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TTW และ PTW นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ TWO ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:2008 จำก SGS Yarsley ในด้ำนกำรให้บริกำรเดินระบบบ ำรุงรักษำและบริหำรจัดกำรโครงกำร
ผลิตน้ ำประปำในพื้นท่ี ปทุมธำนี ธรรมศำสตร์ และรังสิต 

           ในปี พ.ศ. 2558 สัญญำ O&M ระบบผลิตน้ ำประปำและสัญำจ้ำงบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ ระบบสูบน้ ำดิบ 
ระบบท่อจ่ำยน้ ำดิบ ระบบท่อจ่ำยน้ ำประปำ และระบบรวบรวมน้ ำเสีย ท้ังนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและอมตะซิตี้ ได้สิ้นสุดลง
ในวัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 TWO ได้ด ำเนนิกำรขอต่อสัญญำ O&M ระบบผลิตน้ ำประปำ ท้ังนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและ
อมตะซิตี้ กับทำงบริษัท อมตะวอเตอร์ จ ำกัด (AW) ซึ่ง TWO ได้รับหนังสือกำรต่อสัญญำอย่ำงเป็นทำงกำรจำกทำง AW ลงวันท่ี 7 
พฤษภำคม 2558 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยต่อสัญญำออกไปเป็นระยะเวลำ 5 ปีตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 และส ำหรับสัญญำจ้ำงบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำระบบสูบน้ ำดิบ ระบบท่อจ่ำยน้ ำดิบ ระบบท่อจ่ำยน้ ำประปำ และ
ระบบรวบรวมน้ ำเสีย นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและอมตะซิตี้ ซึ่งทำง  TWO ได้ยื่นเสนอประมูลและเป็นผู้ชนะกำรประมูลโดย
ทำง AW ได้ส่งหนังสือแสดงเจตจ ำนงในกำรจ้ำงอย่ำงเป็นทำงกำรลงวันท่ี 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 โดยมีอำยุสัญญำ 10 ปีมีผล
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2568 

1.3.3.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
         TTW ได้ซื้ อสิทธิ ในกำรผลิตน้ ำประปำและกำรบ ำบัดน้ ำ เสีย ในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน (BIE)                           

จ.พระนครศรีอยุธยำจำก บริษัท ท่ีดินบำงปะอิน จ ำกัด เป็นระยะเวลำ 30 ปีนับแต่เดือนสิงหำคม 2552 โดยมีก ำลังกำรผลิต
น้ ำประปำ 48,000 ลบ.ม.ต่อวัน และสำมำรถท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสียได้ 18,000 ลบ.ม.ต่อวัน โดยในปี 2558 BIE มียอดจ่ำย
น้ ำประปำท้ังสิ้น 7.7 ล้ำน ลบ.ม.และมียอดจ่ำยน้ ำสะสมนับตั้งแต่วันแรกท่ีเข้ำด ำเนินกิจกำรจนถึงสิ้นปี 2558 รวมท้ังสิ้น 41.6  
ล้ำน ลบ.ม. 

        เน่ืองจำกปัจจุบันสถำนีสูบน้ ำดิบคลองวัวมักจะประสบปัญหำท้ังเรื่องของคุณภำพและปริมำณ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในช่วงหน้ำแล้ง เป็นผลให้โรงผลิตน้ ำประปำ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ประสบปัญหำในกำรผลิตน้ ำประปำให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรท้ังในปัจจุบันและอนำคต นอกจำกน้ียังมีอัตรำกำรใช้สำรเคมีที่สูงเพื่อให้ได้น้ ำประปำท่ีมีคุณภำพอันเป็นผลมำจำก
คุณภำพน้ ำดิบท่ีเสื่อมโทรม ท ำให้ต้นทุนในกำรผลิตน้ ำประปำเพิ่มขึ้น TTW จึงได้ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงย้ำยสถำนีสูบน้ ำดิบ 
นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน (โครงกำรฯ) จำกคลองวัวมำยังริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำด้วยงบลงทุนท้ังสิ้น 188 ล้ำนบำท ซึ่งได้ว่ำจ้ำง
บริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ท ำกำรออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction) ลง
นำมในสัญญำเมื่อวันท่ี 1 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลำก่อสร้ำง 18 เดือน โครงกำรฯ ดังกล่ำวจะช่วยแก้ปัญหำท้ังในเรื่อง
คุณภำพและปริมำณ รวมท้ังกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีมีน้ ำดิบไม่เพียงพอหรือมีคุณภำพท่ีเสื่อมโทรมมำผลิตน้ ำประปำอย่ำง
ยั่งยืน 

ท้ังน้ีในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร BIE น้ัน เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับองค์กรและยังเป็นกำรเพิ่มทักษะ ควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกรของTTW ในกำรท่ีจะเป็นผู้ให้บริกำรโดยตรงกับลูกค้ำ เพื่อปูทำงไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีว่ำ “เป็น
บริษัทชั้นน าของประเทศในการด าเนินธุรกิจน้ า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” 
 

    1.3.4 การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น 
ในปี 2554 TTW ได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding 

Company ท่ีถือหุ้นในบริษัทอื่นท่ีผลิตและจ ำหน่ำยไฟ้ฟ้ำ โดย CKP มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีด ำเนินธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำอีก 5 แห่ง ได้แก่ พลังงำนน้ ำ 1 แห่ง พลังงำนแสงอำทิตย์ 3 แห่ง และพลังงำนควำมร้อนร่วม 1 แห่ง ปัจจุบัน
TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 ของทุนจดทะเบียน 9,240 ล้ำนบำท โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนท้ังสิ้นรวม 4,228 ล้ำนบำท 
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

หมำยเหตุ : *กำรประปำส่วนภูมิภำคถือหุ้นใน บจก.ประปำปทุมธำนี ร้อยละ 2   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.0 % 

32.0 % 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
ทุนจดทะเบียน  3,990  ล้ำนบำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว  3,990  ล้ำนบำท 

 
 

บจก. ประปำปทุมธำนี 
ทุนจดทะเบียน  1,200  ล้ำนบำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว  1,200  ล้ำนบำท 

 
 

* 98.0 %
๔%* 

บจก. ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส ์
ทุนจดทะเบียน  60  ล้ำนบำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว  60  ล้ำนบำท 

 
 

บมจ. ซีเค พำวเวอร์ 
ทุนจดทะเบียน 9,240  ล้ำนบำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว  7,370  ล้ำนบำท 

 
 

25.31 % 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                            
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ 
 

2.1.1 สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
2.1.1.1 TTW 
            TTW เป็นผู้ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำลที่ต้องกำรให้

ประชำชนใช้น้ ำประปำทดแทนกำรใช้น้ ำบำดำล อันเป็นกำรแก้ปัญหำแผ่นดินทรุดและน้ ำเค็มแทรกในชั้นน้ ำบำดำล ถือเป็นผู้ผลิต
น้ ำประปำเอกชนรำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยได้เข้ำท ำสัญญำในกำรประกอบธุรกิจท่ีส ำคัญดังน้ี 

(ก) สัญญาซื้อขายน้ าประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
    TTW ได้เข้ำท ำสัญญำกับ กปภ. เมื่อวันท่ี 21 กันยำยน 2543 โดย กปภ. ตกลงซื้อน้ ำประปำท่ี 
TTW ผลิตได้ เพื่อจ ำหน่ำยต่อให้กับผู้ใช้น้ ำในพื้นท่ีใน อ.สำมพรำน และ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รวมท้ังพื้นท่ี อ.กระทุ่มแบน และ 
อ.เมือง จ. สมุทรสำคร เป็นระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวันท่ีเริ่มขำยน้ ำให้แก่ กปภ. ตำมสัญญำคือ วันท่ี 21 กรกฎำคม 2547 โดย
สัญญำจะสิ้นสุดในวันท่ี 20 กรกฎำคม 2577 เป็นสัญญำแบบ Build-Own-Operate (BOO) TTW เป็นผู้ก่อสร้ำงระบบผลิต
น้ ำประปำ และระบบจ่ำยน้ ำประปำ และเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ ำประปำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ โดยTTW ไม่ต้อง
โอนระบบผลิตน้ ำประปำและระบบจ่ำยน้ ำประปำให้แก่ กปภ. หำกTTW มีควำมประสงค์จะต่ออำยุสัญญำน้ี TTW ต้องส่งค ำบอก
กล่ำวเป็นหนังสือแจ้งควำมประสงค์ให้ กปภ. ทรำบอย่ำงน้อย 3 ปี ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำของสัญญำหรือวันท่ี 20 กรกฎำคม 
2577 และ กปภ. อำจพิจำรณำต่ออำยุสัญญำให้แก่TTW โดยต้องท ำควำมตกลงร่วมกันท้ังสองฝ่ำยก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ
ของสัญญำน้ี หำกTTW และ กปภ. ไม่สำมำรถตกลงกันได้จนครบก ำหนดระยะเวลำของสัญญำ ให้ถือว่ำสัญญำน้ีสิ้นสุด  
    ท้ังนี้ TTW ต้องจัดให้มีก ำลังกำรผลิตขั้นต่ ำ 320,000 ลบ.ม./วัน และสัญญำได้ก ำหนดปริมำณน้ ำ
ขั้นต่ ำท่ี กปภ. ต้องซื้อจำกTTW  (MOQ) ตลอดอำยุสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ สรุปได้ดังน้ี 
 

ระยะเวลำเริ่มต้น ระยะเวลำสิ้นสุด MOQ (ลบ.ม./วัน) 
21 กรกฎำคม 2547 20 กรกฎำคม 2549 200,000 
21 กรกฎำคม 2549 20 กรกฎำคม 2551 250,000 
21 กรกฎำคม 2551 20 กรกฎำคม 2577 300,000 

 

    นอกจำกข้อก ำหนดเรื่องปริมำณน้ ำขั้นต่ ำท่ี กปภ. ต้องซื้อจำกTTW ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นแล้ว 
ตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำได้ก ำหนดให้TTW ต้องดูแลและท ำให้ระบบผลิตน้ ำประปำของ TTW มีก ำลังกำรผลิตเพียงพอท่ีจะ
ส่งน้ ำประปำในปริมำณน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ี กปภ. ต้องซื้อในขณะน้ันบวกด้วยร้อยละ 7 ของปริมำณน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ีต้องซื้อใน
ขณะน้ัน หรือบวกด้วยปริมำณน้ ำประปำจ ำนวน 20,000 ลบ.ม./วัน แล้วแต่อย่ำงใดจะน้อยกว่ำเสมอ ดังน้ัน ก ำลังกำรผลิตสูงสุด 
ณ ปัจจุบันของ TTW (440,000 ลบ.ม./วัน) จึงเพียงพอต่อกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้แก่ กปภ. ตำมท่ีสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ
ก ำหนดไว้   
    TTW ใช้น้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนในกำรผลิตน้ ำประปำ ณ โรงผลิตน้ ำประปำ ท่ี อ.บำงเลน  จ.
นครปฐม แล้วส่งน้ ำประปำด้วยท่อส่งน้ ำประธำน (Bulk Transmission Main - BTM) ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งของ TTW คือ 
สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล และสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย ซึ่งจะสูบจ่ำยน้ ำต่อไปยังพื้นท่ีให้บริกำรของส ำนักงำนประปำ 4 แห่ง ได้แก่
ส ำนักงำนประปำนครปฐม ส ำนักงำนประปำสำมพรำน ส ำนักงำนประปำอ้อมน้อย และส ำนักงำนประปำสมุทรสำคร ตำมท่อจ่ำย
น้ ำ (Local Distribution Network - LDN) ท่ีเชื่อมต่อกับสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งของ TTW  โดยปริมำณน้ ำท่ีซื้อขำยในแต่ละเดือน
จะถูกวัดด้วยมำตรวัดน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่ง และค ำนวณตำมอัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีก ำหนดตำมสัญญำซึ่งจะมีกำรปรับรำคำ
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ทุกวันท่ี   1 มกรำคม ตำมดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไป (General CPI) ของกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และค่ำคงท่ี (K) ซึ่งมี
วิธีกำรค ำนวณอัตรำค่ำน้ ำประปำดังน้ี 

อัตราค่าน้ าประปา 
Pn+1 = Pn x {1+(CPIn-CPIn-1)} x K 

             CPIn-1 
    

N ปีก่อนหน้ำท่ีจะมีกำรปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำ 
Pn+1 อัตรำค่ำน้ ำประปำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม  ในปีท่ี n+1 หน่วยเป็น ลบ.ม. และต้องปัดเศษของทศนิยม

ต ำแหน่งที่ 7 ท้ิง 
Pn อัตรำค่ำน้ ำประปำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม ในปีท่ี n และมีค่ำเริ่มต้นจนถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2542 เท่ำกับ 

13.900000 บำท / ลบ.ม. 
CPIn-1 ดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของภำคกลำง ที่ประกำศโดยกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กรมเศรษฐกิจกำร

พำณิชย์ กระทรวงพำณิชย์ ส ำหรับเดือนธันวำคม ณ ปีท่ี n-1 และมีค่ำเริ่มต้นส ำหรับเดือนธันวำคม 2541 
เท่ำกับ 128.1 

CPIn ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของภำคกลำงส ำหรับเดือนธันวำคม ณ ปีท่ี n (*) 
K ค่ำคงที่ในกำรปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำ ค่ำคงท่ี (K) จะมีค่ำ 

ส ำหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีค่ำเท่ำกับ 1.03000 
ส ำหรับปีท่ี 8 ถึงปีท่ี 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีค่ำเท่ำกับ 1.02500 
ส ำหรับปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีค่ำเท่ำกับ 1.01000 
ส ำหรับปีท่ี 15 (พ.ศ. 2557) เป็นต้นไป มีค่ำเท่ำกับ 1.00000 

(*) หำกในเดือนธันวำคมของปีใดๆ (n) ค่ำ CPI ยังไม่ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อใช้ในกำรค ำนวณอัตรำ
ค่ำน้ ำประปำ (1 มกรำคมของปีที่ n+1) แล้ว อัตรำค่ำน้ ำประปำของเดือนในปีถัดไปจะใช้อัตรำค่ำ
น้ ำประปำของปีก่อนจนกระท่ังค่ำดัชนี (CPI) ถูกประกำศใช้และจะต้องน ำค่ำดัชนี (CPI) มำค ำนวณ 
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรค ำนวณปรับค่ำอัตรำค่ำน้ ำประปำได้ตำมที่ควรจะเป็นแล้ว ค่ำน้ ำประปำในแต่ละ
เดือนจะถูกปรับให้เท่ำกับเดือนน้ันๆ โดยผู้ซื้อต้องช ำระชดเชยส่วนท่ีขำด นับตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคมของปีที่ 
n+1 จนถึงวันท่ีได้ปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำน้ัน มูลค่ำของกำรปรับชดเชยค่ำน้ ำประปำน้ีเท่ำกับปริมำณ
น้ ำประปำท่ีได้รับในปีท่ี n+1 ณ อัตรำค่ำน้ ำประปำเท่ำกับ Pn คูณด้วยผลต่ำงอัตรำค่ำน้ ำประปำของ Pn 
กับ Pn+1 

   อัตรำค่ำน้ ำประปำดังกล่ำวเป็นอัตรำท่ีคิดตำมสภำวะน้ ำดิบตำมปกติท่ัวไป อ้ำงอิงจำกคุณภำพ
น้ ำดิบตำมท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ ท้ังน้ีหำกคุณภำพน้ ำดิบไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนน้ ำดิบท่ีก ำหนดไว้โดยมิใช่
ควำมผิดของ TTW TTW สำมำรถปรับรำคำค่ำน้ ำประปำให้เป็นไปเพื่อสะท้อนต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นได้ 
     
 

อัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีTTW ขำยให้แก่ กปภ. ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) 

ระยะเวลา 
อัตราค่าน้ าประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ต้ังแต่ 1-300,000 ลบ.ม. ต้ังแต่ 300,001 ขึ้นไป 
1 มกรำคม 2554  -  31 ธันวำคม 2554 25.110952 11.02 
1 มกรำคม 2555 –  31 ธันวำคม 2555 26.016171 11.49 

1 มกรำคม 2556 –  31 ธันวำคม 2556 26.858730 11.72 
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1 มกรำคม 2557 –  31 ธันวำคม 2557 28.269483 11.93 

1 มกรำคม 2558  -  31 ธันวำคม 2558 28.583588 12.14 
 

(ข) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ าประปากับ กปภ.   
   TTW ได้เข้ำท ำสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมฯ กับ กปภ. เมื่อวันท่ี 29 ธันวำคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อ 

MOQ รวมของ TTW เพิ่มขึ้นจำก 300,000 ลบ.ม./วัน เป็น 354,000 ลบ.ม./วัน โดย ณ วันท่ี 1 กันยำยน 2553 เป็นวันเริ่มซื้อขำย
น้ ำประปำส่วนเพิ่มวันแรก  และมี MOQ เท่ำกับ 309,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพิ่มทุกรอบปี ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนกระท่ัง 
MOQ เป็น 354,000 ลบ.ม./วัน ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำเดิม โดยมีอัตรำค่ำน้ ำประปำเริ่มต้น ณ วันท ำ
สัญญำแก้ไขเพิ่มเติมฯ เท่ำกับ 10.52 บำท/ลบ.ม. และจะมีกำรปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำทุกรอบปีนับจำกวันลงนำมสัญญำแก้ไข
เพิ่มเติมฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณดังต่อไปน้ี  

 
อัตราค่าน้ าประปาส่วนเพิ่ม 
Pn+1 = Pn x {1+(CPIn-CPIn-1)} 

             CPIn-1 
    

Pn+1 อัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่ม รอบปีท่ี n+1 
Pn อัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่ม รอบปีท่ี n 
CPIn-1 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของภำคกลำงประจ ำเดือนพฤศจิกำยนส ำหรับปีท่ี n-1 ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวง

พำณิชย์ 
CPIn ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของภำคกลำงประจ ำเดือนพฤศจิกำยนส ำหรับปีท่ี n ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวง

พำณิชย์ 
N ปีก่อนหน้ำท่ีจะมีกำรปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่ม 

หำกอัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่มดังกล่ำวในรอบปีใด ๆ สูงกว่ำอัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่มในรอบปีก่อนหน้ำท่ีจะมีกำร
ปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่ม เกินกว่ำร้อยละ 4 ให้ปรับค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่มในรอบปีน้ัน ๆ ได้ร้อยละ 4 และกำรค ำนวณอัตรำ
ค่ำน้ ำประปำทุกรอบปีให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 

 
MOQ ตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ(แก้ไขเพิ่มเติมฯ) สรุปได้ดังน้ี 

ระยะเวลำเริ่มต้น ระยะเวลำสิ้นสุด MOQ (ลบ.ม./วัน) 
1 กันยำยน 2553 31 สิงหำคม 2554 9,000 
1 กันยำยน 2554 31 สิงหำคม 2555 18,000 
1 กันยำยน 2555 31 สิงหำคม 2556 27,000 
1 กันยำยน 2556 
1 กันยำยน 2557 
1 กันยำยน 2558 

31 สิงหำคม 2557 
31 สิงหำคม 2558 

ถึงสิ้นสุดตำมสัญญำเดิม 

36,000 
45,000 
54,000 
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 ปริมำณน้ ำขั้นต่ ำท่ี กปภ.ต้องซื้อจำกTTW ในแต่ห้วงเวลำ  
ระยะเวลำเริ่มต้น ระยะเวลำสิ้นสุด MOQ (ลบ.ม./วัน) 

21 กรกฎำคม 2547 20 กรกฎำคม 2548 200,000 
21 กรกฎำคม 2548 20 กรกฎำคม 2549 250,000 
21 กรกฎำคม 2549 20 กรกฎำคม 2550 300,000 
21 กรกฎำคม 2550 20 กรกฎำคม 2551 300,000 
21 กรกฎำคม 2551 31 สิงหำคม 2552 300,000 
1 กันยำยน 2552 31 สิงหำคม 2553 309,000 
1 กันยำยน 2553 31 สิงหำคม 2554 318,000 
1 กันยำยน 2554 31 สิงหำคม 2555 327,000 
1 กันยำยน 2555 31 สิงหำคม 2556 336,000 
1 กันยำยน 2556 31 สิงหำคม 2557 345,000 
1 กันยำยน 2557 31 สิงหำคม 2558 354,000 

  
 

(ค) สัมปทานประกอบกิจการประปา 
TTW ได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวันท่ี 11 มีนำคม 2548 ถึงวันท่ี 10 มีนำคม 2573 โดยสัมปทำนอนุญำตให้  TTW ผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำประปำในพื้นท่ี 5 อ ำเภอ ของ 2 จังหวัด ได้แก ่

 

จังหวัด อ ำเภอ 
นครปฐม สำมพรำน นครชัยศรี และพุทธมณฑล 
สมุทรสำคร กระทุ่มแบน และเมืองสมุทรสำคร 

 

ตำมข้อก ำหนดในสัมปทำน TTW สำมำรถผลิต และจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้แก่บุคคลใดๆ ในพื้นท่ี
ดังกล่ำวได้ โดยไม่มีข้อจ ำกัด เช่น กปภ. กำรนิคมอุตสำหกรรม เทศบำลต่ำงๆ เป็นต้น  ท้ังน้ี สัมปทำนก ำหนดให้TTW  คิดค่ำ
น้ ำประปำจำกผู้ใช้น้ ำได้ตำมอัตรำท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำระหว่ำง กปภ. กับ TTW  

(ง) หนังสืออนุญาตให้ใช้น้ าจากแม่น้ าท่าจีน 
   TTW ได้ส่งหนังสือถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ลงวันท่ี 25 เมษำยน 2544 

ขออนุญำตสูบน้ ำจำกแม่น้ ำท่ำจีน (เดิมชื่อแม่น้ ำนครชัยศรี) เพื่อน ำไปผลิตน้ ำประปำในปริมำณวันละ 320,000 ลบ.ม. เพื่อ
จ ำหน่ำยให้แก่ประชำชนในพื้นท่ี จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสำคร ตำมท่ีTTW ได้รับสิทธิจำก กปภ. ตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ 
ท้ังนี้ TTW ได้รับหนังสือท่ี นร. 0110/423 ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2544 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ไม่ขัดข้อง
ในกำรสูบน้ ำดิบดังกล่ำวของTTW และแจ้งว่ำTTW ควรพิจำรณำจัดหำแหล่งน้ ำส ำรองไว้ใช้ด้วยเน่ืองด้วยปัญหำปริมำณและ
คุณภำพน้ ำของแม่น้ ำท่ำจีน อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันท่ี 28 พฤษภำคม 2552 TTW ได้มีหนังสือถึงกรมทรัพยำกรน้ ำ เพื่อขออนุญำตใช้
น้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนเพิ่มอีกวันละ 120,000 ลบ.ม. ต่อมำได้มีกำรประกำศให้แม่น้ ำท่ำจีนบริเวณโรงผลิตน้ ำประปำบำงเลน เป็น
ทำงน้ ำชลประทำน TTW จึงได้ยื่นแบบขออนุญำตใช้น้ ำดิบจำกโครงกำรพระพิมล ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ส ำหรับกำร
ก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ีสอง ท่ีอ ำเภอกระทุ่มแบนน้ัน ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตเริ่มต้นท่ีวันละ 100,000 ลบ.ม. น้ัน ได้รับกำร
อนุญำตใช้น้ ำดิบจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งรุกล้ ำล ำแม่น้ ำ จังหวัดนครปฐมแล้ว   
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(จ) สัญญาการซ่อมบ ารุง (Maintenance Agreement) 
   TTW ได้เข้ำท ำสัญญำกำรบริหำรจัดกำรและซ่อมบ ำรุงกับ บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จ ำกัด เมื่อวันท่ี 12 

มิถุนำยน 2544 มีอำยุสัญญำ 30 ปี เท่ำกับอำยุสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มประกอบกิจกำรคือตั้งแต่วันท่ี 21 
กรกฎำคม 2547 จนถึงวันสิ้นสุดอำยุสัญญำคือวันท่ี 20 กรกฎำคม 2577 และต่อมำเมื่อวันท่ี 8 มกรำคม 2553 บริษัท วอเตอร์
โฟลว์ จ ำกัด ได้ควบรวมกิจกำรกับบริษัท บีเจที วอเตอร์ จ ำกัด (ซึ่งเดิมเป็นบริษัทท่ีรับจ้ำงบริหำรจัดกำรและกำรซ่อมบ ำรุงให้กับ 
PTW) เป็น TWO ดังน้ัน TWO จึงเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงท้ังหมดให้กับ TTW และ PTW รวมถึงระบบผลิตและบ ำบัดน้ ำเสียท่ี 
BIE ด้วย  

 

2.1.1.2 PTW 
                เมื่อปี 2532 กปภ. และ รัฐบำลไทยได้รับควำมร่วมมือจำก Japanese International Corporation 
Association (JICA) เข้ำมำช่วยศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรหำแหล่งน้ ำทดแทนน้ ำบำดำลในพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี เพื่อแก้ไขปัญหำ
แผ่นดินทรุด ปัญหำน้ ำท่วม และภำวะน้ ำเค็มแทรกในน้ ำบำดำล ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีบริกำรน้ ำประปำให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค JICA ได้แนะน ำแนวทำงแก้ปัญหำโดยกำรใช้น้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำมำผลิตเป็นน้ ำประปำทดแทนน้ ำ
บำดำล กปภ. จึงจัดให้มีกำรประกวดรำคำของภำคเอกชนเพื่อด ำเนินโครงกำรผลิตน้ ำประปำเพื่อใช้ในพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี โดยใช้น้ ำ
ดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำขึ้น 

   PTW ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจกำรประปำให้แก่ กปภ. ตำมโครงกำรดังกล่ำวโดย
จัดเป็นโครงกำรเอกชนร่วมลงทุนโครงกำรแรกในกำรผลิตน้ ำประปำทดแทนกำรใช้น้ ำบำดำลตำมนโยบำยของรัฐบำล ท้ังน้ี PTW
ได้เข้ำท ำสัญญำในกำรประกอบธุรกิจท่ีส ำคัญ ดังต่อไปน้ี 

(ก) สัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา 
   PTW ได้เข้ำท ำสัญญำกับ กปภ. เมื่อวันท่ี 31 สิงหำคม 2538 โดย กปภ. ให้สิทธิ PTW ด ำเนินกำร

ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำในเขตปทุมธำนี และรังสิต จ. ปทุมธำนี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับแต่วันเริ่มประกอบกิจกำร คือตั้งแต่
วันท่ี 15 ตุลำคม 2541 ถึง 14 ตุลำคม 2566 ลักษณะสัญญำเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) โดย PTW เป็นผู้
ก่อสร้ำงระบบผลิตและระบบจ่ำยน้ ำประปำ ท้ังนี้ PTW ต้องโอนระบบจ่ำยน้ ำประปำให้แก่ กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจกำร แต่ใน
ส่วนระบบผลิตน้ ำประปำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ในเวลำ 24.00 น. ของวันท่ีครบ 25 ปี หลังจำก วันเริ่มประกอบกิจกำร
หรือของวันท่ี 14 ตุลำคม 2566 ท้ังนี้ PTWสำมำรถขอเช่ำระบบผลิตน้ ำประปำจำก กปภ. เพื่อผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำต่อจำก
วันท่ีครบ 25 ปี ได้ โดยกำรส่งหนังสือแจ้งควำมจ ำนงต่อ กปภ. หลังจำกวันท่ีครบรอบ 24 ปี ของวันเริ่มประกอบกิจกำร และอย่ำง
น้อยเป็นเวลำ 6 เดือนก่อนวันท่ีมีกำรโอนระบบผลิตน้ ำประปำดังกล่ำวหรือในระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2565 ถึงวันท่ี 14 เมษำยน 
2566 ท้ังนึ ้PTW สำมำรถขอเช่ำระบบผลิตน้ ำประปำจำก กปภ. ได้อีก 2 ครั้ง ระยะเวลำเช่ำครั้งละ 10 ปี 

   ภำยใต้สัญญำฉบับน้ี PTW ได้รับสิทธิจ ำหน่ำยน้ ำประปำในปริมำณไม่เกิน 288,000 ลบ.ม./วัน 
โดย กปภ. จะหยุดกำรจ่ำยน้ ำประปำจำกแหล่งประปำอื่นให้แก่ผู้บริโภคให้แก่พื้นท่ีเขตปทุมธำนีและรังสิตหลังจำกวันเริ่มประกอบ
กิจกำร คือวันท่ี 15 ตุลำคม 2541 เว้นแต่ เมื่อ กปภ. คำดว่ำควำมต้องกำรน้ ำประปำในเขตปทุมธำนี – รังสิตเกินกว่ำ 288,000 
ลบ.ม./วัน กปภ. จึงจะมีสิทธิเริ่มด ำเนินโครงกำรท่ีจะจัดหำน้ ำประปำในส่วนท่ีเกินให้แก่ผู้บริโภคได้ ไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเองหรือให้
เอกชนรำยอื่นด ำเนินกำร แม้ว่ำสัญญำน้ีจะยังไม่สิ้นสุดลงก็ตำม  แต่ กปภ. จะซื้อน้ ำประปำจำกแหล่งอื่นหรือด ำเนินกำรจ่ำย
น้ ำประปำแก่ผู้บริโภคส่วนท่ีเกินดังกล่ำวข้ำงต้นได้ต่อเมื่อปริมำณน้ ำขั้นต่ ำท่ีต้องซื้อครบจ ำนวน 288,000 ลบ.ม./วัน แล้ว  ก่อน
ครบก ำหนด 15 วันก่อนสิ้นปีทุกปี กปภ. จะก ำหนดและแจ้งปริมำณ MOQ ท้ังน้ี MOQ ในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ ำกว่ำปริมำณน้ ำท่ี
ก ำหนดไว้ในปีก่อนหน้ำน้ัน โดย MOQ ของปี 2552 เท่ำกับ 320,000 ลบ.ม./วัน  MOQ ปี 2553 เป็นต้นไป เท่ำกับ 330,000 ลบ.
ม./วัน (รวม MOQ ตำมเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำเพิ่มเติมแล้ว)  

   PTW สูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำมำใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ โดยน้ ำประปำท่ีผลิตได้จำกโรง
ผลิตน้ ำท่ี อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี  จะถูกส่งผ่ำนท่อส่งน้ ำประธำน (BTM) ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 4 แห่งคือ สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 10 
 

สถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ สถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี และสถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอก (เริ่มจ่ำยน้ ำอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันท่ี 7 
กันยำยน 2558) น้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต สถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ และสถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอกจะถูกส่งต่อไปยัง
ส ำนักงำนประปำรังสิต และส ำนักงำนประปำคลองหลวง ส่วนน้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนีจะถูกส่งต่อไปยังส ำนักงำน
ประปำปทุมธำนี ผ่ำนท่อจ่ำยน้ ำ (LDN) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กปภ. 

   ท้ังน้ี ปริมำณน้ ำประปำท่ีซื้อขำยในแต่ละเดือนจะถูกวัดด้วยมำตรวัดน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 3 แห่ง 
อัตรำค่ำน้ ำประปำจะปรับในวันท่ี 1 มกรำคม ของทุกปีตำมสูตรกำรค ำนวณท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ ดังนี ้

BWCi+1 = BWCi (1+(CPIi – CPIi-1)) 
                         CPIi-1 

BWCi+1  คือ ค่ำน้ ำประปำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม  ในปีท่ี i+1 
BWCi  คือ ค่ำน้ ำประปำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม  ในปีท่ี i  
CPIi  คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภค ณ ปีท่ี i 
CPIi-1 คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภค ณ ปีท่ี i – 1 
CPI คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภค ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงพำณิชย์ส ำหรับเดือนกรกฎำคม  
I คือ ปีก่อนหน้ำปีท่ีจะมีกำรปรับรำคำค่ำน้ ำประปำเริ่มจำกปี พ.ศ. 2541 

ท้ังนี้ดัชนีรำคำผู้บริโภคในสูตรค ำนวณเป็นดัชนีรำคำผู้บริโภคของทั้งประเทศ 
   อย่ำงไรก็ตำม PTW สำมำรถขอปรับรำคำค่ำน้ ำประปำได้ หำกมีกรณีท่ีรัฐบำลได้เรียกร้องให้มีกำร

จ่ำยเงินจ ำนวนใดๆ อันมีผลเป็นกำรเพิ่มต้นทุนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ โดย  PTW และ กปภ. จะด ำเนินกำรตกลงกัน      
ถ้ำไม่สำมำรถตกลงกันได้ภำยใน 30 วัน ข้อพิพำทน้ันจะถูกน ำสู่กำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร 

 

อัตรำค่ำน้ ำประปำของบริษัทPTW (ตั้งแต่ป ี2554-2558) 

ระยะเวลา อัตราค่าน้ าประปา (บาท / ลบ.ม.) 

1 มกรำคม 2554  ถึง 31 ธันวำคม 2554 11.37 
1 มกรำคม 2555 ถึง 31 ธันวำคม 2555 11.83 

1 มกรำคม 2556 ถึง 31 ธันวำคม  2556 12.15 
1 มกรำคม 2557 ถึง 31 ธันวำคม  2557 12.39 
1 มกรำคม 2558 ถึง 31 ธันวำคม  2558 12.66 

(ข) สัญญาซื้อขายน้ าประปาเพิ่มเติม 
เมื่อวันท่ี 15 กันยำยน 2549 PTW ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำเพิ่มเติมอีก 70,000  

ลบ.ม./วัน เพื่อใช้ในพื้นท่ีส ำนักงำนประปำรังสิต กับ กปภ. โดยใช้ทรัพย์สินบำงส่วนจำกโครงกำรในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิต
และจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ท้ังน้ี เพื่อเป็นกำรรองรับปริมำณกำรผลิตต่อวันท่ีสูงขึ้น PTW เป็นผู้ลงทุนปรับปรุงระบบน้ ำดิบ ก่อสร้ำง
ระบบผลิตน้ ำประปำ สถำนีเพิ่มแรงดันน้ ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ ำ สถำนีจ่ำยน้ ำ เพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วัน และ
เมื่อวันท่ี 1 สิงหำคม 2551 PTW ได้ด ำเนินกำรผลิตและส่งน้ ำประปำจำกโรงผลิตน้ ำประปำดังกล่ำวให้แก่ กปภ. แล้ว 

สัญญำฉบับน้ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 14 ตุลำคม 2566 เช่นเดียวกับสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ ลักษณะของสัญญำเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) โดย PTW เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ท้ังหมด และต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบำงส่วน ได้แก่ทรัพย์สินจำกกำรปรับปรุงสถำนีจ่ำยน้ ำคูคตและท่อน้ ำท่ีวำงเพิ่มเติม
ทันทีท่ีก่อสร้ำงเสร็จแก่ กปภ. และต้องส่งมอบระบบน้ ำดิบ ระบบผลิตน้ ำประปำ และระบบส่ง-จ่ำยน้ ำประปำแก่ กปภ. เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำตำมสัญญำ หำก PTW ต้องกำรขยำยระยะเวลำของสัญญำออกไป PTWต้องแจ้งให้ กปภ. ทรำบภำยในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนครบก ำหนดสัญญำ แต่กำรขยำยเวลำของสัญญำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กปภ. แต่เพียงผู้เดียวเท่ำน้ัน 
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ท้ังน้ี PTW ต้องสำมำรถด ำเนินกำรผลิตและส่งน้ ำประปำให้แก่ กปภ. ได้ในปริมำณ 20,000      
ลบ.ม./วัน ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับจำกวันท่ีลงนำมในสัญญำหรือภำยในวันท่ี 14 มกรำคม 2550 และต้องสำมำรถ
ด ำเนินกำรผลิตและส่งน้ ำประปำในปริมำณ 70,000 ลบ.ม./วัน ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 24 เดือนนับจำกวันท่ีลงนำมในสัญญำ
หรือภำยในวันท่ี 14 กันยำยน 2551 

ปริมำณน้ ำ MOQ ท่ี กปภ. ต้องซื้อจำก PTW ตำมสัญญำซื้อขำยเพิ่มเติม สรุปได้ดังน้ี 

ครั้งที ่ ระยะเวลำเริ่มต้น MOQ (ลบ.ม./วัน) 
1 วันท่ีสำมำรถผลิต-ส่งน้ ำประปำในปริมำณ 70,000 ลบ.ม./วัน 50,000 
2 วันท่ีถัดจำกวันท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ท่ีต้องซื้อในครั้งที่ 1  60,000 

       3 วันท่ีถัดจำกวันท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ท่ีต้องซื้อในครั้งที่ 2 
(ครั้งสุดท้ำย) 

70,000 

PTW ยังคงใช้น้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำเพื่อผลิตน้ ำประปำในส่วนเพิ่มเติมน้ี โดยน้ ำประปำ        
ท่ีผลิตได้จะถูกส่งจำกโรงผลิตน้ ำท่ี อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิตผ่ำนท่อ  BTM และจะถูกส่งจำกสถำนีจ่ำยน้ ำ
รังสิตผ่ำนท่อจ่ำย LDN  ของ กปภ. ไปยังส ำนักงำนประปำรังสิต ท้ังน้ี กำรวัดปริมำณซื้อขำย จะวัดจำกมำตรวัดน้ ำท่ีติดตั้งไว้        
ท่ีหน้ำสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต รำคำน้ ำประปำตำมสัญญำซื้อขำยเพิ่มเติมน้ี คิดในรำคำเดียวกันกับสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ  

MOQ รวม ณ ปี 2558 ยังคงเป็น 330,000 ลบ.ม./วัน หรือ เท่ำกับ MOQ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำ  
(ค) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

   PTWได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงมหำดไทย เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับแต่
วันท่ี 13 มกรำคม 2543 ถึง 12 มกรำคม 2568 โดย PTW ได้รับสิทธิท ำกำรประปำและท ำกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำในเขตพื้นท่ี
บริกำรเขตปทุมธำนี – รังสิต จ.ปทุมธำนี ท้ังน้ี PTW จะคิดค่ำน้ ำประปำจำกผู้ใช้น้ ำได้ตำมอัตรำในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิต
และจ ำหน่ำยน้ ำประปำ  

(ง) หนังสืออนุญาตให้ใช้น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา 
   PTW ได้ส่งหนังสือถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2538     

ขออนุญำตสูบน้ ำจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำในปริมำณวันละ 300,000 ลบ.ม. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ ำดิบในกำรผลิตเป็นน้ ำประปำจ่ำย
ให้แก่ประชำชน ตำมท่ี PTW ได้รับสิทธิตำมสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ตำมมติคณะรัฐมนตรี            
ในโครงกำรเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยำยกำร  PTW – รังสิตจำก กปภ. ท้ังน้ี PTW ได้รับหนังสือท่ี นร กทช./070 ลงวันท่ี 24 
มกรำคม 2539 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ เห็นชอบให้  PTW ใช้น้ ำดิบตำมปริมำณท่ีแจ้งมำในโครงกำร
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรแห่งชำติได้ระบุเงื่อนไขให้ PTW จะต้องจัดหำแหล่งน้ ำส ำรองไว้ให้
เพียงพอเพื่อใช้ในภำวะขำดแคลน และหำกเกิดภำวะน้ ำขำดแคลนขึ้น คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติอำจจะพิจำรณำ
จัดสรรปริมำณน้ ำให้ในสัดส่วนท่ีลดลงหรือระงับกำรใช้น้ ำได้ ซึ่งทำง PTW จะต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

   และจำกกำรท่ี กปภ. ได้ท ำสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำจำก PTW เพิ่มอีก 70,000 ลบ.ม./วัน เมื่อวันท่ี 
15 กันยำยน 2549 น้ัน PTW จึงมีหนังสือถึงส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภำคม 2550 ขออนุญำตสูบน้ ำจำก
แม่น้ ำเจ้ำพระยำเพิ่มในปริมำณวันละ 100,000 ลบ.ม. รวมท้ังสิ้น 400,000 ลบ.ม./วัน ในกำรน้ี PTW ได้มีหนังสือขอควำม
อนุเครำะห์ กปภ. ให้ช่วยท ำหนังสือสนับสนุนกำรขออนุญำตใช้น้ ำเพิ่มเติมส ำหรับโครงกำรปรับปรุงขยำยกิจกำร  PTW – รังสิต
ดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำให้อนุญำต ต่อมำได้มีกำรประกำศให้แม่น้ ำเจ้ำพระยำบริเวณโรง
ผลิตน้ ำประปำปทุมธำนีเป็นทำงน้ ำชลประทำน PTW จึงได้ยื่นแบบขออนุญำตใช้น้ ำดิบและได้รับควำมเห็นชอบในเบื้องต้นจำก 
ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 11 แล้ว แต่ยังรอควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยปกครองท้องท่ีและกรมเจ้ำท่ำ   
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(จ) สัญญาซ่อมบ ารุง (Maintenance Agreement) 
   ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ PTW เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2551 มีมติให้ PTW ท ำกำรปรับแก้

สัญญำบริหำรจัดกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำกับ บีเจที เป็นสัญญำซ่อมบ ำรุงรักษำแต่เพียงอย่ำงเดียว ท ำให้ PTW ต้องด ำเนินกำร
ผลิตน้ ำประปำ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนค่ำสำรเคมี ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำแรงงำนของหน่วยกำรผลิต และค่ำอะไหล่และอุปกรณ์ เอง 
ต่อมำ บีเจที ได้ถูกควบรวมกิจกำรกับวอเตอร์โฟลว์เป็น TWO ท ำให้ TWO เป็นผูดู้แลงำนซ่อมบ ำรุงของ PTW 

 

2.1.2 ระบบการผลิตและส่งน้ าประปา 
2.1.2.1  ระบบของ TTW 

   (ก) ระบบการผลิต 
   TTW ผลิตน้ ำประปำโดยกำรสูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนตอนกลำง เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต

น้ ำประปำท่ีโรงผลิตน้ ำของTTW ซึ่งตั้งอยู่ ณ ต.บำงระก ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม ฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำท่ำจีน มีพื้นท่ีรวม
ประมำณ 92 ไร่ แบ่งเป็นโรงผลิตน้ ำประปำ 38 ไร่ และส่วนพื้นท่ีท่ีใช้ฝังตะกอน 54 ไร่  โรงผลิตน้ ำของTTW มีก ำลังกำรผลิตติดตั้ง
และก ำลังกำรผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2552 ท่ี 320,000 ลบ.ม./วัน และได้ขยำยก ำลังกำรผลิตเป็น 440,000 ลบ.ม./วัน 
แล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2553 

   กระบวนกำรผลิต ณ โรงกรองน้ ำประปำบำงเลนในปัจจุบัน เริ่มด้วยกำรสูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีน
เข้ำสู่บ่อสูบน้ ำดิบ ท้ังน้ีระบบสำมำรถสูบน้ ำดิบ ณ ปัจจุบันได้ท้ังสิ้น 440,000 ลบ.ม./วัน โดยน้ ำดิบจะผ่ำนกำรกรองด้วยตะแกรง
หยำบและตะแกรงขนำดละเอียด จำกน้ัน น้ ำดิบจะเข้ำสู่กระบวนกำรผสมเร็วในบ่อผสมเร็ว เพื่อผสมสำรเคมีอันได้แก่ สำรส้ม ปูน
ขำว ด่ำงทับทิม และ โพลิเมอร์ เข้ำกับน้ ำดิบ เพื่อให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงเม็ดตะกอน (Coagulation) และจำกน้ันจะเข้ำสู่
กระบวนกำรตกตะกอนเพื่อพักให้ตกตะกอน (Flocculation) ในถังตกตะกอน และเข้ำสู่กระบวนกำรกรอง (Gravity Filter) 
หลังจำกน้ัน น้ ำท่ีกรองได้จะเข้ำสู่กระบวนกำรเติมคลอรีนเพื่อฆ่ำเชื้อโรคก่อนถูกส่งไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ ำใสขนำด 30,000 ลบ.ม. 
ก่อนจ่ำยออกไปยังอำคำรสูบส่งน้ ำ ซึ่งเป็นอำคำรท่ีติดตั้งเครื่องสูบน้ ำเพื่อส่งน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำในพื้นท่ี ผ่ำนเครื่องสูบน้ ำ
จ ำนวน 5 ชุด ขนำด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง  

   ท้ังนี้ ตะกอนท่ีแยกได้จำกขั้นตอนของกระบวนกำรตกตะกอนและกระบวนกำรกรองจะถูกส่งไปยัง
กระบวนกำรก ำจัดตะกอนโดยน ำไปรีดน้ ำออกและน ำกำกตะกอนออกไปจำกกระบวนกำรผลิต ท้ังน้ี TTW ใช้เครื่องรีดตะกอน
แบบ Belt Press ซึ่งมีลักษณะคล้ำยสำยพำน ส่วนน้ ำท่ีได้จำกกำรรีดตะกอนจะถูกน ำย้อนกลับเข้ำไปในกระบวนกำรผลิตใหม่ ซึ่ง
เท่ำกับว่ำ ตลอดกระบวนกำรผลิตน้ัน ไม่มีกำรปล่อยน้ ำกลับลงสู่แหล่งน้ ำดิบอีกเลย (Zero Discharge) 

   อน่ึง น้ ำดิบท่ีสูบจะถูกน ำมำทดสอบคุณภำพน้ ำด้วยระบบ Jar Test ซึ่งเป็นกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำดิบ
เพื่อท ำกำรทดลองกำรเติมสำรเคมี และกวนตะกอนให้เกิดตะกอนในห้องทดสอบ เพื่อค ำนวณหำปริมำณสำรเคมีท่ีต้องใช้ใน
กระบวนกำรผลิตให้เหมำะสม กำรท ำ Jar Test จะท ำอย่ำงนอ้ยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง หรืออำจทดสอบถ่ีขึ้น ขึ้นอยู่กับคุณภำพของน้ ำ
ดิบในแต่ละช่วงเวลำ  

 

กระบวนกำรสูบน้ ำดิบ (Raw Water Intake) 
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กระบวนกำรผสมเร็ว (Rapid Mixing Tank) 

 

 

กระบวนกำรตกตะกอน (Flat Bottom Clarifier) 

 

 

กระบวนกำรกรอง (Rapid Gravity Filter) 

 

 

กระบวนกำรเก็บน้ ำ (Storage Tank) 

 

 

กระบวนกำรตกตะกอนเข้มข้น   

(Sludge Thickener) 
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กระบวนกำรรีดตะกอน (Belt Press) 

   กระบวนกำรผลิต ณ โรงผลิตน้ ำ กำรส่งน้ ำประปำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่ง และกระบวนกำร
จ่ำยน้ ำประปำให้กับส ำนักงำนประปำของ กปภ. ใช้กำรควบคุมแบบอัตโนมัติท้ังหมด ด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control 
and Data Acquisition) เพื่อควบคุมกำรผลิต และกำรกระจำยน้ ำสู่สถำนีจ่ำยน้ ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งระบบดังกล่ำว     
ตั้งอยู่ในอำคำรควบคุม ซึ่งเป็นอำคำรอิสระที่แยกออกมำจำกโรงผลิตน้ ำ  

   TTW ยังได้สร้ำงอำคำรเก็บสำรเคมีแยกต่ำงหำกออกมำจำกโรงผลิตน้ ำ เพื่อเก็บสำรเคมีก่อน        
ท่ีจะน ำเข้ำสู่ระบบผลิตน้ ำโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ สำรเคมีหลักท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตประกอบด้วย 

- สำรส้ม ใช้เพื่อท ำให้สำรแขวนลอยในน้ ำดิบรวมตัวกันตกตะกอน 
- ด่ำงทับทิม ใช้เพื่อก ำจัดสำรเคมีบำงชนิดในน้ ำดิบท่ีท ำให้น้ ำดิบมีสี 
- คลอรีนเหลว ใช้ในกระบวนกำรฆ่ำเชื้อโรค 
- สำรโพลิอีเล็คโตรไลท์ ใช้เพื่อท ำให้ก้อนตะกอนมีขนำดใหญ่เพื่อให้ตกตะกอนสู่ก้นถังได้เร็ว 
- ปูนขำว ใช้เพื่อปรับค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) ของน้ ำให้เป็นกลำง 

   นอกจำกน้ี TTW ยังใช้เครื่องสูบจ่ำยสำรเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสำมำรถปรับควำมถี่กำรสูบ และ
ปริมำณสำรเคมีได้ตำมควำมเหมำะสมตำมปริมำณ และคุณภำพน้ ำดิบท่ีได้จำกกำรทดสอบทุกวัน อีกท้ังยังมีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
ส ำรองเพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้ำดับ เนื่องจำกเครื่องจักรของTTW ต้องเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุเดียวกันน้ีTTW จึงได้จัดให้มี
หอพักพนักงำน ตั้งอยู่บริเวณโรงผลิตน้ ำ เพื่อรักษำควำมต่อเนื่องในกำรผลิตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  

  น้ ำประปำท่ี TTW ผลิต และจ ำหน่ำย มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำย
น้ ำประปำ อันเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ของส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำน้ ำประปำมีคุณภำพตำมท่ีก ำหนดดังกล่ำว TTW จึงท ำกำรทดสอบคุณภำพน้ ำในทุก
ขั้นตอนของกำรผลิต ตั้งแต่กำรเติมสำรเคมีไปจนถึงกำรรีดตะกอน และกำรส่งจ่ำยน้ ำออกจำกโรงผลิตน้ ำ ด้วยกำรผลิตท่ีมี
ประสิทธิภำพ และควำมช ำนำญ ท ำให้น้ ำประปำท่ีผลิตได้ของ TTW เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดของ กปภ. มำโดยตลอดตั้งแต่เริ่ม
ด ำเนินกำรผลิตเมื่อวันท่ี 5 มกรำคม 2547 จนกระท่ังปัจจุบัน ตำมมำตรฐำนต่อไปน้ี  
 
   (ข) ระบบส่งน้ าประปาไปยังสถานีจ่ายน้ า 
   น้ ำประปำท่ีผลิต และเก็บไว้ ณ ถังเก็บน้ ำซึ่งมีควำมจุ 30,000 ลบ.ม. จะถูกส่งออกไปให้แก่สถำนี
จ่ำยน้ ำของTTW ท้ัง 2 แห่ง คือ 

(1) สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  ตั้งอยู่  ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน                
จ.นครปฐม ภำยใต้บริเวณประกอบด้วยถังเก็บน้ ำจ ำนวน 2 ถัง ท่ีใช้ผนังร่วมกันมีควำมจุรวม 50 ,000 ลบ.ม. ติดตั้งระบบสูบน้ ำ
แบ่งเป็น 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 5 เครื่องขนำดอัตรำสูบ 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อสูบจ่ำยน้ ำประปำจ่ำย
ในพื้นท่ีบริกำร และจ่ำยไปยังสถำนีสูบจ่ำยน้ ำประปำสำมพรำนและสถำนีสูบจ่ำยน้ ำประปำอ้อมน้อย ซึ่งท ำหน้ำท่ีแจกจ่ำยน้ ำ
ให้กับประชำชนในพื้นท่ี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม และอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร และชุดท่ีสอง 
เป็นเครื่องสูบน้ ำ 5 เครื่อง อัตรำสูบ 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 
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(2) สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย ตั้งอยู่ท่ีอ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร ภำยในบริเวณ

ประกอบด้วยถังจ ำนวน 2 ถัง ท่ีใช้ผนังร่วมกัน โดยมีควำมจุรวม 20 ,000 ลบ.ม. รับน้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  แล้ว
แจกจ่ำยน้ ำประปำผ่ำนระบบสูบน้ ำจ ำนวน 4 เครื่อง ขนำดอัตรำสูบน้ ำ 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อสูบจ่ำยน้ ำประปำจ่ำยใน
พื้นท่ีบริกำร และจ่ำยไปยังสถำนีสูบจ่ำยน้ ำประปำสมุทรสำคร ซึ่งท ำหน้ำท่ีจ่ำยน้ ำให้แก่พื้นท่ี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 

 

ณ สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งมีโรงควบคุมกำรรับ และจ่ำยน้ ำให้เหมำะสมกับปริมำณน้ ำท่ีต้องกำรใน
พื้นท่ีจ่ำยน้ ำ โดยกำรจ่ำยน้ ำจะสูบจ่ำยผ่ำนมำตรวัดน้ ำต่ออนุกรมกันเพื่อบันทึกปริมำณกำรจ่ำยน้ ำให้กับ กปภ. นอกจำกน้ียังมีถัง
ควบคุมแรงดัน เพื่อป้องกันระบบท่อส่งน้ ำเป็นสูญญำกำศ และเกิดกำรเสียรูปทรงเมื่อเกิดคลื่นก ำทอน (Resonance Frequency) 
ในกรณีท่ีเกิดไฟฟ้ำดับ โดยกำรท ำหน้ำท่ีเติมอำกำศเข้ำไปในระบบท่อ นอกจำกน้ีTTW ยังได้ติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ไว้ใช้
งำนกรณีไฟฟ้ำดับเช่นเดียวกับท่ีโรงผลิตน้ ำด้วย 
   (ค) ระบบท่อส่งน้ าประปา 
           (1) ระบบท่อส่งน้ ำประธำน (BTM) เป็นระบบท่อส่งน้ ำประปำจำกโรงผลิตน้ ำประปำ   ไปยัง
สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งของTTW รวมระยะทำงประมำณ 51 กิโลเมตร (กม.) ประกอบด้วย 

  ( (ก) )  ระบบท่อส่ง น้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ ำยน้ ำพุทธมณฑล  ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,500 มม. (1.5 เมตร) มีระยะทำงประมำณ 30 กม. ช่วงแรกจำกโรงผลิตน้ ำบำงเลนวำงในไหล่ทำงของถนน
ศำลำยำ-บำงภำษี จนถึงทำงรถไฟสำยใต้ เลี้ยวขวำตำมทำงรถไฟ เลี้ยวซ้ำยตำมถนนหมำยเลข 3414 ลอดข้ำม ถนนปิ่นเกล้ำ -
นครชัยศรี มำตำมถนนพุทธมณฑลสำย 5 จนถึงสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล 

  ((ข)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑลไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย  ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,000 มม. (1.0 เมตร) ระยะทำงประมำณ 21 กม. โดยวำงท่ออยู่ในไหล่ทำงของถนนพุทธมณฑลสำย 5 และ
ถนนเศรษฐกิจ                                    
          (2) ระบบท่อจ่ายน้ า (LDN) เป็นระบบท่อจ่ำยน้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่ง ให้แก่ 
กปภ. เพื่อจ่ำยน้ ำให้แก่ผู้ใช้น้ ำ มีระยะทำงท้ังสิ้นประมำณ 113 กม.  
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แผนท่ีแสดงสถานีจ่ายน้ าและสถานีเพิ่มแรงดัน  
พื้นที่การจ่ายน้ าของ บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

 

  กำรเชื่อมต่อของท่อจ่ำยน้ ำ LDN แต่ละจุด จะถูกเชื่อมต่อโดยบ่อวำล์วซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์
ควบคุมแรงดันท่ีเชื่อมต่อระหว่ำงท่อจ่ำยน้ ำ LDN และท่อบริกำรของ กปภ. ซึ่งท ำหน้ำท่ีปรับลดแรงดันน้ ำเพื่อให้เป็นแรงดันน้ ำท่ี
เหมำะสมในกำรส่งน้ ำไปยังผู้ใช้น้ ำ อีกท้ังยังอ ำนวยควำมสะดวกในกำรซ่อมแซม และบ ำรุงดูแลรักษำท่อในแต่ละจุดด้วย โดยบ่อ
วำล์ว และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันท้ังหมดถือเป็นทรัพย์สินของ TTW มีทั้งสิ้น 43 จุด 

  ปัจจุบัน TTW ช ำระค่ำเช่ำพื้นท่ีส ำหรับกำรวำงท่อ BTM และ LDN แก่กรมทำงหลวงเป็นเงิน ปีละ 
24.26 ล้ำนบำท โดยค่ำเช่ำท่อดังกล่ำวจะปรับขึ้นร้อยละ 15 ส ำหรับทุกๆ 5 ปี ตำมเงื่อนท่ีไขที่กรมทำงหลวงเป็นผู้ก ำหนด  
   (ง) คุณภาพน้ าประปา 
           TTW ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำซึ่งมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำย
น้ ำประปำกับ กปภ. และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ซึ่งก ำหนดโดยส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ดังนี้ 
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เพื่อให้มั่นใจในคุณภำพตำมมำตรฐำนข้ำงต้น TTW ได้ท ำกำรทดสอบเพื่อควบคุมคุณภำพในทุกขั้นตอนกำร
ผลิตตลอดเวลำ ตั้งแต่กำรเติมสำรเคมี จนถึงกำรรีดตะกอน และส่งจ่ำยน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำ นอกจำกน้ียังใด้ส่งตัวอย่ำงน้ ำให้กรม
อนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข ท ำกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรผลิตเมื่อ 5 มกรำคม 2547 จนถึง
ปัจจุบัน 

 
 
 
 

หมวดลักษณะ รายการ เกณฑ์ท่ีก าหนดสูงสุด เกณฑ์ท่ีอนุโลมให้สูงสุด 

คุณลักษณะทำงกำยภำพ 

สี 5 ปลำตินัม-โคบอลต ์ 15 ปลำตินัม-โคบอลต ์
รส ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 
กลิ่น ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 

ควำมขุ่น 5 ซิลิกำ 20 ซิลิกำ 
ควำมเป็นกรด-ดำ่ง (pH) 6.5 ถึง 8.5 ไม่เกิน 9.2 

คุณลักษณะทำงเคม ี
(หน่วย : มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เดซิเมตร) 

ปริมำณสำรทั้งหมด 500 1,500 
เหล็ก 0.5 1.0 

มังกำนีส 0.3 0.5 
เหล็ก และมังกำนีส 0.5 1.0 

ทองแดง 1.0 1.5 
สังกะส ี 5.0 15 
คัลเซียม 75 200 
นักเนเซียม 50 150 
ซัลเฟต 200 250 
คลอไรด ์ 250 600 
ฟลูออไรด์ 0.7 1.0 
ไนเตรต 45 45 

อัลคิลเบนซิลซลัโฟเนต 0.5 1.0 
ฟีโนลิกซับสแตนซ ์ 0.001 0.002 

สำรเป็นพิษ 
(หน่วย : มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เดซิเมตร) 

ปรอท 0.001 - 
ตะกั่ว 0.05 - 

อำร์เซนิก 0.05 - 
เซเลเนียม 0.01 - 
โครเมียม 0.05 - 
ไซอะไนด์ 0.2 - 
คัดเมียม 0.01 - 
บำเรียม 1.0 - 

คุณลักษณะทำงจุล
ชีววิทยำ 
(โคลีนีต่อลูกบำศก์
เซนติเมตร) 

แสตนดำร์ดเพลตเคำนต ์ 500 - 

เอ็มพีเอ็น น้อยกว่ำ 2.2 - 

อีโคไล ไม่มี - 
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2.1.2.2  ระบบของ PTW 
(ก) ระบบการผลิต 
โรงผลิตน้ ำประปำของ PTW ตั้งอยู่ท่ี ต.บ้ำนปทุม อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี มีพื้นท่ีรวม 46 ไร่ ท้ังน้ี 

จำกเดิมที ่PTW มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่ 288,000 ลบ.ม./วัน PTW ได้ปรับปรุงโรงผลิตน้ ำประปำเพิ่มครั้งแรก 100,000 ลบ.ม./วัน 
ในปี 2551และในปี 2558 มีกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเริ่มต้นท่ี 57,000  ลบ.ม./วันและสูงสุดไม่เกิน 1000,000 ลบ.ม./วัน 
เป็นผลท ำให้ก ำลังกำรผลิตรวมสูงสุดเท่ำกับ 488,000 ลบ.ม./วัน  

กำรผลิตน้ ำประปำของ PTW ใช้กระบวนกำรผลิตเช่นเดียวกับของTTW เริ่มต้นด้วยกำรสูบน้ ำดิบ
จำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำเข้ำสู่ระบบผลิต ท้ังน้ี ระบบสำมำรถสูบน้ ำดิบได้สูงสุดวันละ 488,000 ลบ.ม. ผ่ำนกระบวนกำรผสมเร็ว 
กระบวนกำรตกตะกอน กระบวนกำรกรอง และกระบวนกำรเติมคลอรีน จำกน้ัน จะถูกส่งไปยังถังน้ ำใสท่ีมีขนำดควำมจุ 7,000 
ลบ.ม. และ 10,000 ลบ.ม. ซึ่งเป็นท่ีพักน้ ำเพื่อรอสูบจ่ำยโดยเครื่องสูบน้ ำแรงดันสูง ส่งไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำประปำท้ัง 4 แห่ง 

ตะกอนท่ีเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตจะถูกส่งไปท่ีกระบวนกำรก ำจัดตะกอนเพื่อแยกน้ ำออกจำก
กำกตะกอน ท้ังนี้ PTW ใช้เครื่องรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึ่งเป็นกระบวนกำรแยกตะกอนโดยใช้แรงเหว่ียง กำกตะกอนจะถูกน ำ
ออกจำกกระบวนกำรผลิต ส่วนน้ ำท่ีเหลือจะถูกน ำย้อนกลับมำยังกระบวนกำรผลิตใหม่ หรือเป็น Zero Discharge เช่นเดียวกับ
TTW 

อน่ึง น้ ำดิบท่ีสูบขึ้นมำ จะน ำมำท ำกำรทดสอบคุณภำพน้ ำด้วยระบบ Jar Test เช่นเดียวกับ TTW  

 

กระบวนกำรรับและสูบน้ ำดิบ 

 

 

บ่อตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 

กระบวนกำรตกตะกอน (Clarification) 

 

กระบวนกำรกรอง (Gravity Filtration) 
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คลอรีน ถังน้ ำใน และระบบสูบน้ ำแรงสูง (Clear Water 
& Chlorine Contact Tank) 

 

อำคำรรวมน้ ำตะกอน (Sludge Recovery Building) 

 

อำคำรตกตะกอนเข้มข้น (Sludge Thickener Building) 

 

อำคำรแยกตะกอน (Sludge Dewatering Building) 

 

SCADA System 

 

อำคำรสำรเคมี (Chemical Building) 
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   เช่นเดียวกับTTW กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอนของPTWถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ 
SCADA System PTWมีอำคำรสำรเคมี (Chemical Building) ท่ีใช้เก็บสำรเคมีเพื่อส่งไปยังระบบผสมสำรเคมีโดยอัตโนมัติ โดย
PTWใช้เครื่องสูบจ่ำยแบบ diaphragm เช่นกัน และอำคำรสำรเคมีดังกล่ำวตั้งอยู่แยกต่ำงหำกจำกโรงผลิตน้ ำเช่นเดียวกับ  TTW 
ท้ังนี้ สำรเคมีหลักท่ีPTWใช้ในกระบวนกำรผลิตประกอบไปด้วยสำรส้ม คลอรีน สำรโพลีอีเล็คโตรไลท์ และปูนขำว PTWไม่ใช้ด่ำง
ทับทิมในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำ เน่ืองจำกคุณลักษณะของน้ ำดิบท่ีแตกต่ำงกัน น้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำไม่ได้ประกอบไป
ด้วยสำรเคมีชนิดท่ีก่อให้เกิดสีที่สำมำรถก ำจัดได้ด้วยด่ำงทับทิม 
   (ข) ระบบส่งน้ าประปาไปยังสถานีจ่ายน้ า 

   น้ ำประปำจะถูกสูบส่งไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำประปำ 4 แห่ง ก่อนท่ีจะสูบจ่ำยเข้ำสู่ระบบท่อจ่ำย
น้ ำประปำของ กปภ. สถำนีจ่ำยน้ ำประปำของ PTW ประกอบด้วย 

(1) สถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 ถนนเลียบคลองเปรมประชำกร  ต.บ้ำนปทุม 
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ประกอบด้วยอำคำรเก็บน้ ำขนำด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 3 เครื่อง ขนำด 4,010 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 630 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ำยน้ ำประปำไปยังระบบจ่ำยน้ ำประปำของกปภ.สำขำคลองหลวง และบำงส่วน
ของส ำนักงำนประปำอยุธยำ เพื่อจ่ำยน้ ำประปำให้กับประชำชน ในพื้นท่ี อ.คลองหลวง และพื้นท่ีบำงส่วนในเขต                        จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

 

 
 

(2) สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต ตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชำกร ต.บ้ำนปทุม อ.สำม
โคก จ.ปทุมธำนี ประกอบด้วยอำคำรเก็บน้ ำขนำด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 3 เครื่อง ขนำด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 
ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 630 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ำยน้ ำประปำไปยังระบบจ่ำยน้ ำประปำของกปภ.สำขำรังสิต เพื่อจ่ำยน้ ำประปำให้กับประชำชน 
ในพื้นท่ี อ.ธัญบุรี และ อ.ล ำลูกกำ 

 

                      
 

(3) สถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ประกอบด้วย
อำคำรเก็บน้ ำขนำด 24,000 ลบ.ม. มีเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 3 เครื่องขนำด 2,880 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 355 
กิโลวัตต ์เพื่อจ่ำยน้ ำประปำไปยังระบบจ่ำยน้ ำประปำของ กปภ.สำขำปทุมธำนี เพื่อจ่ำยน้ ำประปำให้กับประชำชน ในพื้นท่ี อ.เมือง 
อ.สำมโคก และอ.ลำดหลุมแก้ว 
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(4)  สถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอก ตั้งอยู่ท่ีโรงผลิตน้ ำประปำ PTW หมู่ท่ี 3  ต.บ้ำนปทุม       

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ประกอบด้วยอำคำรเก็บน้ ำขนำด 10,000 ลบ.ม. มีเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 3 เครื่องขนำด 1,000 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 315 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ำยน้ ำประปำไปยังระบบจ่ำยน้ ำประปำในบำงส่วนของ กปภ.สำขำรังสิต เพื่อแบ่ง
เบำภำระกำรจ่ำยน้ ำของสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต เพื่อให้สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิตสำมำรถจ่ำยน้ ำเข้ำไปในพื้นท่ี อ.คลองหลวง บริเวณคลอง 4-5 
ได้มำกขึ้น โดยสถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอกจ่ำยน้ ำประปำให้กับประชำชน ในพื้นท่ี ต.หลักหก ต.บ้ำนใหม่ ต.บำงพูน อ.เมือง        
จ.ปทุมธำนี 

 
 

 ท้ังน้ี สถำนีจ่ำยประปำท้ัง 4 แห่งของ PTW มีชุดอุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบควบคุมแรงดัน
กำรจ่ำยน้ ำให้เหมำะสมกับปริมำณน้ ำท่ีต้องกำรในพื้นท่ีจ่ำยน้ ำ  โดยมีกำรจ่ำยน้ ำผ่ำนมำตรวัดน้ ำท่ีต่ออนุกรมกันเพื่อบันทึก
ปริมำณกำรจ่ำยน้ ำให้ กปภ. เช่นเดียวกับTTW อย่ำงไรก็ตำม ขอบเขตควำมรับผิดชอบของ PTWครอบคลุมถึงมำตรวัดน้ ำท่ีสถำนี
จ่ำยน้ ำเท่ำน้ัน ท้ังน้ี PTW มีอุปกรณ์ป้องกันควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นในระบบท่อส่งน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำ ส่วน
ระบบจ่ำยน้ ำประปำตั้งแต่ส่วนท่ีออกจำกสถำนีจ่ำยน้ ำประปำเป็นต้นไปอยู่ในควำมรับผิดชอบดูแลของ กปภ.  

(ค) ระบบท่อส่งน้ าประปา 
           (1) ระบบท่อส่งน้ ำประธำน (BTM) เป็นระบบท่อส่งน้ ำประปำจำกโรงผลิตน้ ำประปำ ไปยัง
สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 3 แห่งของบริษัทฯ รวมระยะทำงประมำณ 19.78 กม. ประกอบด้วย 

((ก)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต มี 3 ขนำดคือ ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,500 มม. ระยะทำงประมำณ 2.35 กิโลเมตร (โรงผลิตน้ ำไปยังถนนทำงหลวงหมำยเลข 347) ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,200 มม.ระยะทำงประมำณ 2.57 กิโลเมตร (จำกถนนทำงหลวงหมำยเลข 347 ไปยังแยกคลอ งเปรม
ประชำกร) และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,000 มม. ระยะทำงประมำณ 8.31 กิโลเมตร (จำกแยกคลองเปรมประชำกรไปยังสถำนี
จ่ำยน้ ำรังสิต) 

((ข)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ มี 3 ขนำดคือ ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,500 มม. ระยะทำงประมำณ 2.35 กิโลเมตร และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,200 มม. ระยะทำงประมำณ 2.57 
กิโลเมตร (ท่อท้ังสองขนำดใช้ร่วมกับท่อส่งน้ ำท่ีจ่ำยจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต) และ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,000 
มม.ระยะทำงประมำณ 0.63 กิโลเมตร (จำกแยกคลองเปรมประชำกร ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์) 
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((ค)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี มีกำรวำงท่อขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 600 มม. ระยะทำงประมำณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใต้แม่น้ ำเจ้ำพระยำ และต่อด้วยท่อขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
700 มม. ระยะทำงประมำณ 0.55 กิโลเมตร จำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำฝั่งตะวันตกไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี 

((ง)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอกท่ีอยู่ในโรงผลิตน้ ำประปำ
ปทุมธำนีน้ัน มีกำรวำงท่อขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 800 มม. ระยะทำงประมำณ 14 กิโลเมตร โดยเส้นท่อดังกล่ำวมีกำรจ่ำยน้ ำเข้ำ
ไปในพื้นท่ีหมู่บ้ำนเมืองเอก ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเทศบำล ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธำนี  

((จ)) มีกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 5 เครื่อง ณ สถำนีเพิ่มแรงดัน ช่วงต้นทำงของท่อ
ท่ีส่งน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรส่งน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ลบ.ม./วัน 

 

        
 

                                                (2) ระบบท่อจ่ายน้ า (LDN) เป็นระบบท่อจ่ำยน้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 4 แห่ง 
ให้แก่ กปภ. ตำมข้อก ำหนดในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำระหว่ำง PTW กับ กปภ. ระบบจ่ำยน้ ำประปำ
ท่ีPTW ก่อสร้ำงท้ังหมดจะถูกโอนให้ กปภ. ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจกำร หรือ วันท่ี 15 ตุลำคม 2541 ด้วยเหตุน้ี ระบบจ่ำย
น้ ำประปำท่ี PTW สร้ำงซึ่งประกอบไปด้วยท่อจ่ำยน้ ำบำงส่วนรวมถึงบ่อวำล์วจึงเป็นถูกโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ตั้งแต่บัดน้ัน 

 (ง) น้ าประปาที่ PTW ผลิต และจ ำหน่ำย มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดในสัญญำให้
สิทธิผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ อันเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ผอุตสำหกรรม (มอก.) 
โดยส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งท่ีผ่ำนมำ น้ ำประปำท่ี PTW ผลิตได้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนดเสมอ  

 

2.1.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาส และข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
          รำยได้ของ TTW เติบโตตำมปริมำณน้ ำท่ี TTW จ ำหน่ำยให้แก่ กปภ.ดังแสดงตำมตำรำงปริมำณน้ ำท่ีจ่ำยและ
ปริมำณน้ ำเฉลี่ยต่อวันในปี 2554-2558 ซึ่งสูงกว่ำ MOQ ดังนี ้

ปี 
ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ยต่อวัน 

MOQ 
อัตราค่าน้ าประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน) ท่ีจ่ายจริง* 

2554 119,941,973 328,602 318,000 ลบ.ม./วัน 
25.11 บำท/ลบ.ม 

11.02 บำท/ลบ.ม. 

2555 131,001,157 357,927 327,000 ลบ.ม./วัน 
26.01 บำท/ลบ.ม. 

11.49 บำท/ลบ.ม. 

2556 136,085,877 372,838 336,000 ลบ.ม./วัน 
26.86 บำท/ลบ.ม. 

11.72 บำท/ลบ.ม. 

2557 138,504,620 379,465 345,000 ลบ.ม./วัน 
28.26 บำท/ลบ.ม. 

11.93 บำท/ลบ.ม. 

2558 137,680,991 377,208 354,000 ลบ.ม./วัน 
28.58 บำท/ลบ.ม. 

12.14 บำท/ลบ.ม. 
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หมายเหตุ:  * รำค่ำน้ ำประปำท่ี กปภ.ซื้อจำก TTW แบง่ออกเป็น 2 ช่วงรำคำ โดยบรรทัดแรกคือรำคำน้ ำประปำในช่วง 1-300,000 ลบ.ม./วนั และบรรทัด
ท่ี 2 คือรำคำน้ ำประปำต้ังแต่ 300,001 ลบ.ม./วันขึ้นไป (รำคำในส่วนท่ีเกิน 300,000ลบ.ม./วัน) 

 

ปริมาณน้ าที่จ่ายในแต่ละเดือน และปริมาณน้ าเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2558 ของ TTW 

เดือน ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด (ลบ.ม) ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ยต่อวัน(ลบ.ม/วัน) 

มกราคม 11,067,074 357,002 
กุมภาพันธ์ 10,599,623 378,558 
มีนาคม 12,133,332 391,398 
เมษายน 11,198,677 373,289 
พฤษภาคม 12,113,863 390,770 
มิถุนายน 11,772,598 392,420 
กรกฎาคม 12,082,435 389,756 
สิงหาคม 11,958,560 385,760 
กันยายน 11,415,637 380,521 
ตุลาคม 11,255,948 363,095 

พฤศจิกายน 10,813,271 360,442 
ธันวาคม 11,269,973 363,548 

รวม 137,680,991 377,208 
 

          เช่นเดียวกัน รำยได้ของ PTW เติบโตตำมปริมำณน้ ำท่ีจ ำหน่ำยแก่ กปภ. ในปี 2553-2558 ซึ่งในแต่ละวันสูงกว่ำ 
MOQ ดังนี ้
 

ปริมาณน้ าที่จ่าย และปริมาณน้ าเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2554-2558 ของ PTW 

ป ี
ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณจ่ายน้ า
เฉล่ียต่อวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

MOQ 
อัตราค่าน้ าประปา 

 

2554 129,562,937 354,967 330,000 ลบ.ม./วัน 11.37 บำท/ลบ.ม 

2555 136,854,408 373,919 330,000 ลบ.ม./วัน 11.83 บำท/ลบ.ม 

2556 137,210,372 375,918 330,000 ลบ.ม./วัน 12.15 บำท/ลบ.ม. 

2557 133,632,778 366,117 330,000  ลบ.ม./วัน 12.39 บำท/ลบ.ม. 

2558 133,044,768 364,506 330,000  ลบ.ม./วัน 12.66 บำท/ลบ.ม. 

 
ปริมาณน้ าที่จ่ายในแต่ละเดือน และปริมาณน้ าเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2558 ของ PTW 

เดือน ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด (ลบ.ม.) ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ยต่อวัน(ลบ.ม./ วัน) 

มกรำคม 10,915,161 352,102 
กุมภำพันธ์ 10,209,162 364,613 
มีนำคม 11,161,695 360,055 
เมษำยน 10,734,800 357,827 
พฤษภำคม 11,682,974 376,870 
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เดือน ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด (ลบ.ม.) ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ยต่อวัน(ลบ.ม./ วัน) 

มิถุนำยน 11,310,083 377,003 
กรกฎำคม 11,440,393 369,045 
สิงหำคม 11,729,864 378,383 
กันยำยน 11,304,254 376,808 
ตุลำคม 11,169,109 360,294 

พฤศจิกำยน 10,604,553 353,485 
ธันวำคม 10,782,720 347,830 
รวม 133,044,768 364,506 

    
   2.1.4 การเติบโตของรายได้ของ TTW และ PTW ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ 
 

           2.1.4.1 กำรเปลี่ยนจำกกำรบริโภคจำกน้ ำบำดำลมำเป็นน้ ำประปำ  
           เมื่อเดือนมิถุนำยน 2549 TTW ได้ว่ำจ้ำง บริษัทไทยดีซีไอ เป็นวิศวกรท่ีปรึกษำ ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง

ส ำรวจผู้ใช้น้ ำท้ังภำคอุตสำหกรรม และภำคครัวเรือน จ ำนวน 200 ตัวอย่ำง ในพื้นท่ีจ ำหน่ำยน้ ำประปำของ TTW ใน จ.นครปฐม 
และสมุทรสำคร พบว่ำปริมำณควำมต้องกำรน้ ำ มท้ัีงหมดประมำณ 967,234 ลบ.ม./วัน โดยแบ่งได้ตำมแหล่งท่ีมำของน้ ำได้ดังนี้ 

        หน่วย : ลบ.ม./วัน 

 
ท่ีมำ: บริษัทวิศวกรท่ีปรกึษำ ไทย ดีซีไอ จ ำกัด 

  นอกจำกน้ี ไทยดีซีไอได้คำดกำรณ์ว่ำกำรใช้น้ ำบำดำลของภำคอุตสำหกรรมในพื้นท่ีในพื้นท่ีบริกำรของ
ส ำนักงำนประปำสำมพรำน ส ำนักงำนประปำอ้อมน้อย และส ำนักงำนประปำสมุทรสำครจะสิ้นสุดลงในปี 2558 

  ในขณะท่ี ในพื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต ซึ่งเป็นพื้นท่ีบริกำรของ PTW น้ัน เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2538 กรม
ทรัพยำกรธรณีได้ประกำศให้ จ.ปทุมธำนีเป็นพื้นท่ีควบคุมกำรขุดเจำะน้ ำบำดำล เน่ืองจำกตรวจพบกำรทรุดตัวของพื้นท่ีอย่ำง
รุนแรง รัฐบำลและ กปภ. จึงมีนโยบำยยกเลิกกำรใช้บ่อบำดำล และมีแผนกำรขยำยเขตจ่ำยน้ ำของ กปภ. ให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
แม้ว่ำมำตรกำรน้ียังได้รับกำรผ่อนผันในบำงกรณี เช่น กรณีท่ียังไม่มีท่อเมนจ่ำยน้ ำประปำผ่ำน หรือกรณีท่ีเป็นโรงงำนฟอกย้อมผ้ำ
และเส้นใย โรงงำนชุบโลหะ ท่ีต้องกำรน้ ำท่ีมีคุณภำพต่ำงจำกน้ ำประปำ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ที่ยังคงใช้น้ ำบำดำลในพื้นท่ีมีแนวโน้มท่ี
จะต้องเปลี่ยนมำใช้น้ ำประปำแทนเนื่องจำกกำรสนับสนุนและข้อก ำหนดของภำครัฐดังกล่ำว  

  สำเหตุท่ีผู้ใช้น้ ำบำดำลหันมำใช้น้ ำประปำมำกขึ้น โดยเฉพำะผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมซึ่งเป็นผู้ใช้น้ ำหลักของ
TTW และ PTW เนื่องมำจำก 

น ้ำบำดำล
781,113
81%

น ้ำประปำ
186,121
19%
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(ก) คุณภำพน้ ำบำดำลท่ีเสื่อมโทรมลง โดยเฉพำะกำรเพิ่มขึ้นของกำรปนเปื้อนของแร่เหล็ก 
แมงกำนีส รวมถึงควำมกระด้ำง และอุณหภูมิน้ ำท่ีเพิ่มสูงขึ้น จำกกำรปนเปื้อนของของเสียต่ำงๆท่ีซึมลงสู่น้ ำใต้ดิน  และกำรแทรก
ซึมของน้ ำเค็ม  

(ข) มำตรฐำนด้ำนชีวอนำมัยท่ีบังคับใช้ในอุตสำหกรรมบำงประเภท เช่น อุตสำหกรรมอำหำร ท่ี
จ ำเป็นต้องใช้น้ ำท่ีมีควำมสะอำดในกระบวนกำรผลิต เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลที่ให้กำรรับรองด้ำนอำชีวอนำมัย  

  อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเน่ืองทุกปีหลังจำกน้ ำท่วมใหญ่ ท ำให้มีกำรขออนุญำตขุดเจำะ
น้ ำบำดำลท่ัวประเทศ เพิ่มขึ้น ในปี 2555 จ ำนวน 637 บ่อ ปี 2556 จ ำนวน 3,191 บ่อ ปี 2557 จ ำนวน 4,797 บ่อ และ ปี 2558 
จ ำนวน 4,619 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดกำรจ่ำยน้ ำประปำของทั้ง TTW และ PTW 

           2.1.4.2 กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร และแหล่งท่ีอยู่อำศัย  
    กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนประชำกร ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเพิ่มมำกขึ้นตำม

ไปดว้ย เนื่องจำกจ.นครปฐม และจ.สมุทรสำครเป็นพื้นท่ีรอบนอกกรุงเทพมหำนครท่ีมีกำรเติบโตของเมืองอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำร
ขยำยตัวของจ ำนวนประชำกรไม่ว่ำจะในพื้นท่ีเองหรือประชำกรที่ย้ำยจำกกรุงเทพมหำนครเข้ำมำอำศัยในเขตปริมณฑลรอบนอก
กรุงเทพมหำนครเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้เกิดกำรเพิ่มขึ้นของแหล่งท่ีอยู่อำศัย  โครงกำรหมู่บ้ำนต่ำงๆ และท่ีดินจัดสรรท่ีเพิ่มขึ้นเป็น
จ ำนวนมำกในพื้นท่ีดังกล่ำว และมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต  ท้ังน้ี สิ้นปี 2558 จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสำคร มีจ ำนวน
ประชำกรท้ังสิ้น 900,128 คน และ 545,119 คน ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1 และร้อยละ 2.5 ตำมล ำดับ  

            ส ำหรับพื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต จ.ปทุมธำนี ซึ่งจัดว่ำเป็นพื้นท่ีต่อเนื่องของกรุงเทพมหำนคร ได้มีกำร 
พัฒนำเป็นชุมชนท่ีหนำแน่นยิ่งขึ้น มีกำรขยำยตัวของจ ำนวนประชำกร มีกำรขยำยตัวของพื้นท่ีเมือง ตลอดจนมีกำรใช้ท่ีดินเพื่อ
เป็นท่ีอยู่อำศัยแทนพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรจัดสรรท่ีดินและท่ีอยู่อำศัยในเขต อ.ล ำลูกกำ อ.ธัญบุรี และ       
อ.เมืองปทุมธำนี ท้ังนี้ สิ้นปี 2558 จ.ปทุมธำนีมีจ ำนวนประชำกรท้ังสิ้น 1,094,058 คนเพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1.8  

อย่ำงไรก็แม้ว่ำจ ำนวนประชำกรจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองใน 2 พื้นท่ี แต่เนื่องจำกมีกำรน ำน้ ำประปำจำก
แหล่งอื่นเข้ำมำจ่ำยในพื้นท่ีให้บริกำรเพิ่มขึ้น ท ำให้ยอดกำรจ่ำยน้ ำของบริษัทมิได้เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนแต่อย่ำงใด 

 

จ านวนประชากร ต้ังแต่ปี 2551 ถึง 2558 
                               หน่วย: คน 

จังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

นครปฐม 844,187 852,575 860,246 866,064 876,087 884,848 891,071 900,128 

สมุทรสำคร 479,085 486,134 491,887 499,098 512,229 519,912 531,887 545,119 

ปทุมธำนี 930,040 959,576 985,643 1,010,898 1,038,132 1,058,895 1,074,058 1,094,058 

             ท่ีมำ : กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
 

  2.1.4.3 กำรขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม  
            พื้นท่ีในเขต จ.สมุทรสำครเป็นพื้นท่ีท่ีมีโรงงำนอุตสำหกรรมมำกท่ีสุดในประเทศ ตำมค ำขวัญ

ประจ ำจ.ท่ีว่ำ “เมืองประมง ดงโรงงำน ลำนเกษตร เขตประวัติศำสตร์” รวมทั้ง จ.นครปฐมด้วยเช่นกัน โดยมีจ ำนวนโรงงำนรวมใน 
จ.สมุทรสำคร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  ปี 2553  ปี2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี2557และปี 2558 เป็นจ ำนวนท้ังสิ้น 5,180 โรงงำน 
5,157 โรงงำน 5,566 โรงงำน 5,773 โรงงำน  5,914 และ 6,141 โรงงำนตำมล ำดับ ส่วนจ ำนวนโรงงำนใน จ.นครปฐม ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี2557และปี 2558  เป็นจ ำนวนท้ังสิ้น 2,890  โรงงำน 2,916 โรงงำน 3,137 โรงงำน 
3,390 โรงงำน  3,519 โรงงำน และ 3,185 โรงงำนตำมล ำดับ  

            ส ำหรับพื้นท่ีของ จ.ปทุมธำนี ซึ่งเป็นเขตให้บริกำรของ PTW มีกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม
เช่นกัน โดยมีจ ำนวนโรงงำนรวมใน จ.ปทุมธำนี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เป็น
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จ ำนวนท้ังสิ้น 2,988 โรงงำน 3,104 โรงงำน 3,225 โรงงำน 3,334 โรงงำน 3,534 โรงงำน และ3,630 โรงงำนตำมล ำดับ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมในเขต อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี อ.ล ำลูกกำ และอ.เมือง จ.ปทุมธำนี อย่ำงไรก็ตำมมี
กำรคำดกำรณ์ว่ำ พื้นท่ีปทุมธำนี - รังสิตจะมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรใช้น้ ำประปำในภำคอุตสำหกรรมต่ ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัว
ในภำคท่ีอยู่อำศัยหรือภำคครัวเรือน  

ถึงแม้ว่ำจะมีกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดสมุทรสำครและจังหวัดปทุมธำนี ในขณะ
ท่ีกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดนครปฐมลดลง แต่โดยรวมภำวะกำรถดถอยของเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ ำ 
ส่งผลให้ภำคกำรส่งออกของประเทศมีมูลค่ำท่ีลดลง ซึ่งมีผลต่อปริมำณกำรใช้น้ ำในภำคอุตสำหกรรมที่ลดลงเช่นกัน และส่งผลท ำ
ให้ยอดกำรจ่ำยน้ ำของบริษัทฯ ลดลง 
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2.1.4.4  กำรได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

    ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 TTW และPTWมีบัตรส่งเสริมกำรลงทุนท่ียังคงได้รับสิทธิประโยชน์จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยสรุปไดด้ังนี ้

รายการ TTW PTW 

บัตร
ส่งเสริม
เลขท่ี 

2437(2)/2553 5187(2)/2556 

ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2553 27 พฤษภำคม 2556 

ประเภท
กิจกำร 

กิจกำรสำธำรณูปโภค และบริกำรพื้นฐำน กิจกำรสำธำรณูปโภค และบริกำรพื้นฐำน 

สิทธิและ
ประโยชน์  
 

(1) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
(2) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำร

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดิน และทุนหมุนเวียนมีก ำหนด
ระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรน้ัน  

 ในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงเวลำน้ันไปหักออกจำกก ำไร
สุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่วันพ้นก ำหนดเวลำน้ันโดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได้ 

(3) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 

(1) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
(2) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี

ได้รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวียนเฉพำะค่ำซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเสียหำยเน่ืองจำกน้ ำท่วม รวมกับ
จ ำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคลท่ีคงเหลือเดิมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วันท่ีมีรำยได้
ประกอบกิจกำรน้ัน 

(3) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในกำรประกอบกิจกำรขำดทุน ให้น ำผลขำดทุน
ประจ ำปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงเวลำกำรยกเว้นภำษี ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคบลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับ
แต่วันพ้นก ำหนดเวลำน้ัน โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ 

(4) ได้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 
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รายการ TTW PTW 

 

บัตร
ส่งเสริม
เลขท่ี 

5177(2)/2556  

ลงวันท่ี 27 พฤษภำคม 2556  

ประเภท
กิจกำร 

กิจกำรสำธำรณูปโภค และบริกำรพื้นฐำน  

สิทธิและ
ประโยชน์  
 

(1) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
(2) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้กำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 150 

ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน เฉพำะค่ำซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ี
เสียหำยเน่ืองจำกน้ ำท่วม รวมกับจ ำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคลที่คงเหลืออยู่ 891,400,000 บำท 
ของโครงกำรท่ีประสบอุทกภัย มีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรน้ัน 

(3) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในกำรประกอบกิจกำรขำดทุน ให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ี
เกิดขึ้นใน ระหว่ำงเวลำกำรยกเว้นภำษี ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำ
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคบลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำน้ัน โดย
จะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได้ 

(4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 

(5) ได้รับอนุญำตให้น ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินต่ำงประเทศได้ 
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2.2 การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
 

 2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน  
   น้ ำประปำเป็นสินค้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิต ในปี 2558 ผู้ผลิต
รำยใหญ่ท่ีสุด คือ กปภ. มียอดกำรผลิตเป็นจ ำนวน 1,970 ล้ำน ลบ.ม. ในขณะที่ กปน. มียอดกำรผลิตรวม 1,835 ล้ำน ลบ.ม.          
ในส่วนของ กปภ.น้ัน ถือว่ำ TTW และ PTW เป็นคู่สัญญำผู้ผลิตน้ ำประปำภำคเอกชนรำยใหญ่ท่ีสุดให้แก่ กปภ. กล่ำวคือ 302 ล้ำน 
ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดกำรผลิตรวมของ กปภ. หรือ ร้อยละ 65 ของยอดกำรผลิตจำกผู้ผลิตน้ ำประปำภำคเอกชน
ท้ังหมด  
   2.2.1.1 TTW 

               TTW ขอรับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำในพื้นท่ีตะวันตกของกรุงเทพมหำนคร (West 
Bangkok) ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำสูง เน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชำกรอำศัยอยู่หนำแน่น และยังเป็นพื้นท่ีท่ีมี
โรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่มำกกว่ำ 8,000 โรงงำน ประกอบกับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ ำบำดำลหันมำใช้
น้ ำประปำมำกขึ้นเพื่อลดปัญหำกำรทรุดตัวของแผ่นดิน จึงท ำให้ยอดจ ำหน่ำยน้ ำของTTW เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่เดือน 
มกรำคม 2547 จนถึงปัจจุบัน นอกจำกน้ี TTW ยังด ำเนินกลยุทธ์กำรเจำะตลำดเชิงรุก (Market Penetration Strategy) เป็น
ส ำคัญ โดยกำรเข้ำพบปะผู้ใช้น้ ำร่วมกับ กปภ. อย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรแนะน ำตัวต่อผู้ใช้
น้ ำ และกระตุ้นยอดจ ำหน่ำยน้ ำประปำในพื้นท่ีอีกด้วย อีกท้ัง TTW ยังได้จัดกิจกรรมต่ำงๆเพื่อเป็นกำรตอบแทนผู้ใช้น้ ำ 

 

(ก) กลยุทธ์ด้านการผลิต 

   เทคโนโลยีในกำรผลิตน้ ำประปำของ TTW เป็นเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศท่ีมีระบบกำรผลิตท่ีมี
ประสิทธิภำพและทันสมัย ใช้ระบบถังกรองโดยใช้แผ่นกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบกำรใช้งำนได้นำนกว่ำถังกรองทรำย
โดยท่ัวไป ท ำให้ประหยัดน้ ำในกำรล้ำงถังกรอง ท้ังน้ี กำรใช้ Leopold ท ำให้ไม่ต้องใช้ชั้นกรวดและหัว nozzle มีผลให้ในขณะท่ี
กรองผ่ำนจำกบนลงล่ำงและกำรล้ำงย้อนจำกล่ำงขึ้นบน มีกำรกระจำยตัวของน้ ำและอำกำศค่อนข้ำงสม่ ำเสมอตลอดพื้นท่ี และ
เน่ืองจำกไม่ต้องใช้ชั้นกรวดหำกใช้ Leopold จึงไม่มีกำรคละกันระหว่ำงกรวดและชั้นทรำยเมื่อมีกำรล้ำงย้อน ท ำให้ไม่ต้องมีกำร
เปลี่ยนช้ันทรำยและกรวด ตลอดจนกำรใช้ Leopold ยังสำมำรถลดพลังงำนกำรใช้น้ ำและอำกำศระหว่ำงกำรล้ำงย้อนได้มำกกว่ำ
กำรใช้ช้ันทรำยและชั้นกรวดร่วมกัน นอกจำกน้ีระบบกำรผลิตและกำรส่งจ่ำยท้ังหมดยังควบคุมด้วยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) อันเป็นระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมกำรผลิต
และระบบส่งจ่ำยน้ ำท้ังหมดของ TTW  

   อีกท้ัง TTW ยังจัดให้มีพนักงำนควบคุมกำรผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และได้จัดให้มีหอพักพนักงำน
ตั้งอยู่ภำยในบริเวณโรงผลิตน้ ำของ TTW เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรผลิตจะด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพสูงสุด และ
หำกเกิดปัญหำในกำรผลิต พนักงำนท่ีควบคุมกำรผลิตสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที 

   นอกจำกน้ี ด้วยก ำลังกำรผลิตติดตั้งท่ี 440,000 ลบ.ม./วัน  และระบบท่อ BTM ท่ีมีควำมยำวถึง 
51 กิโลเมตร และท่อจ่ำยน้ ำ LDN อันเป็นระบบท่อส่งน้ ำซึ่งเป็นท่อเหล็ก และท่อโพลีเอธีลีนชนิดควำมหนำแน่นสูง ท้ังหมดท ำให้มี
ควำมทนทำนำมำรถรับแรงดันน้ ำแม้ ณ ระดับควำมดันสูงได้ รวมท้ังทุกจุดของระบบท่ีเชื่อมต่อกับ กปภ. ได้ถูกออกแบบและ
ก่อสร้ำงให้เป็นระบบบ่อวำล์ว ท ำให้สำมำรถตรวจสอบกำรรั่วไหลของน้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้ออ ำนวยต่อกำรซ่อมบ ำรุง
ในภำยหลังอีกด้วย  
  

    (ข) กลยุทธ์ด้านการกระจายพื้นที่ให้บริการ 
   TTW ได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรประกอบธุรกิจ โดยกำรวำงเส้นท่อจ่ำยน้ ำประปำให้ครอบคลุม

พื้นท่ีในถนนสำยหลักของเขตพื้นท่ีจ่ำยน้ ำและแหล่งชุมชนท่ีส ำคัญท่ีมีควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำในปริมำณมำก เช่น ใน             
จ.นครปฐม TTW มีเส้นท่อจ่ำยน้ ำครอบคลุมถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสำย 4  ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ถนนพุทธมณฑล
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สำย 7 และถนนปิ่นเกล้ำนครชัยศรี เป็นต้น ส่วนในจ.สมุทรสำคร TTW ได้วำงเส้นท่อจ่ำยน้ ำบนเส้นทำงถนนเศรษฐกิจ ถนน
พระรำม 2 และถนนเอกชัย  เป็นต้น เมื่อรวมกับท่อจ่ำยและท่อบริกำรของ กปภ. ท ำให้  TTW มีเครือข่ำยครอบคลุมพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจได้ในวงกว้ำง 

 

    (ค) กลยุทธ์ด้านราคา 
   อัตรำค่ำน้ ำประปำท่ี TTW จ ำหน่ำยให้แก่ กปภ. เป็นรำคำท่ีปรับขึ้นรำยปีตำม ดัชนีรำคำผู้บริโภค
ท่ัวไป (General CPI) ของภำคกลำง และค่ำคงท่ี (K) ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ ท้ังน้ี ค่ำคงท่ี (K) จะลดลงแบบ
ขั้นบันไดจำก 1.03000 ในกำรค ำนวณส ำหรับปี 2543 ถึงปี 2549 จนมีค่ำเท่ำกับ 1.00000 ในกำรค ำนวณส ำหรับปี 2557 เป็นต้น
ไป อัตรำค่ำน้ ำประปำตั้งแต่ปี 2554-2558 เป็นดังนี้  

 

ระยะเวลา 
อัตราค่าน้ าประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ต้ังแต่ 1-300,000 ลบ.ม. ต้ังแต่ 300,001 ขึ้นไป 
1 มกรำคม 2554  -  31 ธันวำคม 2554 25.110952 11.02 

1 มกรำคม 2555  -  31 ธันวำคม 2555 26.016171 11.49 
1 มกรำคม 2556  -  31 ธันวำคม 2556 26.858730 11.72 
1 มกรำคม 2557  -  31 ธันวำคม 2557 26.269483 11.93 

1 มกรำคม 2558  -  31 ธันวำคม 2558 28.583588 12.14 
 
 
 

    (ง) กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์  
   TTW ได้เห็นควำมถึงส ำคัญและสื่อสำรไปยังผู้ใช้น้ ำ ดังนี ้
                           (1) กำรประชุมกับลูกค้ำโดยตรงคือ กปภ. แบบมีวงรอบประจ ำ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในกำรติดตำมแผนกำรวำงท่อขยำยเขตกำรจ่ำยน้ ำประปำของ กปภ.เพื่อวำงแผนกิจกรรมกำรตลำดและให้กำรสนับสนุนท่ี
เหมำะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมของ กปภ.ถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะเป็นผู้ใช้น้ ำรำยใหม่ในอนำคต ท้ังน้ีเพื่อเป็นกำรขยำย
จ ำนวนผู้ใช้น้ ำรำยใหม่และปริมำณกำรจ่ำยน้ ำในพื้นท่ีเป้ำหมำย เช่น กำรประชำสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อเข้ำเป็นผู้รับบริกำร
น้ ำประปำ และกำรให้กำรสนับสนุน กปภ.ด้ำนกำรจัดเหตุกำรณ์พิเศษ (Special Events) ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจด
ทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ ำประปำนอกสถำนท่ีให้กับผู้อยู่อำศัยตำมชุมชนต่ำงๆ ในพื้นท่ีเป้ำหมำย  

(2)  กำรเข้ำพบกับผู้ใช้น้ ำประปำ ซึ่งถือเป็นลูกค้ำโดยอ้อม รวมถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
ท่ีเป็นผู้ใช้น้ ำรำยใหม่ท่ีมีแนวโน้มกำรใช้น้ ำประปำปริมำณมำกในอนำคต ท้ังในภำคอุตสำหกรรม และพำณิชยกรรม ท้ังน้ีเพื่อ
สร้ำงควำมมั่นใจและเน้นให้เห็นถึงคุณภำพของน้ ำประปำท่ีมีควำมสะอำด ควำมเพียงพอ และควำมต่อเนื่อง และรับทรำบปัญหำ
และอุปสรรคจำกกำรใช้น้ ำประปำในกำรด ำเนินธุรกิจท้ังในภำคกำรผลิตและภำคพำณิชยกรรม โดยพิจำรณำให้มีรำยกำรส่งเสริม
กำรขำยตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรสนับสนุนเรื่องกำรของปรับปรุงท่อประปำและมิเตอร์กับผู้ใช้น้ ำ เพื่อกระตุ้นเกิดกำรใช้
น้ ำประปำมำกขึ้น เป็นต้น  

(3)  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีเหมำะสม เช่น จดหมำยอิเลคทรอนิกส์ 
(email) หรือข้อควำมสั้น (SMS) หรือ Line ให้กับ กปภ.หรือผู้ใช้น้ ำประปำหรือผู้ประกอบกำร เพื่อให้เข้ำถึงข่ำวสำรข้อมูลท่ีรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเกิดกำรซ่อมแซมหรือซ่อมบ ำรุงท่อประปำท่ีส่งผลต่อกำรจ่ำยน้ ำประปำไปยังผู้ใช้น้ ำ ท้ังน้ีเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
กระบวนกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำร       

(4)  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ข้อมูลบริษัทและกำรด ำเนินงำนหรือ
กิจกรรมต่ำงๆของ TTW เพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจต่อกำรประกอบธุรกิจผลิตน้ ำประปำของ TTW ซึ่งช่วยยกระดับคุณภำพชีวิต
และรักษำสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรเผยแพ่ภำพลักษณ์ขององค์กรในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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    (จ) กลยุทธ์การสร้างคุณภาพการให้บริการ 
   TTW ได้พิจำรณำว่ำ กำรเป็นผู้ประกอบกิจกำรประปำน้ัน มิใช่เพียงกำรผลิตน้ ำประปำท่ีมีคุณภำพ

เท่ำน้ัน แต่จะต้องเน้นถึงคุณภำพของกำรให้บริกำร ซึ่งหมำยถึง กำรจัดส่งน้ ำประปำด้วยปริมำณและแรงดันอย่ำงเพียงพอ และ 
รวมทั้งควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร คือปัจจัยส ำคัญที่สุดในกำรเป็นผู้ประกอบกิจกำรประปำ ดังนั้น TTW จึงสำมำรถด ำเนินกำร
ให้บริกำรในปี 2557 ได้ดังนี้    

(1) คุณภำพและควำมสะอำด เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. 257 เล่ม 1-2521 ร้อยละ 100 
(2) ควำมเพียงพอ มีแรงดันน้ ำประปำท่ีปลำยท่อจ่ำยน้ ำประปำให้แก่ผู้บริโภค ไม่น้อยกว่ำ  

25 เมตรน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 98.50    
(3) ควำมต่อเนื่องในกำรจ่ำยน้ ำประปำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 99.96   

 

    (ฉ) กลยุทธ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา 

   TTW ให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพของน้ ำประปำท่ีผลิต และกำรให้บริกำรแก่ กปภ. รวมท้ังผู้ใช้น้ ำ
เป็นอย่ำงมำก นอกจำกกำรควบคุมคุณภำพน้ ำทุกขั้นตอนในกระบวนกำรผลิตแล้ว  TTW ยังให้ควำมร่วมมือกับ กปภ. ในกำร
ตรวจตัวอย่ำงน้ ำประปำท่ีสุ่มเก็บมำจำกผู้ใช้น้ ำในแต่ละพื้นท่ีโดยห้องปฎิบัติกำรของ TTW เพื่อให้มั่นใจว่ำ น้ ำประปำท่ีจ่ำยไปยัง
ผู้ใช้น้ ำท่ีปลำยทำงยังคงมีคุณภำพเช่นเดียวกับน้ ำประปำท่ีTTW ผลิตได้ และในขณะเดียวกัน TTW ยังให้บริกำรแก่ผู้ใช้น้ ำ
โดยท่ัวไปในกำรให้ค ำปรึกษำ หรือร้องขอในกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำประปำท่ีปลำยทำงผู้ใช้น้ ำ โดยไม่คิดมูลค่ำ ท้ังนี้ด้วยควำม
เชื่อมั่นท่ีว่ำ “ คุณภำพน้ ำประปำท่ีดีกว่ำ ย่อมน ำมำซึ่งคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น “   

 

    (ช) กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน 
   ด้วยเทคโนโลยีในกำรผลิตน้ ำประปำอันทันสมัยของTTW ท ำให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพ 

เทคโนโลยีกำรกรองน้ ำ และกำรท ำให้น้ ำตกตะกอนโดยอำศัยแรงโน้มถ่วงช่วยให้น้ ำจำกชั้นบนไหลลงสู่ชั้นล่ำงได้โดยมิต้องใช้
พลังงำนไฟฟ้ำในกำรหมุนน้ ำ ท ำให้ TTW รักษำต้นทุนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพได้เป็นอย่ำงดี  

   นอกจำกน้ี TTW ยังมีหน่วยซ่อมบ ำรุงคือ TWO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแล
รักษำระบบผลิตและจ่ำยน้ ำประปำ โดยมิต้องจ้ำงบุคคลภำยนอก  

 

    (ซ) กลยุทธ์ด้านการติดตามความเคลื่อนไหวของปริมาณความต้องการใช้น้ าประปา 
   TTW ได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตทำงธุรกิจจึงได้ว่ำจ้ำงไทยดีซีไอ ให้เป็นท่ีปรึกษำด้ำน

วิศวกรรม โดยได้ท ำกำรศึกษำปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำท้ังในและนอกพื้นท่ีให้บริกำรของTTW อีกท้ัง ไทยดีซีไอ ยังได้
แสดงประเภทผู้ใช้น้ ำและรำยชื่อผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม ท่ีมีศักยภำพในกำรใช้น้ ำประปำให้แก่ TTW เพื่อให้ TTW เข้ำท ำ
กำรพบปะผู้ใช้น้ ำดังกล่ำวร่วมกับ กปภ. เพื่อสร้ำงปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำในพื้นท่ีให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป 

   ในส่วนด้ำนกำรประเมินกำรจ่ำยน้ ำจริง TTW ได้ด ำเนินกำรศึกษำแรงดัน อัตรำและปริมำณกำร
ไหลของน้ ำประปำท่ีเกิดขึ้นจริงในระบบท่อจ่ำย LDN โดยกำรใช้แบบจ ำลองทำงชลศำสตร์ (Hydraulic model) ท ำให้สำมำรถ
วำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรระบบท่อจ่ำยให้มีประสิทธิภำพสำมำรถให้แรงดันและอัตรำกำรไหลของน้ ำประปำท่ีท่ัวถึงในพื้นท่ีท่ี
ให้บริกำร 
   2.2.1.2 PTW 

   PTW ได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำในพื้นท่ีบริกำรปทุมธำนี – รังสิต จ.ปทุมธำนีซึ่งเป็น
พื้นท่ีบริเวณต่อเนื่องกับกรุงเทพมหำนครท่ีก ำลังพัฒนำเป็นชุมชนท่ีหนำแน่นท้ังด้ำนกำรค้ำ ธุรกิจ อุตสำหกรรม สถำนศึกษำและท่ี
อยู่อำศัย ดังนั้นควำมต้องกำรน้ ำจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับนโยบำยปิดบ่อบำดำลของภำครัฐ ท ำให้ยอดจ ำหน่ำย
น้ ำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน 
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(ก) กลยุทธ์ด้านการผลิต  
   เช่นเดียวกับTTW PTW ใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบกำรผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA 
System ซึ่งควบคุมกำรผลิตด้วยระบบอัตโนมัติผ่ำนระบบโทรคมนำคมทั้งที่โรงผลิตน้ ำและสถำนีจ่ำยน้ ำทุกแห่ง โดยศูนย์ควบคุม 
SCADA System ตั้งอยู่ในอำคำรห้องควบคุม นอกจำกน้ี PTW ยังมีระบบควบคุมคุณภำพโดยกำรทดสอบคุณภำพน้ ำดิบท่ีใช้ด้วย
ระบบ Jar Test สัปดำห์ละ 2 ครั้งเพื่อค ำนวณหำปริมำณสำรเคมีที่ต้องใช้ในกำรผลิตให้เหมำะสม 
   ส ำหรับระบบถังกรองท่ีมีทรำยท ำหน้ำท่ีเป็นตัวกรอง (media) PTW มีกระบวนกำรล้ำงทรำย หรือ 
กำรล้ำงแบบย้อนกลับ (back wash) โดยกำรอัดลมผ่ำนหัว Air Nozzle ท่ีตั้งอยู่กระจำยเต็มพื้นท่ีหน้ำตัดของถังกรองใต้ชั้นทรำย 
ท้ังนี้ กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นกำรใช้ลมเข้ำช่วยน้ ำในกำรล้ำงสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในทรำย 
   อน่ึง PTW ยังจัดให้มีพนักงำนควบคุมกระบวนกำรผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกันกับ TTW 

 

   (ข) กลยุทธ์ด้านพื้นที่ให้บริการ  
   PTW มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรน้ ำประปำของประชำชนในพื้นท่ี จ.ปทุมธำนีท่ีมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วถึง ท้ังนี้ ในปัจจุบัน PTWยังไม่มีแผนกำรขยำยกำรให้บริกำรออกนอกพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี  

 

   (ค) กลยุทธ์ด้านราคา  
   อัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีจ ำหน่ำยสำมำรถปรับได้ตำมเงื่อนไขในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ ท้ังน้ี อัตรำค่ำน้ ำประปำจะปรับเป็นรำยปีทุกวันท่ี 1 มกรำคม ตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค ของเดือนกรกฎำคม      
ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงพำณิชย์ 

 

    

2.2.2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
2.2.2.1 TTW 

   ในปัจจุบัน TTW มีลูกค้ำเพียงรำยเดียวคือ กปภ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ ำประปำจำกTTW ณ สถำนีจ่ำยน้ ำ
ท้ัง 2 แห่ง คือ สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล และสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย โดย กปภ. จะท ำกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้แก่ผู้ใช้น้ ำ ด้วยกำร
จ่ำยน้ ำผ่ำนท่อจ่ำยน้ ำ และท่อบริกำร โดยปริมำณน้ ำประปำท่ีTTW จ ำหน่ำยให้แก่ กปภ. จะถูกคิดจำกมำตรวัดน้ ำ ณ จุดจ่ำยน้ ำ
ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งของTTW ส่วนปริมำณน้ ำประปำท่ี กปภ. จ ำหน่ำยให้แก่ผู้ใช้น้ ำจะถูกวัดปริมำณโดยมำตรวัด
น้ ำ ณ แหล่งท่ีตั้งของผู้ใช้น้ ำแต่ละรำย ตำมแสดงดังภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วิธีกำรคิดค่ำน้ ำประปำท่ีTTW จ ำหน่ำยให้แก่ กปภ. ในแต่ละเดือน จะท ำกำรค ำนวณจำก ปริมำณ
น้ ำประปำท่ีได้จ ำหน่ำยในแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำ โดยTTW และ กปภ. ได้มีกำรติดตั้งมำตรวัดน้ ำ 2 ตัว ในแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำ ทุกสิ้น

โรงผลิตน ้ำ 

สถำนีจ่ำยน ้ำ 

ผู้ใช้น ้ำ 

กรรมสทิธิ์ในน ้ำของบริษทัฯ 

กรรมสทิธิ์ในน ้ำของ กปภ. บ่อวำล์วและประตูน ้ำลดแรงดัน 

มำตรวัดน ้ำ 2 ตัว 

ท่อจ่ำยน ้ำประธำน (BTM) 

ท่อจ่ำยน ้ำ (LDN) 

ท่อบริกำร 
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เดือนเจ้ำหน้ำท่ีของ กปภ. และเจ้ำหน้ำท่ีของTTW จะร่วมกันท ำกำรจดมำตรวัดน้ ำท้ังสองตัว ณ สถำนีจ่ำยน้ ำแต่ละแห่ง แล้วน ำไป
หำผลต่ำงโดยเทียบกับตัวเลขมำตรวัดน้ ำของเดือนท่ีผ่ำนมำ หลังจำกน้ันจึงน ำมำหำค่ำเฉลี่ยของปริมำณกำรใช้น้ ำท่ีค ำนวณได้
จำกมำตรวัดน้ ำท้ัง 2 ตัวในแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำเพื่อค ำนวณปริมำณน้ ำท่ีจ่ำยให้แก่ กปภ. ของเดือนน้ันๆ แล้วจึงน ำปริมำณน้ ำ
จ ำหน่ำยท่ีค ำนวณได้ของแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำมำรวมกันเพื่อค ำนวณมูลค่ำในกำรซื้อขำยรำยเดือนตำมรำคำท่ีตกลงกันในสัญญำ
ซื้อขำยน้ ำประปำ 

   TTW จะท ำกำรคิดมูลค่ำน้ ำประปำท่ีจ ำหน่ำยให้แก่ กปภ. ได้ตำมจริงในแต่ละเดือน ส่วนต่ำงของ
มูลค่ำเฉลี่ยของปริมำณน้ ำประปำท่ีจัดส่งให้จริงกับ MOQ ส ำหรับระยะเวลำดังกล่ำว กปภ. จะช ำระค่ำน้ ำประปำเพิ่มให้แก่ TTW 
โดยคิดตำมอัตรำค่ำน้ ำประปำคูณด้วยส่วนต่ำงข้ำงต้นทุกหกเดือน (เดือนมกรำคมและเดือนกรกฎำคมของทุกปี)  

   หลังจำกท่ี TTW ค ำนวณมูลค่ำน้ ำท่ีซื้อขำยแล้ว จะท ำกำรจัดส่งใบแจ้งหน้ีให้แก่ส ำนักงำนประปำ
ท้ัง 3 แห่งท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลกำรให้บริกำรจ่ำยน้ ำในพื้นท่ีบริกำร โดยมีเงื่อนไขช ำระเงินท่ีระบุให้ กปภ. ต้องช ำระค่ ำน้ ำให้แก่ TTW 
ภำยในเวลำ 15 วัน นับจำกวันท่ี TTW ส่งใบแจ้งหน้ี 

   ถึงแม้ในปัจจุบัน กปภ. ถือเป็นลูกค้ำรำยเดียวของTTW แต่อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกก ำลังกำรผลิต
สูงสุดของTTW ในปัจจุบัน เป็นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำกับ กปภ. ท่ี 440,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นหำกTTW มีก ำลัง
กำรผลิตน้ ำมำกกว่ำตำมที่ระบุในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ TTW จะด ำเนินกำรขยำยธุรกิจอื่นท่ีต่อเนื่องจำกธุรกิจประปำได้ 

 

    2.2.2.2 PTW 
                 PTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้แก่ลูกค้ำคือ กปภ. เพียงรำยเดียว โดย กปภ. รับซ้ือ

น้ ำประปำจำก PTW ณ สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 4 แห่ง คือ สถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต สถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ และ
สถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอก ท้ังนี้ กปภ. จะจ ำหน่ำยน้ ำประปำท่ีรับซ้ือดังกล่ำวให้แก่ประชำชนในพื้นท่ีให้บริกำรปทุมธำนี – 
รังสิต ด้วยกำรจ่ำยน้ ำผ่ำนท่อ LDN ของ กปภ. และท่อบริกำร 

                 ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ปริมำณน้ ำท่ี  PTW จ ำหน่ำยให้แก่ 
กปภ. ในแต่ละเดือนคือค่ำเฉลี่ยจำกกำรอ่ำนมำตรวัดน้ ำ 2 เครื่องท่ีติดตั้งท่ีแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำ ซึ่งค่ำน้ ำประปำของแต่ละเดือน
ค ำนวณมำจำกปริมำณน้ ำประปำดังกล่ำวคูณกับอัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีถูกปรับทุกวันท่ี 1 มกรำคมของทุกปี ท้ังน้ี ในแต่ละเดือน 
PTW จะส่งใบเรียกเก็บเงินแก่ กปภ. และ กปภ. จะต้องช ำระเงินโดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของ PTW ภำยใน 7 วันนับแต่ กปภ.
ได้รับใบเรียกเก็บเงินน้ัน นอกจำกน้ีนับตั้งแต่วันท่ี 15 ตุลำคม 2541 หรือวันท่ี PTW เริ่มประกอบกิจกำรตำมสัญญำให้สิทธิ
ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ทุก 12 เดือน PTW จะท ำกำรเฉลี่ยปริมำณน้ ำประปำท่ีจ ำหน่ำยแก่ กปภ. หำกปรำกฏว่ำ
มูลค่ำดังกล่ำวต่ ำกว่ำ MOQ กปภ. จะช ำระค่ำประปำเพิ่มให้กับPTWตำมปริมำณท่ีต่ ำกว่ำ MOQ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันท่ี 
กปภ. ได้รับแจ้งหน้ี 

จำกกำรท่ีPTWได้เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำเพิ่มเติมกับ กปภ. เมื่อเดือนกันยำยน 2549 และได้เพิ่ม
ก ำลังเพิ่มก ำลังกำรผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เมื่อวันท่ี 1 สิงหำคม 2551 ตลอดจนแนวโน้มกำรเติบโตของควำมต้องกำรน้ ำประปำ
ในพื้นท่ี ท ำให้ PTW ได้ท ำกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเริ่มต้นท่ี 57,000 ลบ.ม./วัน และสูงสุดไม่เกิน 100,000 ลบ.ม./วันรวม
ก ำลังกำรผลิตสูงสุด 488,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะส่งผลให้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำของ PTW มีควำมมั่นคงแม้จะมีลูกค้ำ
จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำเพียงรำยเดียวก็ตำม 
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2.2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 
            (ก) ความต้องการน้ าในประเทศไทย  

      ประเทศไทยมีพื้นท่ีรวมท้ังสิ้น 512,000 ตำรำงกิโลเมตร มีลุ่มน้ ำต่ำงๆ ถึง 25 ลุ่มน้ ำ ในแต่ละปีฤดูฝนจะ
เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม และสิ้นสุดกลำงเดือนตุลำคม แต่ส ำหรับภำคใต้ฤดูฝนจะยำวนำนกว่ำภำคอื่นๆ ปริมำณน้ ำฝน
รวมตลอดปีเฉลี่ยท่ัวประเทศมีประมำณ 1,572.5 มิลลิเมตร  เปลี่ยนแปลงไปตำมลักษณะภูมิประเทศ โดยพื้นท่ีท่ีมีปริมำณฝน
มำกได้แก่ พื้นท่ีทำงด้ำนตะวันตกของประเทศ บริเวณอ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี และ ด้ำนตะวันออก บริเวณ จังหวัด
จันทบุรี  และจังหวัดตรำด ( ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยำ )  

 
 

แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของน้ าธรรมชาติ 

 
  ท่ีมำ: กำรประปำส่วนภูมิภำค 

  ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำท่ีมีคุณภำพจะมีแนวโน้มทวีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจำกปริมำณน้ ำธรรมชำติ
มีอยู่อย่ำงจ ำกัด และสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ในปริมำณท่ีน้อยลงอย่ำงต่อเนื่อง และมีคุณภำพท่ีเสื่อมโทรมลงอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อเป็นกำรลดปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำสะอำดเพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ รวมท้ังกำรลดปัญหำกำรทรุดตัวของแผ่นดินจำกกำรสูบ
น้ ำใต้ดินหรือน้ ำบำดำลมำใช้มำกเกินไป กรมทรัพยำกรน้ ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจึงจัดให้มีกิจกำร
น้ ำประปำเพื่อผลิตน้ ำประปำสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้น้ ำท่ีมีปริมำณมำกขึ้นทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง 

  จำกข้อมูลของกรมทรัพยำกรน้ ำ พบว่ำปริมำณน้ ำใต้ดินท่ัวประเทศท่ีสูบขึ้นมำ ไม่น้อยกว่ำวันละ 10 ล้ำน 
ลบ.ม. ท้ังน้ีพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลจัดเป็นพื้นท่ีท่ีได้มีกำรสูบน้ ำบำดำลขึ้นมำใช้มำกท่ีสุดในอัตรำ 2.3 ล้ำน
ลบ.ม./วัน หรือประมำณ 50 ลิตร/คน/วัน โดยแยกเป็นน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภควันละ 0.9 ล้ำน   ลบ.ม. เพื่อกำรอุตสำหกรรมวัน
ละ 1.4 ล้ำน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมำณท่ีสูงกว่ำปริมำณน้ ำท่ีไหลซึมลงสู่น้ ำบำดำลท่ี 1.25 ล้ำน  ลบ.ม./วัน จึงเป็นสำเหตุหลักท ำให้
ระดับน้ ำใต้ดินลดลง โดยไม่มีกำรคืนตัว และก่อให้เกิดแผ่นดินทรุดหรือน้ ำเค็มไหลเข้ำสู่แหล่งน้ ำจืด ดังท่ีเป็นปัญหำในบริเวณ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในปัจจุบัน ดังน้ันแนวทำงในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว คือกำรใช้น้ ำบำดำลแบบอนุรักษ์คุณค่ำ 
ประหยัด และหันมำใช้น้ ำประปำแทน  

  อุตสำหกรรมน้ ำประปำจัดเป็นสินค้ำและกำรบริกำรเพื่อกำรสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญต่อ
กำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของประชำชน ซึ่งในประเทศไทยน้ัน กปภ. และ กำรประปำนครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ด ำเนินกำรประกอบกิจกำรประปำ รวมท้ังกำรจัดส่งและจ ำหน่ำยน้ ำประปำไปยังผู้บริโภค โดยพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหำนคร         
จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปรำกำร จะอยู่ในควำมดูแลของ กปน. ส่วนพื้นท่ีนอกจำกพื้นท่ีดังกล่ำวจะอยู่ในควำมดูแลของ กปภ.  

 

 (ข) สถานการณ์ความต้องการน้ าในพ้ืนท่ีจ.นครปฐมและจ.สมุทรสาครของTTW 
  พื้นท่ีลุ่มแม่น้ ำท่ำจีนจัดเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของพื้นท่ีลุ่มน้ ำท่ีมีควำมต้องกำรน้ ำเพื่อกำรบริโภคสูงสุด  

ลุ่มแม่น้ ำท่ำจีนมีพื้นท่ีประมำณ 13,681 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 11 จ. ได้แก่ อุทัยธำนี ชัยนำท สุพรรณบุรี นครปฐม 
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สมุทรสำคร กำญจนบุรี อ่ำงทอง อยุธยำ ปทุมธำนี นนทบุรี และ กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ ำย่อย ได้แก่ ห้วยขุนแก้ว 
ห้วยกระเสียว และท่ีรำบแม่น้ ำท่ำจีน  

  แม่น้ ำท่ำจีนแยกออกมำจำกฝั่งขวำของแม่น้ ำเจ้ำพระยำท่ีต.มะขำมเฒ่ำ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำทไหลผ่ำน
สุพรรณบุรี นครปฐม และออกสู่อ่ำวไทยท่ีจ.สมุทรสำคร โดยมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันออกไปตั้งแต่ต้นน้ ำไปจนถึงปำกแม่น้ ำ คือ 
คลองมะขำมเฒ่ำ แม่น้ ำสุพรรณบุรี แม่น้ ำนครชัยศรี และ แม่น้ ำท่ำจีนตำมล ำดับ  ท้ังน้ีสำมำรถแบ่งลุ่มแม่น้ ำท่ำจีนออกได้เป็น 3 
ระยะคือ 

(1) แม่น้ ำท่ำจีนตอนบน ตั้งแต่สะพำนคลองมะขำมเฒ่ำ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำท ถึงประตูระบำย 
น้ ำโพธิ์พระยำ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

(2) แม่น้ ำท่ำจีนตอนกลำง ตั้งแต่ประตูระบำยน้ ำโพธิ์พระยำ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ถึง อ. 
นครชัยศรี จ.นครปฐม  

(3) แม่น้ ำท่ำจีนตอนล่ำง จำกหน้ำท่ีว่ำกำร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ถึง ปำกแม่น้ ำ อ.เมือง จ.สมุทรสำคร  
   ด้วยกำรเป็นพื้นท่ีรอบนอกกรุงเทพมหำนครท่ีมีกำรขยำยตัวและกำรเติบโตของประชำกรและเขตท่ีอยู่อำศัย 

รวมทั้งกำรเป็นพื้นท่ีอุตสำหกรรมท่ีมีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่อย่ำงหนำแน่นด้วยจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมนับหมื่นแห่ง ดังนั้น
กรมทรัพยำกรน้ ำจึงได้ให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษในกำรจัดหำน้ ำรองรับควำมต้องกำร เพื่อสนองควำมต้องกำรน้ ำท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเน่ืองในพื้นท่ีดังกล่ำว จำกกำรส ำรวจของไทยดีซีไอเมื่อเดือนมิถุนำยน 2549 ในพื้นท่ีบริกำร พบว่ำกำรใช้น้ ำของผู้ใช้น้ ำใน
ปัจจุบันมีปริมำณควำมต้องกำรน้ ำท้ังสิ้น 967 ,234 ลบ.ม./วัน โดยมีสัดส่วนกำรใช้น้ ำบำดำลในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 81 ซึ่ง
มำกกว่ำกำรใช้น้ ำประปำซึ่งสัดส่วนเพียงร้อยละ 19  

  ผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมเป็นผู้ใช้น้ ำหลักในเขตพื้นท่ีบริกำรของTTW จำกข้อมูลในปี 2558 พบว่ำ ผู้ใช้น้ ำ
ภำคอุตสำหกรรมมีสัดส่วนปริมำณกำรใช้น้ ำประปำสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมำณน้ ำประปำท้ังสิ้นท่ีTTW จ ำหน่ำย ตำม
ด้วยผู้ใช้น้ ำภำคพำณิชยกรรมและภำคครัวเรือนซึ่งมีสัดส่วนปริมำณกำรใช้น้ ำประปำท่ีร้อยละ 18 และร้อยละ 36 ตำมล ำดับ 

สัดส่วนปริมาณการใช้น้ าโดยแบ่งตามประเภทผู้ใช้น้ าปี 2558 ของTTW 

 
   ดังน้ัน ปัจจัยหลักกำรผลักดันปริมำณกำรใช้น้ ำในพื้นท่ีบริกำร จึงขึ้นอยู่กับกิจกรรมกำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรมเป็นส ำคัญ ดังจะเห็นได้จำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำในวันหยุดสุดสัปดำห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต่ ำกว่ำวัน
ท ำกำรปกติ เน่ืองจำกกำรหยุดท ำกำรของภำคอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แผนกำรตลำดของTTW จึงให้ควำมส ำคัญของกำรท ำ
กำรตลำด และกำรรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมเห็นถึงประโยชน์ของกำรใช้น้ ำประปำในระยะยำว โดยTTWมีนโยบำยเข้ำ
พบกับผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมร่วมกับ กปภ. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อแสดงควำมขอบคุณผู้ใช้น้ ำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

ภำคอุตสำหกรรม, 
46%

ภำคพำณิชยกรรม, 
18%

ภำคครัวเรือน, 
36%
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   นอกจำกน้ีจำกผลกำรศึกษำของไทยดีซีไอ คำดกำรณ์ว่ำจะมีจ ำนวนผู้ใช้น้ ำบำดำลร้อยละ 10 ต่อ
ปี ท่ีจะเปลี่ยนมำใช้น้ ำประปำในพื้นท่ีบริกำรในอนำคต  อีกท้ังพบว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำในพื้นท่ีจ.นครปฐมและจ.
สมุทรสำครมีปริมำณเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท้ังในพื้นท่ีบริกำร ในปัจจุบัน และพื้นท่ีจ่ำยน้ ำในอนำคต เพื่อรองรับปริมำณควำม
ต้องกำรน้ ำท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องดังกล่ำว    

 

การประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ าจากพืน้ที่เขตจ่ายน้ าในปัจจุบนั 
และปริมาณความต้องการการใช้น้ าในพื้นที่เขตจ่ายน้ าปี พ.ศ. 2558-2561 

หน่วย : ลบ.ม./วัน 

ป ี
ปริมาณความต้องการใช้น้ า 

พื้นที่จ่ายน้ าปัจจุบัน พื้นที่จ่ายน้ าในอนาคต รวมทั้งสิ้น 

2558 839,252 36,910 876,162 

2559 839,751 41,620 881,371 
2560 840,218 46,552 886,770 
2561 840,652 51,716 892,368 

ท่ีมำ: บริษัท วิศวกรท่ีปรึกษำ ไทย ดีซีไอ จ ำกัด 

  (ค) สถานการณ์ของความต้องการน้ าในพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต ของ PTW 
   จำกกำรศึกษำควำมต้องกำรน้ ำในพื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น 

จ ำกัด เมื่อเดือนสิงหำคม 2547 โดยพิจำรณำปัจจัยท่ีส ำคัญ ได้แก่ จ ำนวนประชำกร สัดส่วนกำรให้บริกำร อัตรำกำรใช้น้ ำ และ
แหล่งน้ ำทดแทนอื่นๆ เช่น น้ ำบำดำล พบว่ำควำมต้องกำรน้ ำประปำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังน้ี คำดกำรณ์ว่ำ ควำม
ต้องกำรน้ ำประปำในพื้นท่ีจะเพิ่มเป็น 470,594 ลบ.ม./วัน ในปี 2557 หรือคิดเป็น อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จำกปี 
2551 ถึง 2557 เท่ำกับ ร้อยละ 4.8 ส ำหรับแนวโน้มในระยะยำว คำดกำรณ์ว่ำ ควำมต้องกำรจะสูงเป็น 783,848 ลบ.ม./วัน ในปี 
2576 โดยมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2576 เท่ำกับร้อยละ 3.0  

ความต้องการน้ าประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพื้นท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี 
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น คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
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ปัจจัยส ำคัญประกำรหน่ึงท่ีส่งผลให้ควำมต้องกำรน้ ำในพื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต เพิ่มสูงขึ้นใน
อนำคต คือ กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนประชำกร ท่ีคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 679,735 คนในปี 2556 และเพิ่มเป็น 1,016,492 คน ในปี 
2576 ท้ังน้ี คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2557 และ จำกปี 2551 ถึง 2576 เท่ำกับร้อยละ 2.7 
และ ร้อยละ 2.2 ตำมล ำดับ พื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต นับเป็นพื้นท่ีต่อเน่ืองกับกรุงเทพมหำนครท่ีก ำลังพัฒนำเป็นชุมชนท่ีหนำแน่น
ไปด้วย กำรค้ำ ธุรกิจ อุตสำหกรรม สถำบันกำรศึกษำ และท่ีอยู่อำศัย มีกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยู่อำศัยแทนพื้นท่ี
เกษตรกรรม กำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม กำรขยำยตัวของอำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ และกำรขยำยตัวของท่ีอยู่อำศัย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรจัดสรรท่ีดินและท่ีดินอำศัยใน อ.ล ำลูกกำ อ.ธัญบุรี และ อ.เมืองปทุมธำนี 

นอกจำกน้ี ปัจจุบัน รัฐบำลมีนโยบำยให้ยกเลิกกำรใช้บ่อบำดำลในพื้นท่ี กทม. และปริมณฑล 
ท้ังน้ี กรมทรัพยำกรธรณีได้ประกำศเขตวิกฤตน้ ำบำดำลเมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2538 ให้ จ.ปทุมธำนีเป็นพื้นท่ีท่ีต้องมีกำรควบคุม
กำรขุดเจำะน้ ำบำดำล เนื่องจำกตรวจพบอัตรำกำรทรุดตัวของพื้นท่ีเป็นจ ำนวนมำก 

 
ความต้องการน้ าประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) 

ของพื้นท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี แยกตามประเภทผู้ใช้น้ า 
 

 
ท่ีมำ: บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 

 

ควำมต้องกำรน้ ำประปำของผู้ใช้น้ ำแต่ละประเภทในพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี ได้แก่ ประเภทอุตสำหกรรม
พำณิชยกรรม (ธุรกิจ รำชกำร รัฐวิสำหกิจ) และ ท่ีอยู่อำศัย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนำคตในอัตรำท่ีแตกต่ำงกัน ท้ังน้ี ควำม
ต้องกำรใช้น้ ำประปำของที่อยู่อำศัยหรือภำคครัวเรือนมีอัตรำกำรเติบโตมำกท่ีสุด คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จำก
ปี 2551 ถึง 2557 และ จำกปี 2551 ถึง 2576 เท่ำกับร้อยละ 6.8 และ ร้อยละ 4.2 ตำมล ำดับ ในขณะท่ี ควำมต้องกำรน้ ำของ
ภำคอุตสำหกรรมมีอัตรำกำรเติบโตน้อยท่ีสุด หรือ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จำกปี 2551 ถึง 2557 และ จำกปี 
2551 ถึง 2576 เท่ำกับร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ 1.5 ตำมล ำดับ แสดงให้เห็นว่ำ ในพื้นท่ีน้ี อัตรำกำรขยำยตัวของท่ีอยู่อำศัยมี
แนวโน้มที่สูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม  

ท้ังน้ี เมื่อพิจำรณำประกอบกับข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำประปำในพื้นท่ีให้บริกำรปทุมธำนี–รังสิต
ของ PTW พบว่ำ ในปัจจุบันสัดส่วนของปริมำณกำรใช้น้ ำประปำของผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมต่อภำคครัวเรือนใกล้เคียงกันมำก 
หรือโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2549 ถึง ปี 2551 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 49 : ร้อยละ 51 แสดงให้เห็นว่ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำประปำ
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ในพื้นท่ีปทุมธำนี–รังสิต มีแนวโน้มพึ่งพำภำคครัวเรือนหรือท่ีอยู่อำศัยมำกยิ่งขึ้นในอนำคต ตลอดจนกำรลดบทบำทของลูกค้ำ
ภำคอุตสำหกรรม ซึ่งแตกต่ำงจำกแนวโน้มกำรใช้น้ ำประปำในพื้นท่ี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสำคร ท่ีพึ่งพำภำคอุตสำหกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ด้วยเหตุน้ีฐำนลูกค้ำส ำคัญของ PTW จึงแตกต่ำงจำกของTTW น่ันคือผู้ใช้น้ ำภำคท่ีอยู่อำศัยหรือครัวเรือนมีบทบำทสูง
มำกต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ PTW 

 

สัดส่วนปริมาณการใช้น้ าโดยแบ่งตามประเภทผู้ใช้น้ าปี 2558 ของ PTW 

 
 

 

 2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
2.3.1 การผลิตของ TTW 

   2.3.1.1 เทคโนโลยีการผลิต 
เทคโนโลยีในกำรผลิตน้ ำประปำของTTW เป็นเทคโนโลยีจำกประเทศอังกฤษ โดยพนักงำนของบริษัทย่อย

ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีผ่ำนกำรฝึกอบรมและคู่มือกำรปฏิบัติงำน ท ำให้พนักงำนมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิต
น้ ำประปำให้เทียบเท่ำระดับสำกล ท้ังน้ีระบบกำรผลิตน้ ำประปำของTTW จัดเป็นเทคโนโลยีทันสมัย มีกำรน ำกำรควบคุมด้วย
ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเป็นระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในกำรควบคุมดูแลกำร
ผลิตและกำรส่งน้ ำโดยอัตโนมัติ และTTW ยังมีระบบติดตำมและทดสอบคุณภำพน้ ำท่ีทันสมัย สำมำรถท ำกำรทดสอบน้ ำประปำ
ท่ีผลิตได้ ท่ีให้ผลเท่ียงตรงมีประสิทธิภำพสูง ท ำให้ท่ีผ่ำนมำTTW สำมำรถผลิตน้ ำประปำได้ตำมเกณฑ์มอก.257 เล่มท่ี 1-2521 
ซึ่งเป็นมำตรฐำนท่ีระบุโดย กปภ. มำโดยตลอด  

  นอกจำกน้ีระบบกำรผลิตน้ ำประปำของTTW ยังถูกออกแบบเพื่อให้ผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้
ประหยัดต้นทุนกำรผลิตมำกท่ีสุด โดยกำรออกแบบระบบกำรผลิตน้ ำโดยใช้หลักของแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) โดย 
กำรสูบยกน้ ำดิบขึ้นไปโดยสถำนีสูบน้ ำดิบแล้วปล่อยให้ไหลตำมแรงโน้มถ่วงผ่ำน กระบวนกำรของถังผสมเร็วกระบวนกำรกำร
ตกตะกอน กระบวนกำรกรอง กำรเติมคลอรีนเพื่อฆ่ำเชื้อโรค ตลอดจนกระบวนกำรกักเก็บน้ ำในขั้นสุดท้ำยก่อนรอจ่ำยไปยังสถำนี
จ่ำยน้ ำท้ังสอง ท ำให้สำมำรถประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำท่ีใช้ในกำรผลิต เมื่อเทียบกับกำรสูบน้ ำไปยังขั้นตอนต่ำงๆ ในกระบวนกำร
ผลิตน้ ำประปำโดยท่ัวไป 

 
 

ครัวเรือน, 57%
พำณิชยกรรม, 

19%

อุตสำหกรรม, 
24%
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ปริมาณการผลิตจริงต้ังแต่มกราคม 2554 ถึงธันวาคม 2558 ของ TTW  

 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ย/
วัน1 (ลบ.ม./วัน) 

ก าลังการผลิตสูงสุด2 

(ลบ.ม/วัน) 
อัตราการใช้ 

ก าลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

2554 

มกรำคม 309,307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

440,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.3 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2554 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
318,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 321,323 73.0 

มีนำคม 319,739 72.7 

เมษำยน 320,480 72.8 

พฤษภำคม 329,622 74.9 

มิถุนำยน 325,506 74.0 

กรกฎำคม 325,739 74.0 

สิงหำคม 327,607 74.5 

กันยำยน 338,424 76.9 

ตุลำคม 336,586 76.5 

พฤศจิกำยน 341,325 77.6 

ธันวำคม 347,236 78.9 

2555 

มกรำคม 339,764 77.2 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2555 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
327,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 348,987 79.3 

มีนำคม 351,747 79.9 

เมษำยน 340,603 77.4 

พฤษภำคม 358,890 81.5 

มิถุนำยน 364,539 82.8 

กรกฎำคม 364,456 82.8 

สิงหำคม 363234 82.5 

กันยำยน 369,582 83.9 

ตุลำคม 373799 84.9 

พฤศจิกำยน 362,722 82.4 

ธันวำคม 356,405 81.0 

2556 

มกรำคม 353,005 80.2 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2556 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
336,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 365,871 83.2 

มีนำคม 374,073 85.0 

เมษำยน 372,319 84.6 

พฤษภำคม 388,719 88.3 

มิถุนำยน 386,906 87.9 

กรกฎำคม 374,923 85.2 

สิงหำคม 373,706 84.9 

กันยำยน 369,446 84.0 

ตุลำคม 370,561 84.2 
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ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ย/
วัน1 (ลบ.ม./วัน) 

ก าลังการผลิตสูงสุด2 

(ลบ.ม/วัน) 
อัตราการใช้ 

ก าลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

พฤศจิกำยน 376,649 85.6 

ธันวำคม 366,596 83.3 

2557 

มกรำคม 370,041 

440,000 

84.1 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2557 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
345,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 380,273 86.4 

มีนำคม 389,597 88.5 

เมษำยน 370,144 84.1 

พฤษภำคม 391,256 88.9 

มิถุนำยน 394,230 89.6 

กรกฎำคม 389,779 88.6 

สิงหำคม 382,230 86.9 

กันยำยน 378,354 86.0 

ตุลำคม 377,438 85.8 

พฤศจิกำยน 372,593 84.7 

ธันวำคม 357,638 81.3 

2558 

มกรำคม 357,002 

440,000 

81.1 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2558 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
354,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 378,558 86.0 

มีนำคม 391,398 89.0 

เมษำยน 373,289 84.8 

พฤษภำคม 390,770 88.8 

มิถุนำยน 392,420 89.2 

กรกฎำคม 389,756 88.6 

สิงหำคม 385,760 87.7 

กันยำยน 380,521 86.5 

ตุลำคม 363,095 82.5 

พฤศจิกำยน 360,442 81.9 

ธันวำคม 363,548 82.6 

 
หมำยเหตุ: 1หรือปริมำณกำรผลิตจริงเฉล่ียต่อวัน  
                 2ก ำลังกำรผลิตติดต้ังและก ำลังกำรผลิตสูงสุดของTTW ณ ช่วงเวลำดังกล่ำว 

   3ค ำนวณมำจำกปริมำณกำรผลิตจริงเฉล่ียต่อวันหำรด้วยก ำลังกำรผลิตสูงสุดของTTW  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 41 
 

 

 

ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณน้ าขั้นต่ าที่ กปภ.  

 
 

ปริมาณการผลิตน้ าประปาของ TTW โดยเฉลี่ยต้ังแต่ปี 2554-2558 

หน่วย : ลบ.ม./วัน 
 

รายละเอียด 2554 2555 2556 2557 2558 

ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ1 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 

ปริมำณกำรผลิตจริงโดยเฉลี่ย 328,606 357,894 372,731 379,465 377,208 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต (%) 74.68% 81.3% 84.7% 86.2% 85.7% 
 

  หมำยเหตุ: 1ก ำลังกำรผลิตติดต้ังและก ำลังกำรผลิตสูงสุดของTTW ณ ช่วงเวลำดังกล่ำว 
 
 

 กำรจ่ำยน้ ำในช่วงต้นปี 2553 มีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันท่ี 328,692  ลบ.ม./วัน และเมื่อวันท่ี 1 กันยำยน 2553 
TTW ได้ขยำยก ำลังกำรผลิตส่วนขยำยแล้วเสร็จ และมีอัตรำกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันท่ี  336,075  ลบ.ม./วัน    

 ตั้งแต่ปี 2554 TTW มีก ำลังกำรผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม/วันมีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ย 328,606 ลบ.ม/วัน   
 ในปี 2555 TTW จ่ำยน้ ำเฉลี่ย 357,894 ลบ.ม/วัน มียอดกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจำกปี 2554 เน่ืองจำกมีอัตรำ

กำรเติบโตในพื้นท่ีบริกำรเพิ่มสูงขึ้นท้ังส่วนของประชำกรและอุตสำหกรรมที่เพิ่มขึ้น 
ในปี 2556 TTW จ่ำยน้ ำเฉลี่ย 372,731 ลบ.ม/วัน มียอดกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 เน่ืองจำกมีอัตรำ

กำรเติบโตจำกผู้ใช้น้ ำในภำคอุตสำหกรรม และภำคครัวเรือนในพื้นท่ีบริกำรท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
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ในปี 2558 TTW จ่ำยน้ ำเฉลี่ย 377,208 ลบ.ม/วัน มียอดกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันลดลงจำกปี 2557 เน่ืองจำกยังคงมี
อัตรำกำรเติบโตท่ีลดลงจำกผู้ใช้น้ ำในภำคอุตสำหกรรม โดยเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรทะเลแช่แข็ง เพรำะโรงงำนบำงโรงมี
ปัญหำเรื่องแรงงำนต่ำงด้ำว และท ำประมงท่ีไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนต่ำงประเทศ จึงท ำให้ผู้ประกอบกำรประสบปัญหำกำร
ส่งออกอำหำรทะเล สำมำรถส่งออกได้น้อยลง และมีกำรจ่ำยน้ ำจำกสถำนีโพธำรำมของ กปภ. เข้ำมำในพื้นท่ีมำกขึ้น 

 

2.3.1.2 กระบวนการผลิต 
แหล่งน้ ำดิบท่ีใช้เพื่อกำรผลิตน้ ำประปำของTTW คือ แม่น้ ำท่ำจีนตอนกลำง ซึ่งมีคุณภำพน้ ำดิบดีกว่ำแม่

น้ ำท่ำจีนตอนล่ำง กระน้ันก็ตำมน้ ำดิบท่ัวไปก็ยังคงมีสิ่งปนเปื้อนท่ีไม่พึงปรำรถนำอยู่ โดยมีสิ่งเจือปนท้ังทำงกำยภำพ ทำงเคมี 
และทำงชีววิทยำ ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนกำรในกำรผลิตน้ ำประปำท่ีเหมำะสมกับคุณภำพน้ ำดิบ โดยหลักกำรท่ัวไปคือ กำรท ำน้ ำ
ดิบให้เป็นน้ ำประปำท่ีสะอำดจนถึงสำมำรถดื่มได้ ด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ต้องไม่มีเชื้อจุลชีพใดๆ หลงเหลืออยู่ในน้ ำประปำตั้งแต่โรงผลิตน้ ำประปำส่งน้ ำไปตำมท่อ
จนกระท่ังถึงก๊อกน้ ำของผู้ใช้น้ ำ 

(ข) ต้องไม่มีสำรอินทรีย์ใดๆท้ังท่ีแขวนลอยและละลำยอยู่ในน้ ำหลงเหลืออยู่ในน้ ำประปำไปตำมท่อ
จนกระท่ังถึงก๊อกน้ ำของผู้ใช้น้ ำ  

(ค) ต้องก ำจัดก๊ำซต่ำงๆท่ีละลำยอยู่ในน้ ำออกจำกน้ ำประปำ 
(ง) ต้องก ำจัดสิ่งเจือปนต่ำงที่ไม่พึงปรำรถนำท้ังที่เป็นสำรแขวนลอยและสำรละลำยท่ีอยู่ในน้ ำประปำ  
(จ) ต้องก ำจัดสำรพิษอันตรำยต่ำงๆออกจำกน้ ำประปำให้หมด ท้ังที่เป็นสำรพิษท่ีก่อให้เกิดอันตรำยต่อ

ร่ำงกำยมนุษย์ในลักษณะเรื้อรัง และลักษณะฉับพลัน เช่น สำรแคดเมียม สำรตะกั่ว สำรฟีนอล สำรไซยำไนด์ 
(ฉ) ต้องก ำจัดสิ่งต่ำงๆ ออกจำกน้ ำประปำให้ได้มำกท่ีสุด โดยไม่ให้น้ ำประปำมีกลิ่นและรสเป็นท่ีน่ำ

รังเกียจต่อผู้บริโภค 
(ช) ต้องท ำให้น้ ำประปำเป็นท่ีน่ำพึงพอใจแก่ผู้ใช้ตลอดเวลำท้ังส ำหรับดื่ม ปรุงอำหำรชะล้ำงต่ำงๆและ

กิจกรรมทั่วไปของโรงงำนอุตสำหกรรม 
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กระบวนการผลิตน้ าประปาของTTW มีขั้นตอนโดยสังเขปดังรูป 

ขั้นตอนท่ี 1 กำรสูบน้ ำดิบด้วยเครื่องสูบน้ ำ 
เครื่องสูบน้ ำดิบ (Raw water pump) ขนำด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง จ ำนวน 5 เครื่องติดตั้งอยู่ภำยในสถำนีสูบน้ ำดิบ ท ำ

หน้ำท่ีสูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนท่ี ต.บำงระก ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม ซึ่งในน้ ำดิบน้ันอำจมีเศษใบไม้ ผักตบชวำ ซำกสัตว์ท่ีเน่ำ
เปื่อย ฯลฯ ลอยมำกับน้ ำดิบ สิ่งต่ำงๆเหล่ำน้ีจะถูกท ำกำรดักเศษขยะเหล่ำน้ีด้วยตะแกรงดักขยะ แบบหยำบ (Coarse screen) 
และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตำมล ำดับ ท่ีได้ติดตั้งอยู่ภำยในสถำนีสูบน้ ำดิบ 

ขั้นตอนท่ี 2 กระบวนกำรผสมเร็ว 
โดยถังผสมเร็ว  (Rapid mixing tank) จะท ำหน้ำ ท่ีกวนผสมสำรสร้ำงตะกอน (Coagulations) เช่น สำรส้ม  

สำรโพลีอิเลคโตรไลท์ (สำรช่วยเร่งให้เกิดตะกอน) ให้ผสมเข้ำกับน้ ำดิบท่ีมีตะกอนแขวนลอยพอเหมำะ หรือเติมสำรปรับควำมเป็น
กรดเป็นด่ำงของน้ ำดิบโดยกำรเติมกรดซัลฟูริกหรือปูนขำว กำรเติมด่ำงทับทิมเพื่อช่วยในกำรก ำจัดสีให้ดียิ่งขึ้น กำรเติมอำกำศใน

สถานีเพ่ิมแรงดันคลองโยง 

สถานีเพ่ิมแรงดันกระทุ่มแบน 
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น้ ำดิบเพื่อเพิ่มปริมำณออกซิเจน กำรเติมคลอรีนเบื้องต้น (Pre-Chlorination) เพื่อฆ่ำเชื้อโรคและจุลินทรีย์ (Disinfection) ซึ่งท่ีถัง
ผสมเร็วน้ี กำรผสมสำรเคมีท่ีจ่ำยกับน้ ำดิบจะอำศัยกำรหมุนวนของน้ ำดิบจำกแรงดันและควำมเร็วของน้ ำดิบท่ีส่งมำจำกเครื่อง
สูบน้ ำดิบข้ำมและลอดใต้ผนังคอนกรีต หมุนกวนสำรเคมีที่จ่ำยให้เข้ำกันกับน้ ำดิบก่อนท่ีจะส่งไหลไปยังขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนกำรตกตะกอน 
เมื่อสำรเคมีผสมกันแล้วในถังผสมเร็วแล้วจะมีผลท ำให้ตะกอนแขวนลอยต่ำงๆ เกำะกันโดยประจุไฟฟ้ำท่ีเกิดจำกกำร

แตกตัวของโมเลกุลของสำรส้มท ำให้ตะกอนดังกล่ำวค่อยๆ มีขนำดใหญ่ขึ้น และมีน้ ำหนักของตะกอนเหล่ำน้ีเพิ่มมำกขึ้น ตะกอน
น้ีเรียกว่ำ ฟล็อก (Floc) โดยกำรเกิดฟล็อกจะถูกก ำหนดโดยปัจจัยต่ำงๆดังต่อไปน้ี 

(1) ปริมำณของตะกอน 
(2) ขนำดของตะกอน 
(3) อัตรำเร็วของกำรรวมตัวกันระหว่ำงประจุบวกกับประจุลบ 
(4) ควำมสำมำรถในกำรเกำะจับตัวกันระหว่ำงประจุของสำรส้มและตะกอน 
(5) ระดับกำรกวน 
(6) อุณหภูมิของน้ ำท่ีถูกกวน 
(7) ควำมหนำแน่นของน้ ำท่ีถูกกวน 
(8) คุณลักษณะของน้ ำท่ีถูกกวน 
(9) ปริมำณสำรเคมีที่จ่ำยในถังผสมเร็ว 

ส ำหรับตะกอนเล็กๆท่ีแขวนลอยอยู่ในน้ ำจะผสมกับสำรเคมีเรียกว่ำสำรสร้ำงตะกอน (Coagulant) เพื่อแปรสภำพ
รูปร่ำงตะกอนเล็กๆกลำยเป็นตะกอนใหญ่ขึ้น (Floc) ซึ่งเรียกกระบวนกำรน้ีว่ำกำรรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญ่น้ีจะ
ตกลงในถังตกตะกอนสู่ก้นถังก่อนท่ีจะถูกปล่อยท้ิงออกสู่ถังรวบรวมน้ ำตะกอนในขั้นท่ี 8 ก่อนท่ีจะถูกน ำไปเตรียมบ ำบัดใน
กระบวนกำรเพิ่มควำมเข้มข้นของตะกอนต่อไป ส่วนน้ ำท่ีได้จะมีควำมใสปรำศจำกตะกอนและแขวนลอยท่ัวไปและจะถูกส่งเข้ำ
ขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 4 กำรกรอง 
น้ ำท่ีผ่ำนกระบวนกำรจำกถังตกตะกอนยังคงประกอบด้วยตะกอนแขวนลอยท่ีเล็กมำกท่ียังคงลอยอยู่ในน้ ำท่ี ไหลล้น

ออกจำกถังตกตะกอน จึงจ ำเป็นต้องให้น้ ำน้ีไหลผ่ำนระบบกรอง  (Filtration)ซึ่งท ำให้น้ ำมีควำมใสสะอำดยิ่งขึ้น โดยท่ัวไประบบ
กรองน้ ำจะประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีส ำคัญคือ ส่วนกำรกรองน้ ำ(Filtration)และกำรล้ำงสำรกรองในชั้นกรอง (Backwashing) กำร
กรองน้ ำคือกำรท่ีน้ ำได้ไหลผ่ำนชั้นกรองซึ่งจะท ำให้ตะกอนในน้ ำได้ถูกก ำจัดหรือดักไว้ท่ีชั้นกรองโดยปล่อยให้น้ ำใสท่ีไหลออกจำก
ระบบกรองน้ ำ เมื่อกระบวนกำรกรองน้ ำได้ด ำเนินไประยะหน่ึงแล้วน้ัน ตะกอนท่ีถูกดักจับไว้ในชั้นกรองท ำให้เกิดควำมหนำในชั้น
กรองน้ ำมำกเกินไป ซึ่งมีผลท ำให้ประสิทธิภำพในกำรกรองน้ ำต่ ำลง จึงจ ำเป็นต้องหยุดกำรกรองน้ ำชั่วครำว หลังจำกน้ันต้องท ำ
กำรล้ำงวัสดุตัวกลำงในชั้นกรองเพื่อไล่ตะกอนออกจำกระบบกรองน้ ำท้ังหมด โดยใช้น้ ำและอำกำศอัดผ่ำนตัวกลำงของชั้นกรอง
ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับทิศทำงของน้ ำไหลเข้ำท่ีต้องกำรกรอง และน้ ำท่ีใช้ล้ำงน้ันจะถูกรวบรวมและส่งไปยังถังรวบรวมน้ ำ
ตะกอน อย่ำงไรก็ตำมน้ ำเมื่อผ่ำนกำรกรองแล้ว แม้จะเป็นน้ ำใสแล้วก็ตำม แต่อำจยังคงมีเชื้อโรคต่ำงๆอำศัยอยู่ ท ำให้ต้องมีกำร
เติมคลอรีนลงไปในน้ ำอีกครั้งเพื่อกำรฆ่ำเชื้อโรคที่มีอยู่ในน้ ำ 

ขั้นตอนท่ี 5 กระบวนกำรเติมคลอรีน 
โดยน้ ำท่ีได้จำกกำรกรองจะถูกเติมโดยน้ ำท่ีผสมด้วยคลอรีนเหลวเข้ำท่ีภำยในเส้นท่อ และจะไหลเข้ำสู่ถังสัมผัสผสม

คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซึ่งเป็นถังคอนกรีตท่ีมีโครงสร้ำงท่ีสำมำรถบังคับให้น้ ำมีกำรไหลวนไป-มำเพื่อเพิ่มระยะเวลำ
ของน้ ำในกำรผสมกับน้ ำคลอรีนท่ีจ่ำยออกมำ กำรไหลของน้ ำประปำขั้นน้ีจะยังคงไหลโดยอำศัยแรงโน้มถ่วง โดยระดับน้ ำท่ีสูง
กว่ำจำกกำรกรองจะไหลเข้ำสู่ถังผสมสัมผัสคลอรีนด้วยแรงโน้มถ่วงตำมธรรมชำติ 
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ขั้นตอนท่ี 6 กระบวนกำรเก็บน้ ำใส 
น้ ำท่ีผ่ำนกำรผสมคลอรีนจะไหลไปสู่ถังเก็บน้ ำประปำ (Treated Water Tank) ขนำด 30,000 ลบ.ม.มีหน้ำท่ีเก็บ

น้ ำประปำท่ีผลิตได้จำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำและยังใช้เป็นถังเก็บน้ ำส ำรองเมื่อจ ำเป็น ถังเก็บน้ ำใสน้ีจะเป็นถังปิดเพื่อ
ป้องกันกำรปนเปื้อนจำกสัตว์ นก หนู หรือแมลงท่ีอำจเข้ำไปในถังเก็บน้ ำได้ อย่ำงไรก็ตำมคลอรีนท่ียังคงค้ำงอยู่  (Residual 
Chlorine) จะท ำหน้ำท่ีฆ่ำเชื้อโรคท่ีอำจเกิดกำรปนเปื้อนในระบบเส้นท่อเมื่อจ่ำยน้ ำประปำผ่ำนส่งท่อจ่ำยน้ ำและท่อบริกำรไปยัง
ผู้ใช้น้ ำ 

ขั้นท่ี 7 กำรสูบน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำ 
โดยเครื่องสูบน้ ำส่งประปำขนำด 3,500 ลบ.ม. /ชั่วโมง จ ำนวน 5 เครื่อง จะท ำหน้ำท่ีสูบน้ ำประปำจำกโรงผลิตน้ ำบำงเลน

ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑลและมหำชัยท่ีตั้งอยู่ห่ำงออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตำมล ำดับ เครื่องสูบน้ ำดังกล่ำวได้ถูกออกแบบ
ให้มีระบบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง สำมำรถส ำรองก ำลังกำรสูบส่งได้ถึงร้อยละ 60 ของก ำลังกำรผลิตปกติของโรงผลิตน้ ำ 

ขั้นตอนท่ี  8 ถังรวบรวมน้ ำตะกอน 
ตะกอนท่ีได้จำกขั้นตอนกำรตกตะกอนและน้ ำล้ำงตัวกลำงในระบบกำรกรอง จะถูกส่งไปยังถังเก็บรวบรวมน้ ำ

ตกตะกอนก่อนท่ีจะถูกสูบไปยังถังตะกอนเข้มข้น 
ขั้นตอนท่ี 9 กำรเพิ่มควำมเข้มข้นของตะกอน 
ขั้นตอนน้ีจะมีกำรเติมโพลิเมอร์และกวนด้วยเครื่องกวนเพื่อท ำให้โพลีเมอร์ และตะกอนจับตัวรวมกันได้ดีและมีควำม

เข้มข้นมำกขึ้น ก่อนจะถูกสูบส่งไปยังเครื่องรีดตะกอนในขั้นตอนต่อไป ส่วนน้ ำท่ีแยกออกมำจะถูกส่งกลับไปยังท่อท่ีสถำนีสูบจ่ำย
น้ ำดิบเพื่อเข้ำกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำใหม่อยู่ตลอดเวลำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรผลิตท่ีเรียกว่ำ ระบบ Zero Discharge ท ำให้ไม่มี
กำรสูญเสียของน้ ำเนื่องจำกกระบวนกำรผลิต 

ขั้นตอนท่ี 10 กำรรีดตะกอน 
ท ำหน้ำท่ีรีดน้ ำออกจำกตะกอนน้ ำเข้มข้นท่ีได้ผสมโพลิเมอร์ท่ีท ำให้ตะกอนจับตัวกันก่อนล่วงหน้ำแล้ว ตะกอนท่ีได้จะ

ถูกน ำไปท้ิงในท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นหลุมฝังกลบสุขำภิบำล (Sanitary Landfill) ในพื้นท่ีของโครงกำรเองเพื่อรอให้ตะกอน
ดังกล่ำวฟื้นสภำพเป็นดินปกติ ส่วนน้ ำท่ีได้จำกกำรรีดจะถูกน ำกลับเข้ำไปในระบบใหม่เพื่อผ่ำนกระบวนกำรผลิตให้เป็นน้ ำประปำ
อีกครั้ง 

ขั้นตอนท่ี 11 กำรเก็บน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล 
ถังเก็บน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑลเป็นถังเก็บน้ ำประปำขนำด 50,000 ลบ.ม. โดยรับน้ ำจำกกำรสูบส่งน้ ำจำกโรงผลิต

น้ ำบำงเลน ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ ำส่งขนำด 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง จ ำนวน 5 ตัว เพื่อสูบน้ ำส่งต่อไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัยและ
เครื่องสูบจ่ำยน้ ำขนำด 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง จ ำนวน 5 ตัว เพื่อสูบจ่ำยน้ ำประปำไปยังท่อบริกำรของกำรประปำในเขตส ำนักงำน
ประปำอ้อมน้อยและส ำนักงำนประปำสำมพรำน เพื่อให้ผู้ใช้น้ ำในเขตอ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล อ.สำมพรำน และอ.นครชัยศรี 

ขั้นตอนท่ี 12 กำรเก็บน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 
ถังเก็บน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัยเป็นถังเก็บน้ ำประปำขนำด 20,000 ลบ.ม. โดยรับน้ ำจำกกำรสูบส่งน้ ำจำกสถำนีจ่ำย

น้ ำพุทธมณฑล ประกอบด้วยเครื่องสูบจ่ำยน้ ำขนำด 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง จ ำนวน 4 ตัว เพื่อสูบจ่ำยน้ ำประปำไปยังท่อบริกำรของ
กำรประปำในเขตส ำนักงำนประปำสมุทรสำคร เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้น้ ำในเขตอ.เมืองสมุทรสำคร และเขตพื้นท่ี อ.กระทุ่มแบน
บำงส่วน 

 
 

2.3.2 การผลิตของ PTW 
   2.3.2.1 เทคโนโลยีการผลิต 
               จุดเด่นของเทคโนโลยีกำรผลิตน้ ำประปำของ PTW คล้ำยกับของ TTW คือทุกขั้นตอนถูกควบคุม
ด้วย SCADA System ซึ่งเป็นระบบควบคุมแบบอัตโนมัติผ่ำนระบบโทรคมนำคม กำรปรับเปลี่ยนอัตรำกำรท ำงำนของหน่วย
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ต่ำงๆในระบบ เช่นอัตรำกำรไหลของน้ ำ ควำมดัน เป็นต้น สำมำรถท ำได้ผ่ำนคอมพิวเตอร์ของ SCADA System ท่ีอำคำร
ห้องควบคุม นอกจำกน้ี ระบบรับและสูบน้ ำดิบสู่โรงกรองน้ ำของ PTW ยังสำมำรถสูบน้ ำดิบได้สูงสุดถึง 500,000 ลบ.ม./วัน  

   ก ำลังกำรผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ของPTWคือ 488,000 ลบ.ม./วัน ท้ังน้ี ก ำลังกำร
ผลิตท่ี 488,000 ลบ.ม./วัน สูงสุดดังกล่ำวคือผลรวมของ 

- ก ำลังกำรผลิตติดตั้งที ่288,000 ลบ.ม./วัน ของโรงผลิตน้ ำ 
- ก ำลังกำรผลิตเพิ่มเติมท่ี 200,000 ลบ.ม./วัน ท่ีได้จำกกำรขยำยก ำลังกำรผลิตของโรงผลิตน้ ำ 

และกำรสร้ำงสถำนีเพิ่มแรงดัน (Booster Pump Station) บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชำกร ในระบบส่งน้ ำประปำในแนวของ
ท่อส่งน้ ำประธำน (BTM) ระหว่ำงโรงผลิตน้ ำและสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิตโดยมีรำยละเอียดปริมำณกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันและก ำลัง
กำรผลิตเป็นดังนี ้

ปริมาณการผลิตจริงต้ังแต่ มกราคม 2554 ถึง ธันวาคม 2558 ของ PTW 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายน้ าเฉล่ีย/
วัน1 (ลบ.ม./วัน) 

ก าลังการผลิตสูงสุด2 
(ลบ.ม/วัน) 

อัตราการใช้ 
ก าลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

2554 

มกรำคม 339,038 

388,000 

87.4   

กุมภำพันธ ์ 350,144 90.2   

มีนำคม 348,872 89.9   

เมษำยน 349,567 90.1   

พฤษภำคม 359,271 92.6   

มิถุนำยน 363,374 93.7 330,000 

กรกฎำคม 360,048 92.8   

สิงหำคม 361,610 93.2   

กันยำยน 364,501 93.9   

ตุลำคม 352,755 90.9   

พฤศจิกำยน 352,795 90.9   

ธันวำคม 357,494 92.1   

2555 

มกรำคม 359,570 92.7   

กุมภำพันธ ์ 367,917 94.8   

มีนำคม 368,138 94.9   

เมษำยน 371,521 95.8 330,000 

พฤษภำคม 368,105 94.9   

มิถุนำยน 378,629 97.6   

กรกฎำคม 374,372 96.5   

สิงหำคม 375,762 96.8   

กันยำยน 380,167 98.0   

ตุลำคม 379,102 97.7   

พฤศจิกำยน 382,542 98.6   

ธันวำคม 381,372 98.3   

2556 

มกรำคม 378,622 

388,000 

97.6   

กุมภำพันธ ์ 386,363 99.6   

มีนำคม 379,026 97.7   

เมษำยน 369,243 95.2   



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 47 
 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายน้ าเฉล่ีย/
วัน1 (ลบ.ม./วัน) 

ก าลังการผลิตสูงสุด2 
(ลบ.ม/วัน) 

อัตราการใช้ 
ก าลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

พฤษภำคม 369,189 95.2 330,000 

มิถุนำยน 373,007 96.1   

กรกฎำคม 376,241 97.0   

สิงหำคม 378,248 97.5   

กันยำยน 374,519 96.5   

ตุลำคม 373,346 96.2   

พฤศจิกำยน 379,408 97.8   

ธันวำคม 374,583 96.5   

2557 

มกรำคม 376,981 97.2   

กุมภำพันธ ์ 377,403 97.3   

มีนำคม 378,071 97.4   

เมษำยน 368,761 95.0   

พฤษภำคม 373,625 96.3 330,000 

มิถุนำยน 373,170 96.2   

กรกฎำคม 364,955 94.1   

สิงหำคม 357,233 

388,000 

92.1   

กันยำยน 350,829 90.4   

ตุลำคม 355,260 91.6   

พฤศจิกำยน 356,206 91.8   

ธันวำคม 361,505 93.2   

2558 

มกรำคม 352,102 90.7 
  

กุมภำพันธ ์ 364,613 94.0 
  

มีนำคม 360,055 92.8 
  

เมษำยน 357,827 92.2 
  

พฤษภำคม 376,870 97.1 
  

มิถุนำยน 377,003 97.2 330,000 

กรกฎำคม 369,045 95.1 
  

สิงหำคม 378,383 97.5 
  

กันยำยน 376,808 97.1 
  

ตุลำคม 360,294 92.9 
  

พฤศจิกำยน 353,485 91.1 
  

ธันวำคม 347,830 89.6 
  

      หมำยเหตุ: 1ปริมำณกำรผลิตจริงเฉล่ียต่อวัน 
         2ก ำลังกำรผลิตสูงสุดของประปำปทุมธำนี ณ ช่วงเวลำดังกล่ำว 
     3ค ำนวณมำจำกปริมำณกำรผลิตจริงเฉลี่ยต่อวันหำรด้วยก ำลังกำรผลิตสูงสุด 
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ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณน้ าขั้นต่ าที่ กปภ. รับซื้อของ PTW 

 
 

ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉลี่ยต้ังแต่ปี 2554- 2558 ของPTW 
หน่วย: ลบ.ม./วัน 

รายละเอียด 2554 2555 2556 2557 2558 

ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำสูงสุด 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000 

MOQ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

ปริมำณกำรผลิตจริงโดยเฉลี่ย 354,967 373,919 375,983 366,117 364,506 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต  (%) 91.49% 96.37% 96.90% 94.36% 93.94% 
 
 

2.3.2.2 กระบวนการผลิต 
  กระบวนกำรผลิตน้ ำประปำของ PTW มีขั้นตอนเช่นเดียวกับกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำของ TTW 
2.3.3 วัตถุดิบและผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) 

2.3.3.1 TTW มวัีตถุดิบท่ีส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำมีดังต่อไปน้ี 
(ก) น้ ำดิบ น้ ำดิบท่ี TTW ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำคือ น้ ำจำกแม่น้ ำท่ำจีนตอนกลำง โดยกำรสูบน้ ำ

เข้ำสู่โรงผลิตน้ ำ ณ ต.บำงระก ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม โดยTTW สำมำรถสูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนมำใช้โดยไม่มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
แต่อย่ำงใด ยกเว้นค่ำธรรมเนียมในกำรรับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำสัมปทำนละ 200 บำท โดยต้องจ่ำยให้แก่กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในฐำนะผู้ให้สัมปทำน นอกจำกน้ีบริษัทยังต้องจ่ำยเงินทดแทนค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำพนักงำน
ผู้ตรวจกำรของผู้ให้สัมปทำนซึ่งต้องจ่ำยล่วงหน้ำเป็นรำยปีเป็นจ ำนวนเงินปีละ  200 บำทต่อสัมปทำน ท้ังน้ี จำกท่ีTTW ได้รับ
สัมปทำน 2 ฉบับ TTW จึงต้องจ่ำยเงินทดแทนค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจกำรของผู้ให้สัมปทำนท้ังสิ้น 400 บำทต่อปี 

(ข) สำรเคมี สำรเคมีหลักท่ีTTW ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ ได้แก่ 
- สำรส้มน้ ำ   - ด่ำงทับทิม 
- คลอรีนเหลว   - ปูนขำว 
- โพลีอีเล็คโตรไลท์ 

0
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200,000

300,000

400,000

500,000

2552 2553 2554 2555 2556 2557
MOQ ปริมำณจ่ำย (ลบ.ม/วัน)
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โดยมีสัดส่วนกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตแตกต่ำงกันออกไป แล้วแต่คุณภำพน้ ำดิบในแต่ละ
ช่วงเวลำกำรผลิต โดยTTW จะท ำกำรทดสอบคุณภำพน้ ำดิบเพื่อตรวจสอบคุณภำพน้ ำ (Jar test) และค ำนวณสัดส่วนสำรเคมีที่
เหมำะสมตำมลักษณะคุณภำพน้ ำดิบ แล้วป้อนข้อมูลอัตรำกำรจ่ำยสำรเคมีแต่ละชนิดเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมของ 
SCADA ซึ่งจะท ำควบคุมกำรสูบจ่ำยสำรเคมีในกระบวนกำรผลิตให้ได้อัตรำส่วนท่ีเหมำะสมตำมอัตรำกำรไหลของน้ ำดิบท่ีสูบเข้ำ
มำท ำกำรผลิต 

TTW ท ำกำรเลือกซื้อวัตถุดิบจำกผู้จ ำหน่ำยหลำกหลำย โดยกำรเลือกซื้อจำกผู้ผลิตท่ีมีคุณภำพ
ของสินค้ำตำมมำตรฐำนและได้รับกำรทดสอบโดยห้องปฏิบัติกำรทำงเคมีของTTW และมีควำมสำมำรถในกำรจัดส่งและกำร
ส ำรองได้ตำมควำมต้องกำรของTTW อย่ำงท่วงที และมีรำคำต่ ำท่ีสุด  

ท่ีผ่ำนมำ ในกำรจัดซื้อสำรเคมีแต่ละชนิด TTW จัดซื้อจำกผู้จัดจ ำหน่ำยสำรเคมีหลำยรำย โดยได้
พิจำรณำแล้วว่ำลักษณะผลิตภัณฑ์ของผู้จัดจ ำหน่ำยรำยน้ันๆ เหมำะสมกับกำรใช้งำนในกระบวนกำรผลิต และผู้จัดจ ำหน่ำยรำย
น้ันสำมำรถจัดส่งวัตถุดิบให้TTW ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรและตรงต่อเวลำ 

เน่ืองจำกสำรส้มเป็นสำรเคมีหลักท่ีใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ ปริมำณกำรจัดซื้อสำรส้มจึงมีมูลค่ำ
สูงท่ีสุดในบรรดำยอดจัดซื้อสำรเคมีทั้งหมด และมีผู้จัดจ ำหน่ำยสำรส้มในประเทศหลำยรำยด้วยกัน โดยสำรส้มเป็นวัตถุดิบท่ีไม่มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจงมำกนัก ด้วยเหตุผลน้ีหำกเกิดกรณีท่ีไม่สำมำรถจัดซื้อจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึงได้ TTW สำมำรถ
จัดซ้ือสำรส้มจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอื่น และสำมำรถน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำได้เช่นกัน 

 
 
 

ยอดจัดซ้ือวัตถุดิบหลักของTTW (ลบ. = ล้ำนบำท) 
 

วัตถุดิบ 
2554 2555 2556 2557 2558 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สำรส้มน้ ำ 43.7 51.7 65.6 51.9 45.9 56.5 28.6 53.6 25.1 48.55 

ด่ำงทับทิม 3.4 4.0 5.5 4.3 4.2 5.2 2.3 4.3 3.2 6.19 

คลอรีนเหลว 12.8 15.1 14.6 11.6 12.2 15.0 12.0 22.3 11.5 22.24 

ปูนขำว 2.1 2.5 2.7 2.1 2.0 2.5 - - 0.4 0.77 

โพลิเมอร์ 10.4 12.3 16.5 13.0 10.6 13.1 8.5 15.8 7.8 15.09 

ผงถ่ำนกัมมันต์ 6.9 8.1 15.4 12.2 1.2 1.5 - - 0.3 0.58 

สำรเคมีหลัก 79.3 93.8 120.3 95.2 76.1 93.7 51.4 95.7 48.3 93.42 

อุปกรณ์อะไหล่ 5.3 6.3 6.1 4.8 5.1 6.3 2.3 4.3 3.4 6.58 

ยอดรวม 84.6 100.0 126.4 100 81.2 100 53.7 100 51.7 100 

 
(ค) ผู้ซ่อมบ ำรุงและผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
TTW ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เบื้องต้นโดย TWO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของTTW และ PTW 

ในกรณีท่ีระบบผลิต ระบบส่งน้ ำ หรืออุปกรณ์เฉพำะ เกิดควำมเสียหำย ต้องท ำกำรซ่อมแซม หรือซ่อมบ ำรุง เกินขีดควำมสำมำรถ
ของ TWO หรืองำนซ่อมท่ีTTW พิจำรณำว่ำไม่คุ้มค่ำ TTW จะจัดให้มีกำรคัดเลือกผู้ด ำเนินกำรโดยจัดให้มีกำรประมูลเสนอรำคำ 
โดยเลือกผู้เสนอรำคำท่ีเป็นไปตำมเงื่อนไขในเชิงของกำรซ่อมบ ำรุง ควำมสำมำรถของผู้รับจ้ำงและมีค่ำใช้จ่ำยน้อยท่ีสุด เป็น
เงื่อนไขหลักกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของTTW 
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(ง) ค่ำอุปกรณ์อะไหล่ 
TTW เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำอุปกรณ์อะไหล่ โดยจัดซ้ือเป็นครั้งครำวจำกผู้จัด 

จ ำหน่ำย ท้ังน้ี กำรพิจำรณำเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้ำท่ีเหมำะสมกับงำน คุณภำพ กำรให้บริกำรและรำคำท่ี
เหมำะสมเป็นส ำคัญ 

2.3.2.2 PTW มวัีตถุดิบท่ีส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำมีดังต่อไปน้ี 
   (ก) น้ ำดิบ  น้ ำดิบท่ี PTW ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำคือน้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ PTW สูบน้ ำเข้ำสู่

โรงผลิตน้ ำ ณ ต.บ้ำนปทุม อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ท้ังน้ี PTW ต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรรับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ
เป็นจ ำนวนเงิน 200 บำท โดยต้องจ่ำยให้แก่กระทรวงมหำดไทยในฐำนะผู้ให้สัมปทำน (ซึ่งต่อมำกระทรวงมหำดไทยได้โอน
อ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับกิจกำรประปำไปยังกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) และเงินทดแทนค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำ
พนักงำนผู้ตรวจกำรของผู้ให้สัมปทำนซึ่งต้องจ่ำยล่วงหน้ำเป็นรำยปีเป็นจ ำนวนเงินปีละ 200 บำท โดย PTW ได้ช ำระเงินทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจกำรของผู้ให้สัมปทำนดังกล่ำว ล่วงหน้ำจนครบจ ำนวนท่ีต้องช ำระตลอดอำยุสัมปทำน 25 ปี 
จ ำนวนท้ังสิ้น 5,000 บำท เมื่อเดือนมีนำคม 2543  

 (ข) สำรเคมี สำรเคมีหลักท่ี PTW ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ ได้แก่ 
- สำรส้มน้ ำ  - คลอรีนเหลว 
- ปูนขำว  - โพลีอีเล็คโตรไลท์ 
PTW ไม่ใช้ด่ำงทับทิมในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำเนื่องจำกคุณลักษณะของน้ ำดิบท่ีแตกต่ำง

กันระหว่ำงน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนและน้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ท้ังนี้ น้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนประกอบไปด้วยสำรเคมีบำงชนิดท่ี
ท ำให้น้ ำมีสี และด่ำงทับทิมช่วยก ำจัดสำรเคมีที่ก่อให้เกิดสีดังกล่ำว 

     PTW ใช้ระบบควบคุมคุณภำพเพื่อค ำนวณหำปริมำณและสัดส่วนของสำรเคมีท่ีเหมำะสมกับ
คุณภำพของน้ ำดิบในขณะนั้นส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำ โดยกำรน ำน้ ำดิบมำผ่ำนระบบ Jar Test เช่นเดียวกัน 

     อน่ึง ในกำรจัดซื้อสำรเคมีแต่ละชนิด PTW ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อสำรเคมีรำยเดียวกันกับ TTW 
เพื่อเพิ่มอ ำนำจในกำรต่อรอง 

     เช่นเดียวกับTTW ปริมำณกำรจัดซื้อสำรส้มน้ ำจึงมีมูลค่ำสูงท่ีสุดในบรรดำยอดจัดซื้อสำรเคมี
ท้ังหมด โดยตั้งแต่ปี 2547 PTW จัดซ้ือสำรส้มน้ ำจำกบริษัท สยำมเฆมี จ ำกัด ( มหำชน ) เพียงรำยเดียว  

 
ยอดจัดซ้ือวัตถุดิบหลักของPTW (ลบ. = ล้ำนบำท) 

วัตถุดิบ 
  

2554 2555 2556 2557 2558 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สำรส้มน้ ำ 28.82 65.50 31.43 67.70 32.74 63.34 21.05 54.42 25.1 62.21% 

คลอรีนเหลว 6.04 13.73 5.23 11.26 7.15 13.83 6.88 17.79 0.9 2.23% 

ปูนขำว 0.77 1.75 0.41 0.88 0.31 0.60 - - 0.05 0.12% 

โพลิเมอร์ 7.12 16.18 8.13 17.51 9.01 17.43 7.56 19.54 12.4 30.73% 

สำรเคมีหลัก 42.72 97.16 45.20 97.35 49.21 95.20 35.49 91.75 38.45 95.29% 

อุปกรณ์อะไหล่ 1.25 2.84 1.23 2.65 2.48 4.80 3.19 8.25 1.9 4.71% 

ยอดรวม 44.00 100.00 46.43 100 51.69 100 38.68 100 40.35 100 
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(ค) ผู้ซ่อมบ ำรุงและผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
      PTW ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เบื้องต้นโดย TWO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTW และ  

PTW ในกรณีท่ีระบบผลิต ระบบส่งน้ ำ หรืออุปกรณ์เฉพำะ เกิดควำมเสียหำย ต้องท ำกำรซ่อมแซม หรือซ่อมบ ำรุง เกินขีด
ควำมสำมำรถของ TWO หรืองำนซ่อมท่ี PTW พิจำรณำว่ำไม่คุ้มค่ำ PTW จะจัดให้มีกำรคัดเลือกผู้ด ำเนินกำรโดยจัดให้มีกำร
ประมูลเสนอรำคำ โดยเลือกผู้เสนอรำคำท่ีเป็นไปตำมเงื่อนไขในเชิงของกำรซ่อมบ ำรุง ควำมสำมำรถของผู้รับจ้ำงและมีค่ำใช้จ่ำย
น้อยท่ีสุด เป็นเงื่อนไขหลักกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ PTW 
    (ง) ค่ำอุปกรณ์อะไหล่ 

    PTWเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำอุปกรณ์อะไหล่ โดยจัดซ้ือเป็นครั้งครำวจำกผู้จัด 
จ ำหน่ำยเช่นเดียวกับ TTW ท้ังน้ี กำรพิจำรณำเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้ำท่ีเหมำะสมกับงำน คุณภำพ กำร
ให้บริกำรและรำคำท่ีเหมำะสมเป็นส ำคัญเช่นกนั 
 

2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

 2.4.1 TTW  
         TTW ให้ควำมส ำคัญถึงกำรรักษำสภำพแวดล้อมที่ดี อย่ำงไรก็ตำมจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำของTTW  

ท ำให้เกิดตะกอนจำกกำรผลิต ซึ่งตะกอนดังกล่ำวจะถูกส่งไปยังกระบวนกำรรีดตะกอนโดยกำรผสมโพลิอีเล็คโตรไลท์ลงไปท ำให้
ตะกอนจับตัวกันก่อนท่ีจะถูกน ำไปท้ิงในท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ของTTW ส่วนน้ ำท่ีได้จำกกำรรีดจะถูกน ำกลับเข้ำไปในระบบใหม่เพื่อ
ผ่ำนกระบวนกำรผลิตให้เป็นน้ ำประปำอีกครั้งตำมกระบวนกำรแบบ Zero DischargeโดยTTW ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำก
ตะกอนเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่องโดยห้องปฏิบัติกำรท่ีได้กำรรับรองมำตรฐำน 

        ในส่วนของกำกสำรเคมีท่ีเกิดจำกน้ ำล้ำงจำกห้องทดลอง ท่ีผ่ำนมำ TTW ได้ว่ำจ้ำงให้บริษัทรับบ ำบัดสำรเคมีท่ี
ได้รับอนุญำตรับไปก ำจัดเป็นครั้งๆ ไป ประมำณปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เคยมีกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำง เน่ืองจำก ปริมำณกำกสำรเคมีท่ี
ต้องบ ำบัดต่อปีมีปริมำณน้อยมำก 

          นอกจำกน้ีTTW ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด  และยังมีกำรสนับสนุนและให้
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนดูแลสิ่งแวดล้อมของภำครัฐและภำคท้องถิ่น ได้แก่ ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค 5 กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ. นครปฐม ชมรมเรำรักแม่น้ ำท่ำจีน  โดยกำรร่วมหำรือและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
แบบยั่งยืนในกำรอนุรักษ์คุณภำพของแม่น้ ำท่ำจีนให้มีคุณภำพดี เพื่อท่ีจะท ำให้แหล่งน้ ำและชุมชนมีสภำพแวดล้อมท่ีดีต่อไป 
ส่งผลให้TTW มีแหล่งน้ ำดิบส ำหรับกำรผลิตท่ีมีคุณภำพตลอดไป  
                        อน่ึง ท่ีผ่ำนมำ TTW ไม่มีข้อพิพำทและ/หรือ ถูกฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม  

 

2.4.2 PTW 
         PTW ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำสภำพแวดล้อม กระบวนกำรผลิตน้ ำประปำของ PTW มีลักษณะเป็น

แบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนกำรผลิตน้ัน ไม่มีกำรปล่อยน้ ำกลับลงสู่แหล่งน้ ำดิบ ท้ังนี้น้ ำท่ีเหลือจำกกำรแยกตะกอน
ดินออกจะถูกน ำย้อนกลับไปยังกระบวนกำรผลิตใหม่ 

         จำกกำรวิเครำะห์ของบริษัท บริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำกัด (มหำชน) (GENCO) เมื่อ
ปลำยปี 2542 พบว่ำตะกอนดินจำกกระบวนกำรผลิตไม่มีสำรมีพิษท่ีก่อให้เกิดอันตรำยแก่สิ่งแวดล้อมเจือปน ท้ังน้ี PTW ยก
ตะกอนดินท่ีเกิดขึ้นให้แก่บุคคลภำยนอกท่ีต้องกำรไปถมท่ีดินโดยไม่คิดค่ำตะกอนดินหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น 

         ส ำหรับสำรเคมีท่ีหลงเหลือจำกกำรล้ำงถังเก็บ ถังเตรียมสำรเคมี และน้ ำจำกห้องทดลอง ในอดีต PTW เคยท ำ
สัญญำปีต่อปีว่ำจ้ำง GENCO ให้ท ำกำรก ำจัดสำรเคมีดังกล่ำว โดยท่ีผ่ำนมำ PTWส่งกำกสำรเคมีให้ GENCO บ ำบัดประมำณปี
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ละ 1 ครั้ง ปริมำณไม่เกินปีละ 5 ตัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสัญญำครั้งสุดท้ำยสิ้นสุดลงเมื่อปลำยปี 2549 PTW ไม่ได้ท ำสัญญำปีต่อปี
กับ GENCO อีก 

         อน่ึง ท่ีผ่ำนมำPTWไม่เคยมีข้อพิพำทเรื่องสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงำนหรือเอกชนรำยใดเช่นกัน 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2.5 การพัฒนาธุรกิจในอนาคต 
 

 
 

 

 
 

 

2.5.1 สภาพแวดล้อมในการพัฒนาธุรกิจ 
เมื่อพิจำรณำปริมำณกำรใช้น้ ำเพื่ออุปโภคบริโภคภำยในประเทศจำกผู้ให้บริกำรน้ ำประปำ พบว่ำมีปริมำณรวม

ท้ังสิ้นประมำณ 9,800 ล้ำนลบ.ม. (ณ ปี 2557) โดยมีผู้ให้บริกำรน้ ำประปำหลัก 3 รำย คือ กปน. ซึ่งให้บริกำรน้ ำประปำในเขต
กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร และนนทบุรี คิดเป็น 9% กปภ. ซึ่งให้บริกำรน้ ำประปำในเขตอื่นๆ นอกเหนือจำก กปน. คิดเป็น 
15% และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งได้แก่ หน่วยงำนเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือหมู่บ้ำนคิดเป็น  58% 
โดยมีผู้ท่ียังไม่ได้รับบริกำรซึ่งเป็นพื้นท่ีห่ำงไกลตัวเมืองอีก 18% อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรให้บริกำรน้ ำประปำจำก อปท. ส่วน
ใหญ่ ยังไม่ได้มีคุณภำพน้ ำเพียงพอส ำหรับกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดี จึงยังมีตลำดท่ีเอกชนสำมำรถเข้ำพัฒนำได้อีกมำก แต่
อุปสรรคคือ อปท. และประชำกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีงบประมำณ  

 

จำกสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจน้ ำประปำข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศไทยยังคงมีผู้ที่เข้ำไม่ถึงแหล่งน้ ำประปำ หรือยัง
ไม่ได้รับน้ ำประปำท่ีมีคุณภำพอีกจ ำนวนมำก ขณะท่ีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำยังคงมีสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง   จำกกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต และเศรษฐกิจ จึงเป็นช่องทำงท่ีเอกชนจะสำมำรถเข้ำลงทุนในธุรกิจน้ ำในรูปแบบต่ำงๆ แต่เน่ืองจำก กปน. มีควำม
เข้มแข็งทำงกำรเงินเป็นอย่ำงดี และไม่มีนโยบำยเปิดโอกำสให้ภำคเอกชนเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรน้ ำประปำ ดังน้ัน TTW จึงจะ
มุ่งเน้นในกำรขยำยไปยัง 5 ด้ำน ได้แก่ ธุรกิจน้ ำประปำท่ีด ำเนินงำนกับ กปภ. ธุรกิจน้ ำประปำท่ีด ำเนินงำนกับ อปท. ธุรกิจน้ ำกับ
นิคมอุตสำหกรรม/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ธุรกิจน้ ำประปำในต่ำงประเทศ และธุรกิจบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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2.5.2 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ า 
  2.5.2.1 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจกับ กปภ. 
   ปัจจุบัน กปภ. ยังไม่มีนโยบำยเปิดโอกำสให้เอกชนลงทุนในโครงกำรของกปภ. ส ำหรับสัญญำ

ใหม่ๆ มำกขึ้น เพียงแต่ให้ขยำยก ำลังกำรผลิตในพื้นท่ีสัญญำเดิมเท่ำน้ัน ซึ่งท่ีเปิดโอกำสให้เอกชนได้มีโอกำสร่วมลงทุนในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น BOO, BOT ฯลฯ เพื่อด ำเนินกำรผลิตน้ ำประปำส่งให้กปภ . น ำไปจ ำหน่ำยให้ประชำชนอีกต่อหน่ึงคิดเป็นประมำณ 
20% อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะร่วมด ำเนินธุรกิจไปกับ กปภ. อย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งร่วมกัน 
TTW จึงศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรโรงผลิตน้ ำขนำดเล็ก (Mobile Plant) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในพื้นท่ีจ ำกัด  

  2.5.2.2 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจกับ อปท. 
กำรให้บริกำรน้ ำประปำแก่ประชำชนในประเทศไทยน้ัน อปท. ประกอบไปด้วยองค์กรบริหำรส่วนต ำบล 

(อบต.)  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบำลต ำบล เทศบำลเมือง เทศบำลนคร กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ ซึ่ง
ปัจจุบันจ ำนวนกว่ำ 7,800 แห่ง จึงเป็นแหล่งให้บริกำรน้ ำประปำท่ีเข้ำถึงประชำชนมำกท่ีสุด แต่  อปท. ส่วนใหญ่ขำดแคลน
ทรัพยำกรโดยเฉพำะงบประมำณ TTW มองว่ำเป็นโอกำสท่ีจะใช้ศักยภำพของในฐำนะผู้ให้บริกำรน้ ำประปำภำคเอกชนส ำหรับ
กำรเข้ำสู่ธุรกิจน้ ำประปำกับ อปท. ซึ่งอำจอยู่ในพื้นท่ีให้บริกำรในปัจจุบันของ TTW แต่ยังไม่ได้รับบริกำร หรือนอกพื้นท่ีบริกำรของ 
TTW ก็ได ้

2.5.2.3 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจกับ นิคมอุตสาหกรรรม / เขตเศรฐกิจพิเศษ 
 สภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจน้ ำประปำกับนิคมอุตสำหกรรม / เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพรำะประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจำกกำรพึ่งพำกำรส่งออกสูงถึงร้อยละ 70  ถ้ำผู้ใช้น้ ำเพื่อกำรส่งออกสำมำรถส่งสินค้ำ
ได้มำกขึ้น ก็มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะขยำยกิจกำร นิคมฯ เหล่ำน้ีก็จะขยำยตัวตำม ในเดือนสิงหำคม ปี 2552 TTW ซื้อสิทธิในนิคม
อุตสำหกรรมบำงปะอินเพื่อให้บริกำรน้ ำประปำและบ ำบัดน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรมดังกล่ำวเป็นเวลำ 30 ปี โดย TTW ช ำระค่ำ
สิทธิให้ บริษัท ท่ีดินบำงปะอิน จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงิน 1,400 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นช่องทำงหน่ึงของกำรขยำยธุรกิจน้ ำประปำรวมถึง
ธุรกิจบ ำบัดน้ ำเสียของ TTW ดังนั้นบริษัทฯ จึงแสวงหำโอกำสในด้ำนน้ีอยู่เสมอ 
 ปี 2558 มีนิคมอุตสำหกรรมทั้งสิ้น 56 แห่ง กระจำยอยู่ใน 16 จ.ของประเทศ โดยจ ำนวน 11 แห่งมีกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นเจ้ำของกิจกำร ท่ีเหลือมีเอกชนเป็นเจ้ำของกิจกำร ส ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ัน 
เริ่มพัฒนำ 5 พื้นท่ีแรกตำมแนวชำยแดนท่ีมีกำรค้ำส ำคัญ อำทิ จ.ตำก จ.มุกดำหำร จ.สระแก้ว จ.ตรำด และจ.สงขลำ ซึ่งมีกำร
วำงแผนให้ กปภ. เข้ำมำมีส่วนร่วม ดังนั้น TTW จึงเตรียมควำมพร้อมที่จะท ำงำนและให้บริกำรควบคู่ไปกับ กปภ.  

   
           2.5.2.4 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจกับตลาดต่างประเทศ 

จำกกำรขยำยตัว และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ในปลำยปี 2558 ส่งผลให้มีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยเฉพำะกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ CLMV หรือ กัมพูชำ สปป.ลำว พม่ำ และเวียดนำม จึงเอื้อให้เกิดช่องทำงส ำหรับกำรเข้ำ
ไปท ำธุรกิจน้ ำประปำในประเทศเหล่ำน้ีมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะท่ีประเทศพม่ำ TTW ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้และติดตำมควำม
คืบหน้ำในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ท้ังน้ี กำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศน้ันยังคงมีปัจจัยต่ำงๆ มำกมำยท่ีบริษัทฯ ต้องค ำนึงถึง เช่น 
ควำมแตกต่ำงของกฏระเบียบและกฏหมำยของแต่ละประเทศ, ควำมแตกต่ำงเรื่องจ ำนวนประชำกร, รำยได้และค่ำครองชีพของ
ประชำกร, วัฒนธรรม ประเพณีและควำมเป็นอยู่ของประชำกรแต่ละประเทศ รวมไปถึงลักษณะทรัพยำกรของแต่ละประเทศก็ไม่
เหมือนกัน ดังนั้น TTW จึงมุ่งพัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกรภำยในให้มีศักยภำพเพียงพอท่ีจะน ำพำองค์กรออกไปด ำเนินงำนใน
ต่ำงประเทศซึ่งมีสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจท่ีแตกต่ำง ท้ังน้ีเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศน้ัน อำจต้องเผชิญกับปัญหำ
ในรูปแบบต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงปัจจุบันทันด่วนและมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของธุรกิจในระยะยำว 
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2.5.3 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

ธุรกิจบ ำบัดน้ ำเสียได้กลำยมำเป็นธุรกิจท่ีมีควำมส ำคัญมำกขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจำกควำมต้องกำรแหล่งน้ ำท่ีสะอำด
และถูกสุขอนำมัยรวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกแม่น้ ำล ำคลอง ท่ีเกิดจำกน้ ำเสียจ ำนวนมำก ดังนั้น ท่ำมกลำงกำรเติบโต
ของภำคอุตสำหกรรมและชุมชนเมือง TTW ให้ควำมสนใจในกำรศึกษำสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและช่องทำงกำรลงทุนในธุรกิจ
บ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งเป้ำไปท่ีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชนอันเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดน้ ำเสียขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย 

ปริมำณน้ ำเสียท่ัวประเทศสำมำรถประมำณกำรได้ 20.8 ล้ำนลบ.ม.ต่อวัน ในจ ำนวนดังกล่ำวเป็นน้ ำเสียชุมชน
ท่ัวประเทศประมำณ 14 ล้ำนลบ.ม.ต่อวัน คิดเป็น 67% ของปริมำณน้ ำเสียท้ังประเทศ โดยแบ่งเป็นน้ ำเสียจำกเทศบำล 1,687 
แห่ง ประมำณ 2.5 ล้ำนลบ.ม.ต่อวัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 6,089 แห่ง ประมำณ 9 ล้ำน ลบ.ม. และกรุงเทพมหำนครและ
เมืองพัทยำ ประมำณ 2.5 ล้ำนลบ.ม.ต่อวัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้ำนลบ.ม./วัน 

รวมปริมำณน้ ำเสีย 20.8 ล้ำนลบ.ม./วัน 
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 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ก ำหนดวิสัยทัศน์ โดยตั้งเป้ำหมำยเป็นบริษัทชั้นน ำของประเทศในกำร
ด ำรงธุรกิจเกี่ยวกับน้ ำ พลังงำนและสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้
กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยในและภำยนอก สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอันอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินง ำน
ของบริษัทฯ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท้ังเป็นปัจจัย
ส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Governance)  ฝ่ำยบริหำรมีกำรจัดตั้งคณะเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรควำมเสี่ยง (Risk 
Management Officer : RMO) เพื่อทบทวนควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำถึงปัจจัยสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ท่ี
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ประจ ำทุกไตรมำส  
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทบทวนทะเบียนควำมเสี่ยงองค์กรและปรับปรุงรำยกำรควำมเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจำกสภำพแวดล้อม
ท้ังภำยในและภำยนอก บริษัทฯ ยังคงด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กรตำมกรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงออกเป็น 4 
ด้ำนคือ ด้ำนกลยุทธ์ (Strategy) ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation) ด้ำนกำรเงิน (Financial) ด้ำนกำรปฎิบัติตำมกฏระเบียบ 
(Compliance) โดยกำรจัดท ำทะเบียนควำมเสี่ยงท่ีประกอบด้วยรำยกำรควำมเสี่ยงมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรจัดกำรและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแผนงำนท่ีได้จัดท ำไว้อย่ำงต่อเนื่องโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

  
            3.1 ด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง 1  ข้อ คือ 

         การจ่ายน้ าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    
           บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อยอดกำรจ่ำยน้ ำประปำของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ก ำหนด

เป้ำหมำยกำรจ่ำยน้ ำประปำในพื้นท่ีสมุทรสำครและนครปฐม ไม่น้อยกว่ำ 145  ล้ำนลูกบำศก์เมตร และปริมำณกำรจ่ำย
น้ ำประปำในพื้นท่ีปทุมธำนี-รังสิตไม่น้อยกว่ำ 138 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จำกปัจจัยภำยนอกเกี่ยวกับสภำพเศรษฐกิจส่งผลให้เกิด
ควำมเสี่ยงท่ีท ำให้กำรจ่ำยน้ ำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ แต่บริษัทฯ ยังด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้ลด
น้อยลง โดยมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำล ำดับ1-20 เพื่อติดตำมปัญหำเรื่องกำรใช้น้ ำประปำ กำรรับทรำบข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำปรับปรุงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้เพื่อจะได้ประสำนงำนกับกำรประปำส่วนภูมิภำค 
(กปภ.) ในแต่ละพื้นท่ีเพื่อหำแนวทำงกำรจ่ำยน้ ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละพื้นท่ีในกำรให้บริกำร และมีกำรวำง
แผนกำรในกำรเข้ำพบผู้ใช้น้ ำท้ังในระยะสั้นและระยะยำว บริษัทฯ ต้องมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ ำให้เป็น
รูปธรรมอย่ำงต่อเน่ือง ท้ังน้ีบริษัทฯ ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ี2  ท่ีกระทุ่มแบนซึ่งเป็นพื้นท่ีให้บริกำรของ
บริษัทฯ โครงกำรดังกล่ำวจะสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคต จะส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำเพิ่มขึ้น 
     มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

1. บริษัทฯ จะด ำเนินกำรหำข้อยุติและเริ่มก่อสร้ำงกำรต่อท่อตรงเข้ำผู้ใช้น้ ำรำยใหญ่ 
2. บริษัทฯ จะจัดท ำข้อมูลผู้ใช้น้ ำท้ังสองฝั่งให้เป็นปัจจุบันพร้อมท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้น้ ำ

ของผู้ใช้น้ ำ 
3. บริษัทฯ จัดท ำแผนกำรเข้ำพบผู้ใช้น้ ำ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 

          3.2  ด้านการด าเนินงาน (Operations Risk) มีปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อ คือ 

         3.2.1 ชื่อเสียงบริษัทเสียหายมาจากการจ่ายน้ าประปาไม่ได้คุณภาพ 
            สืบเน่ืองจำกผู้ใช้น้ ำหลักในพื้นท่ีกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดนครปฐมและสมุทรสำครเป็นผู้ใช้น้ ำประเภท

อุตสำหกรรม ประกอบไปด้วยโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็กกว่ำ 5,000 โรงงำน เป็นท้ังอุตสำหกรรม
ท่ีผลิตสินค้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคภำยในประเทศและส่งออกไปต่ำงประเทศ โดยมีมูลค่ำนับหมี่นล้ำนบำท ซึ่งอุตสำหกรรมส่วน
ใหญ่ได้แก่อุตสำหกรรมผลิตอำหำรทะเลแช่แข็ง ไก่แช่แข็ง อำหำรสด อำหำรกระป๋อง อุตสำหกรรมทอผ้ำ และอุตสำหกรรม

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
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อิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น ดังน้ัน คุณภำพน้ ำประปำจะต้องได้ตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรมและ รับรองผลคุณภำพ
น้ ำประปำโดยกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข เน่ืองจำกน้ ำประปำท่ีมีคุณภำพได้ตำมมำตรฐำนถือเป็นหัวใจส ำคัญส ำหรับใน
กระบวนกำรผลิต กำรส่งจ่ำยน้ ำประปำท่ีไม่ได้คุณภำพมำตรฐำนนอกจำกจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ ำแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อ
ควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ของบริษัทฯต่อท้ังผู้ใช้น้ ำประปำและกำรประปำส่วนภูมิภำค โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรด้อย
คุณภำพของน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนท่ีน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำ ตลอดจนกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำท่ีไม่มี
ประสิทธิภำพ ซึ่งควำมเสี่ยงในเรื่องดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อทั้งด้ำนภำพลักษณ์และผลประกอบกำรของบริษัทฯ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
1. บริษัทฯ จะเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดิบ แม่น้ ำท่ำจีนและแม่น้ ำเจ้ำพระยำ โดยเน้นท่ีค่ำคลอไรด์ เน่ืองจำกช่วง

ฤดูแล้งน้ ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับปริมำณน้ ำในเขื่อนหลักยังคงมีปริมำณต่ ำ  
2. บริษัทฯ จัดเตรียมแผน On Call เมื่อเกิดเหตุกำรณ์คุณภำพน้ ำดิบและปริมำณน้ ำดิบเปลี่ยนแปลงสำมำรถ

เข้ำปฏิบัติได้ทันท่วงที 
                3.2.2 การขาดความต่อเนื่องในการส่งน้ าท่อประธาน 

    กำรประปำส่วนภูมิภำคและผู้ใช้น้ ำประปำนอกจำกมีควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำท่ีมีคุณภำพได้ตำม
มำตรฐำน ยังมีควำมต้องกำรควำมต่อเน่ืองในกำรได้รับบริกำรส่งจ่ำยน้ ำประปำตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกำรส่งน้ ำประปำจำกโรงผลิต
น้ ำประปำบำงเลนไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำประปำจะส่งจ่ำยผ่ำนทำงเส้นท่อประธำน (BTM) เท่ำน้ัน สำเหตุท่ีมีผลกระทบต่อกำรส่ง
น้ ำประปำผ่ำนท่อประธำน เช่น อุบัติเหตุจำกงำนก่อสร้ำงใกล้เคียง เหตุกำรณ์น้ ำในท่อส่งเกิดแรงกระเพื่อมอย่ำงรุนแรงหรือแรงดัน
ในท่อเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก หรือเกิดกำรผุกร่อนของท่อส่ง เป็นต้น ผลกระทบต่อกำรขำดควำมต่อเนื่องในกำรส่งน้ ำท่อประธำนจะมีผล
ต่อท้ังภำพลักษณ์ขององค์กรและรำยได้จำกกำรจ่ำยน้ ำของบริษัทฯ 

      มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
1. จัดท ำแผนกำร Visual Test Preventive Maintenance Equipment และตรวจสอบแนวโน้มปริมำณน้ ำ

สูญเสีย ในระบบส่งจำกโรงผลิตน้ ำประปำ จนถึงสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัยทุกเดือน 
2. จัดท ำข้อมูล Photo Report, Survey Equation Data for As-Built & AsBuilt Drawing ของอุปกรณ์และ

แนวเส้นท่อ เพื่อประเมินควำมเสี่ยงผลจำกกำรเปลี่ยแปลงสภำพแวดล้อมบริเวณอุปกรณ์ระบบแนวเส้นท่อ 
BTM 

3. ด ำเนินกำรตรวจสอบน้ ำสูญเสียในท่อส่งน้ ำตำมแต่ละสถำนีโดยกำรจับอัตรำกำรไหลของน้ ำผ่ำนมำตรวัด
เทียบกับเครื่องมือวัดอัตรำกำรไหลของแต่ละสถำนี 

4. ด ำเนินกำรส ำรวจเส้นท่ออย่ำงต่อเนื่อง ประสำนเจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรฯ ก่อสร้ำงขยำยถนนทุกภำคส่วน 
      3.2.4 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ส่งและจ่ายน้ าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

         ค่ำใช้จ่ำยหลักส ำหรับกำรผลิต ส่ง และจ่ำยน้ ำประปำ ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำสำรเคมี ซึ่งเป็นต้นทุนท่ี
จะต้องได้รับกำรควบคุมดูแลและบริหำรจัดกำรอย่ำงใกล้ชิดและมีประสิทธิภำพให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมำะสม โดยสำเหตุท่ีมีผลต่อ
ค่ำไฟฟ้ำ ได้แก่ กำรปรับค่ำ Ft กำรปรับค่ำไฟฟ้ำฐำน หรือขำดกำรวำงแผนท่ีดีในกำรเดินเครื่องจักรหลัก เป็นต้น ส ำหรับปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อกำรใช้สำรเคมี ได้แก่ คุณภำพน้ ำดิบเสื่อมโทรมเป็นระยะเวลำนำน ปริมำณกำรใช้สำรเคมีท่ีไม่เหมำะสม หรือ
แม้กระท่ังคุณภำพของสำรเคมีท่ีไม่ได้มำตรฐำนจำกผู้ผลิต เป็นต้น ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต ส่ง และจ่ำย
น้ ำประปำท่ีไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ  

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
1. ควบคุมกำรเดินเครื่องจักรและกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมแผน  เพื่อให้เหมำะสมกับกำรผลิต

น้ ำประปำและเครื่องจักรสูบส่งน้ ำประปำ 
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2. ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดิบจำกแม่น้ ำในเรื่องค่ำแมงกำนีส ค่ำปริมำณออกซิเจนท่ีละลำยในน้ ำ และ
ควำมขุ่นอันเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงฤดูกำลส่งผลต่ออัตรำกำรใช้สำรเคมีเพื่อรักษำคุณภำพน้ ำประปำให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน 

  
        3.3  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ คือ 

                 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
        ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว 6,215 ล้ำนบำท  บริษัทฯ อำจจะเผชิญกับ

อัตรำดอกเบี้ยท่ีอำจจะเพิ่มขึ้นในอนำคต แต่ด้วยสภำพเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทย แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ใน
ระดับต่ ำและทรงตัวหลำยปี และหำกอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่ำงรุนแรง บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือในมือเพียงพอท่ีจะสำมำรถจ่ ำย
ช ำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้อย่ำงต่อเนื่อง  

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สร้ำงสมดุลระหว่ำงหน้ีสินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวกับหน้ีสินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีให้มีจ ำนวนหรือสัดส่วน

ใกล้เคียงกัน 
                ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยท้ังหมด 14,415 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมท่ีมี
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว 6,215 ล้ำนบำท และหุ้นกู้อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี 8,200 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนเงินกู้และหุ้นกู้ร้อยละ 43.1 
และร้อยละ 56.9 ตำมล ำดับ โดยมีสัดส่วนเงินกู้ท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวน้อยกว่ำหุ้นกู้อัตรำดอกเบี้ยคงท่ีเล็กน้อย 

1. ด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินทุกสิ้นปี ตำมเงื่อนไขข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ 1) หน้ีสินต่อทุน < 2.00 เท่ำ 2) Net 
Debt/EBITDA < 4.00  3) EBITDA/Interest exp. > 3 เท่ำ 
อัตรำส่วนทำงกำรเงินสิ้นปี 2558 ตำมเงื่อนไขข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ท่ีได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ผิดเงื่อนไขแต่อย่ำงใด  
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน   1.32 
Net debt / EBITDA   1.90 
EBITDA / Interest   8.20 

2. พิจำรณำด ำเนินกำรเจรจำกับธนำคำรหรือออกหุ้นกู้ท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีทดแทนเงินกู้เดิม โดยอัตรำดอกเบี้ยของ
หุ้นกู้ต้องต่ ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3.00 

     บริษัทฯ ตัดสินใจกู้ยืมเงินจำกธนำคำรโดยมีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวแทนกำรออกหุ้นกู้ท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีน้ัน เน่ืองจำก
หำกบริษัทฯ ออกหุ้นกู้ในช่วงเวลำน้ัน บริษัทฯ คำดว่ำจะมีต้นทุนดอกเบี้ยประมำณ 4.80 - 5.25% ในขณะท่ีกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำร 
บริษัทฯ มีต้นทุนดอกเบี้ยท่ี 4.00% ซึ่งคำดว่ำแนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ ำ  และหำกอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็
สำมำรถจ่ำยช ำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้อย่ำงต่อเน่ือง ดังน้ัน บริษัทฯ ไม่มีปัญหำสภำพคล่องแต่อย่ำงใด 

3. ส ำรองเงินสดไว้ช ำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 
บริษัทฯ ทยอยสะสมเงินไว้ในบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อลดควำมเสี่ยงหำกบริษัทฯ ได้รับช ำระเงินจำก กปภ. เกิน
กว่ำ 30 วัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กันส ำรองเงินสดเพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 

4. ด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนะทำงกำรเงินของบริษัททุกไตรมำส และทุกสิ้นปี 
      บริษัทฯ มีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคง มีสภำพคล่องท่ีดี มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นบวกมำโดยตลอด ดังน้ัน โอกำสท่ี
บริษัทฯ จะมีผลกำรด ำเนินงำนติดลบมีโอกำสเกิดขึ้นน้อยส ำหรับธุรกิจในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม เพื่อมิให้ควำมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น 
บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะลงทุนโครงกำรท่ีมีผลตอบแทนตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือมีผลตอบแทนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15  
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       3.4  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ซี่งมีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ คือ 
 

      การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซื้อ-ขายน้ าประปาโดยคู่สัญญา 
        กำรด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำภำยใต้สัญญำซื้อ-ขำยน้ ำประปำระหว่ำงบริษัทฯ กับ กปภ. ซึ่งถือเป็น
ลูกค้ำเพียงรำยเดียว ตำมโครงสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทฯ กว่ำร้อยละ 90 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว ดังน้ัน หำกมี
กำรขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญำในข้อใดๆ ท่ีส่งผลกระทบในด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลท ำให้รำยได้และก ำไรสุทธิลดลง 
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้พิจำรณำ ทบทวน และติดตำมมำตรกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงในเรื่องนี้ เป็น
ดังนี ้
      มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

            มำตรกำรท่ีด ำเนินกำรคือกำรติดตำมข่ำวสำรของ กปภ. กำรมุ่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ สื่อสำรให้ข้อมูล กับบุคลำกรใน 
กปภ.และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงภำยใน กปภ. อำทิเช่น กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรและคณะผู้บริหำร ภำยใน กปภ. 
นโยบำยกำรบริหำรงำนในด้ำนท่ีมีผลกระทบต่อสัญญำท่ีท ำไว้กับบริษัทฯ 

        ในปี 2558 น้ี มีกำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรของ กปภ. และบริษัทฯ ยังคงติดตำมควำมเคลื่อนไหวในด้ำนกำร
เปลี่ยนนโยบำย และบริษัทฯ  จะเข้ำพบผู้บริหำรของกปภ. เพื่อขอทรำบนโยบำยและแนวทำงท่ีฝ่ำยบริหำรก ำหนดเพื่อให้บริษัทฯ 
สำมำรถบริหำรงำนให้สอดคล้องกัน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 

 
 

 
 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 สินทรัพย์ถำวรหลักท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ำสุทธิหลัง
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ำกับ 12,971.3 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปน้ี  

 

รายการ 
มูลค่าสุทธิ 

หลังหักค่าเสื่อม 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ที่ดิน 572.4 เป็นเจ้ำของ  ไม่มี 
สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ  8,360.7 เป็นเจ้ำของ  ไม่มี 
เครื่องตกแต่ง และ อุปกรณ์ส ำนักงำน 8.7 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 
อำคำรและสิ่งปรับปรุงอำคำร 

1.2 
37.0 

เป็นเจ้ำของ 
เป็นเจ้ำของ 

ไม่มี 
ไม่มี 

เครื่องมืออุปกรณ์ 9.4 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
ค่ำสิทธิในกำรผลิตและจ ำหนำ่ยน้ ำประปำ    
   และกำรให้บริกำรบ ำบดัน้ ำเสีย 1,181.1 เป็นเจ้ำของสิทธิ ์ ไม่มี 

รวม 10,170.5   
    

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์    
ที่ดิน 54.7 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 1.2 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
เครื่องตกแต่ง และ อุปกรณ์ส ำนักงำน 1.2 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 0.8 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.4 เป็นเจ้ำของสิทธิ ์ ไม่มี 

รวม 64.3   
    

ประปำปทุมธำน ี    
สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ  2,732.5 เป็นเจ้ำของสิทธิ ์ ไม่มี 
อุปกรณ์ 4.0 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

รวม 2,736.5   

รวมทั้งหมด 12,971.3   
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ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ีตั้ง พื้นท่ีใช้งำน และวัตถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพย์ท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกำรประปำของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังน้ี 

ที่ดินของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ที่ต้ัง 
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

พื้นที่ วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน - โรงผลิตน้ ำ 

 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

56573 38 ไร่  

81 ตร.วำ 

เป็นท่ีตั้งของโรงผลิตน้ ำบำงเลน 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำ 

พุทธมณฑล 

ต.ไร่ขิง  

อ.สำมพรำน  

จ.นครปฐม 

43747, 30862 12 ไร่ 1 งำน  

62 ตร.วำ 

เป็นท่ีตั้งของสถำนีจ่ำยน้ ำ 

พุทธมณฑล 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย ต.นำดี 

อ.เมือง  

จ.สมุทรสำคร 

81250, 
48128, 17368 

8 ไร่  

231.5 ตร.วำ 

เป็นท่ีตั้งของสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 

ท่ีดิน – สถำนีเพิ่มแรงดันน้ ำ ต.คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 

10457 10 ไร่ 2 งำน 

54 ตร.วำ 

เป็นท่ีตั้งของสถำนีจ่ำยน้ ำ 

คลองโยง 

ท่ีดิน – สถำนีเพิ่มแรงดันน้ ำ ต.คลองกระทุ่มแบน 

อ.กระทุ่มแบน  

จ.สมุทรสำคร 

5324 14 ไร่ 3 งำน 

64 ตร.วำ 

เป็นท่ีตั้งของสถำนีจ่ำยน้ ำ 

กระทุ่มแบน 

ท่ีดิน – โรงผลิตน้ ำประปำ  

แห่งที่ 2 

ต.คลองมะเดื่อ 

อ.กระทุ่มแบน  

จ.สมุทรสำคร 

5323, 1658, 
13332 

 

48 ไร่  

78 ตร.วำ 

 

เป็นท่ีตั้งของโรงผลิตน้ ำประปำ
แห่งที่ 2 

ท่ีดิน – สถำนีสูบน้ ำดิบ ต.ไร่ขิง 

อ.สำมพรำน 

จ.นครปฐม 

9211, 64039, 
28936, 
121938 

3 ไร่ 3 งำน  

77 ตร.วำ 

เป็นท่ีตั้งของสถำนีสูบน้ ำดิบ 

 
สินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตน้ าประปาของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค์การถือครอง 

โรงผลิตน้ ำประปำ 

หน่วยผลิตน้ ำประปำ มีก ำลังกำรผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม./วัน 

– หน่วยก ำจัดตะกอน 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

เพื่อใช้ผลิตน้ ำประปำ และส่งน้ ำ
ต่อไปท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล
และสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 
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สินทรัพย์ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค์การถือครอง 

– ถังเก็บน้ ำ ขนำด ควำมจุ 30,000 ลบม. 

– อำคำรควบคุม – ระบบ SCADA 

– อำคำรสูบจ่ำยน้ ำ – เครื่องสูบน้ ำ 5 ชุด ขนำดอัตรำกำรสูบ 
3,500 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

– อำคำรสำรเคมี 

– เครื่องจักรอุปกรณ์ตรวจวัด 

สถำนีจ่ำยน้ ำคลองโยง 

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 36,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ  5 เครื่อง  ขนำดกำรอัตรำกำรสูบ 4,688 ลบ.ม./
ชม./เครื่อง  

       

ต. คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ใน
เขตพื้นท่ี อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธ
มณฑล อ.สำมพรำนและ อ.นคร
ชัยศรี และ เป็นจุดพักและสูบส่ง
ต่อให้สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล 

สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 50,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ 10 เครื่อง – ขนำดอัตรำกำรสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง จ ำนวน 5 เครื่อง และ อัตรำกำรสูบ 1,530 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง 5 เครื่อง 

ต.ไร่ขิง  

อ.สำมพรำน  

จ.นครปฐม 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ใน
เขตพื้นท่ี อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธ
มณฑล อ.สำมพรำนและ อ.นคร
ชัยศรี และ เป็นจุดพักและสูบส่ง
ต่อให้สถำนีจ่ำยน้ ำกระทุ่มแบน 

สถำนีจ่ำยน้ ำกระทุ่มแบน 

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ  4 เครื่อง  ขนำดกำรอัตรำกำรสูบ 2,778 ลบ.ม./
ชม./เครื่อง  

ต.คลองมะเดื่อ 

อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสำคร 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้ กปภ.ใน          
อ.เมืองสมุทรสำคร และ  

อ.กระทุ่มแบนบำงส่วน และเป็น
จุดพักและสูบส่งต่อให้สถำนีจ่ำย
น้ ำมหำชัย 

สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย  

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ 4 เครื่อง ขนำดอัตรำกำรสูบ 2,664 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง  

ต.นำดี 

อ.เมืองสมุทรสำคร  

จ.สมุทรสำคร 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้ กปภ.ใน          
อ.เมืองสมุทรสำคร และ  

อ.กระทุ่มแบนบำงส่วน 

ระบบท่อส่งน้ ำประธำนและท่อจ่ำยน้ ำประปำ  

– จำก โรงผลิตน้ ำ ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  

– จำก สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 

– จำกสถำนีจ่ำยน้ ำท้ังสองเชื่อมกับระบบท่อบริกำรของ กปภ. 

ในพื้นท่ี                      
จ.สมุทรสำคร  

และ  จ.นครปฐม 

เพื่อเป็นทำงเดินน้ ำในกำรส่งน้ ำ
ระหว่ำงโรงผลิตน้ ำกับสถำนีจ่ำย
น้ ำท้ังสองของบริษัทฯ และ สถำนี
จ่ำยน้ ำกับระบบท่อบริกำรของ 
กปภ. 

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำรให้บริกำร
บ ำบัดน้ ำเสีย 

ในพื้นท่ีนิคม
อุตสำหกรรมบำงปะ
อิน 

พระนครศรีอยุธยำ 

เ พื่ อ ใ ช้ ผ ลิ ต แ ล ะ จ ำ ห น่ ำ ย
น้ ำประปำและกำรให้บริกำร
บ ำบัดน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรม
บำงปะอิน 
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ที่ดินของไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 

สินทรัพย์ ที่ต้ัง โฉนดที่ดิน เลขที่ พื้นที่ วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน 

 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

2728, 12886, 
2724 

54 ไร่ 2 งำน 

93 ตร.วำ 

เพื่อเป็นพื้นท่ีกักเก็บตะกอนท่ีได้
จำกกำรผลิตน้ ำประปำและส ำรอง
ส ำหรับรองรับโครงกำรในอนำคต 

 
 

สินทรัพย์ในการผลิตน้ าประปาของ ประปาปทุมธานี 
ที่ดินของ ประปาปทุมธานี  
 

สินทรัพย์ ที่ต้ัง 
โฉนดที่ดิน เลขที่ 

พื้นที่ 
วัตถุประสงค์การถือ

ครอง 

ท่ีดิน – โรงผลิตน้ ำ 

 

ต.บ้ำนปทุม 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

837,9694,24245,880,882,
885 

45 ไร ่ 

4 ตร.วำ  

เป็นท่ีตั้งของโรงผลิตน้ ำ 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำ
ธรรมศำสตร์ 

ต.เชียงรำกใหญ่ 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

5644 6 ไร่ 1 งำน    
29 ตร.วำ  

เป็นท่ีตั้งของสถำนีจ่ำย
น้ ำธรรมศำสตร์ 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำ
รังสิต 

ต.บำงพูน 

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 

4731,52740 9 ไร่   

12 ตร.วำ 

เป็นท่ีตั้งของสถำนีจ่ำย
น้ ำรังสิต 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำ
ปทุมธำนี 

ต.สำมโคก 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

13413,13414,23070 6 ไร่ 2 งำน   

93 ตร.วำ 

เป็นท่ีตั้งของสถำนี 

จ่ำยน้ ำปทุมธำนี 

ท่ีดิน – บริเวณปลำยท่อ
ลอดแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  

ต.บ้ำนกระแชง 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

10772,10773 2 งำน  

4 ตร.วำ 

เพื่อให้ท่อลอดผ่ำนแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำจำกโรงผลิตน้ ำ
ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำ
ปทุมธำนี 

ท่ีดิน – สถำนีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump 
Station) 

ต.บำงพูด 

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 

67043 1 ไร่ เป็นท่ีตั้งของสถำนีเพิ่ม
แรงดัน (Booster Pump 
Station) 

 

ระบบผลิตและระบบส่งน้ าของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค์กำรถือครอง 

โรงผลิตน้ ำประปำ 
-  หน่วยผลิตน้ ำประปำ มีก ำลังกำรผลิตสูงสุด 388,000 ลบ.ม./
วัน  

- หน่วยก ำจัดตะกอน 

43 ม.3 ถ.เชียงรำกน้อย-
บำงไทร ต.บ้ำนปทุม  
อ. สำมโคก   จ.ปทุมธำนี 

เพื่อใช้ผลิตน้ ำประปำและส่ง
น้ ำประปำต่อไปท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำ
ธรรมศำสคร์ สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต
และสถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี 
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- ถังเก็บน้ ำ ขนำดควำมจุ  7,000 ลบ.ม. 
- อำคำรควบคุม- ระบบ SCADA 
- อำคำรสูบจ่ำยน้ ำ-เครื่องสูบน้ ำ 4 ชุด  
   ขนำดอัตรำกำรสูบที่ 4,167 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 
- อำคำรสำรเคมี 
- เครื่องจักรอุปกรณ์ตรวจวัด 
สถำนีจ่ำยน้ ำ ธรรมศำสตร์ 

- ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบน้ ำ 3 เครื่อง ขนำดอัตรำกำรสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง 

หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลอง
เปรมประชำกร ต ำบลบ้ำน
ปทุม อ ำเภอสำมโคก 
จังหวัดปทุมธำนี 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ใน
เขตพี้นท่ี อ ำเภอคลองหลวง และ
พื้นท่ีบำงส่วนในเขตจังหวัด
อยุธยำ 

สถำนีจ่ำยน้ ำ รังสิต 

- ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบน้ ำ 3 เครื่อง ขนำดอัตรำกำรสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง 

หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลอง
เปรมประชำกร ต ำบลบ้ำน
ปทุม อ ำเภอสำมโคก 
จังหวัดปทุมธำนี 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ใน
เขตพี้นท่ี อ ำเภอธัญบุรี และ
อ ำเภอล ำลูกกำ 

สถำนีจ่ำยน้ ำ ปทุมธำนี 

- - ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 24,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบน้ ำ 3 เครื่อง ขนำดอัตรำกำรสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง 

หมู่ที่ 4 ต ำบลสำมโคก 
อ ำเภอสำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ใน
เขตพี้นท่ีอ ำเภอเมือง อ ำเภอสำม
โคก และอ ำเภอลำดหลุมแก้ว 

สถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอก 
- ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 10,000 ลบ.ม. 
 

43 ม.3 ถ.เชียงรำกน้อย-
บำงไทร ต.บ้ำนปทุม อ. 
สำมโคก  จ.ปทุมธำนี 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ใน
เขตพี้นท่ี ต ำบลหลักหก  
อ ำเภอเมือง 

ระบบท่อส่งน้ ำประปำและท่อจ่ำยน้ ำประปำ 
- จำกโรงผลิตน้ ำ ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต 
- จำกโรงผลิตน้ ำ ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ 
- จำกโรงผลิตน้ ำ ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี  
- จำกสถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต  

ในพื้นท่ี จังหวัดปทุมธำนี เพื่อเป็นทำงเดินน้ ำในกำรส่งน้ ำ
ระหว่ำงโรงผลิตน้ ำกับสถำนี 
จ่ำยน้ ำ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

           5.1 บริษัทฯ  
  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจส่งผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในจ ำนวนท่ีสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 หรือท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 

5.2 PTW 
       ในเดือนสิงหำคม 2547 PTW ได้ถูกนำยอ ำนำจ ฉำยสุวรรณ์ ยื่นค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร
พิจำรณำข้อพิพำทในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก PTW และกำรประปำส่วนภูมิภำค เป็นจ ำนวนทุนทรัพย์รวมประมำณ 65 ล้ำน
บำท จำกกำรละเมิดสิทธิของบุคคลดังกล่ำว อันเนื่องมำจำกกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน้ ำประปำ ต่อมำเมื่อวันท่ี 24 ตุลำคม 2549 
คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำชี้ขำดให้ยกค ำเสนอข้อพิพำทดังกล่ำว 
       ต่อมำเมื่อวันท่ี 20 ธันวำคม 2549 บุคคลดังกล่ำว (ผู้ร้อง) ได้ยื่นฟ้องต่อศำลปกครองเพื่อคัดค้ำนค ำชี้ขำดของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรท่ีให้ยกค ำเสนอข้อพิพำกษำดังกล่ำว และในวันเดียวกัน ผู้ร้องได้ยื่นร้องคดีต่อศำลเพื่อฟ้อง กปภ. และ PTW ต่อ
ศำลปกครองกลำงเป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 2260/2549 ขอให้ศำลปกครองกลำงมีค ำสั่งให้เพิกถอนค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร 
ซึ่งวินิจฉัยยกค ำเสนอข้อพิพำทของผู้ร้องท่ีเรียกให้ กปภ. และ PTW ร่วมกันชดใช้ค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำละเมิดด้วย
กำรวำงท่อส่งน้ ำประปำรุกล้ ำท่ีดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ท้ังยังปล่อยน้ ำท้ิงปนเปื้อนเศษโพลิเมอรูพุน (ผงกรองน้ ำ) ลงสู่แม่น้ ำ
เจ้ำพระยำท ำให้ผู้ร้องและบริวำรไม่สำมำรถใช้น้ ำเพื่อบริโภคได้ และเดินเครื่องสูบน้ ำมีเสียงดังเกินระดับท่ีจะรับฟังได้ เป็นเงิน
จ ำนวน 64,474,000 บำท และขอให้ศำลปกครองกลำงพิพำกษำให้ผู้ร้องได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยจ ำนวน 64,474,000 บำท โดย
อ้ำงเหตุว่ำคณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรมีค ำวินิจฉัยโดยพิจำรณำข้อเท็จจริงท่ีคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงล ำรำงระบำย
น้ ำและระบบควบคุมกำรบ ำบัดน้ ำท้ิง และคณะอนุญำโตตุลำกำรยังไม่ได้วินิจฉัยค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ร้อง ตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. 2539 ตำมที่ผู้ร้องได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจำกกำรละเมิดของหน่วยงำนปกครอง
ตำมสัญญำฯ ให้สิทธิด ำเนินงำนผลิตน้ ำประปำ และศำลปกครองกลำงได้รับค ำฟ้องไว้พิจำรณำแล้ว 

       เมื่อวันท่ี 18 กรกฎำคม 2550 PTW ได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลปกครองกลำง สรุปควำมว่ำ ข้อเรียกร้องตำมค ำฟ้อง
ของผู้ร้องได้เคยด ำเนินกำรระงับข้อพิพำทโดยกำรอนุญำโตตุลำกำรจนคณะอนุญำโตตุลำกำรมีค ำวินิจฉัยชี้ขำดให้ยกค ำเสนอข้อ
พิพำทของผู้ร้องแล้ว เน่ืองจำกอนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ แนวท่อส่งน้ ำของ PTW มิได้รุกล้ ำเข้ำไปในท่ีดินของผู้ร้อง 
ส่วนเรื่องเครื่องจักรท่ีใช้สูบน้ ำดิบของ PTW เป็นระบบมอเตอร์หัวสูบจุ่มอยู่ในน้ ำไม่มีเสียงดังหรือส่งเสียงออกมำถึงขนำดรบกวน
ควำมปกติสุขของผู้อำศัยบนท่ีดินใกล้เคียง และพยำนของผู้ร้องที่น ำสืบเรื่องปล่อยน้ ำเสียและสำรเคมีลงแม่น้ ำ เจ้ำพระยำก็เลื่อน
ลอย ด้วยเหตุน้ี ข้อพิพำทจึงเป็นท่ียุติและผูกพันคู่พิพำทตำมค ำวินิจฉัยน้ัน ไม่ควรน ำข้อพิพำทน้ันให้ศำลวินิจฉัยอีก แม้ตำม
มำตรำ 40 วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติอนุญำโตตุลำกำร พ.ศ. 2545 จะให้สิทธิคู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงว่ำอำจขอให้เพิกถอนค ำ
ชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรได้ก็ตำม แต่ก็จ ำกัดเหตุท่ีจะขอเพิกถอนได้เฉพำะบำงกรณี และเหตุท่ีกล่ำวอ้ำงในค ำฟ้องของผู้ร้องเข้ำ
หลักเกณฑ์ท่ีจะฟ้องขอให้เพิกถอนค ำวินิจฉัยชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรได้ นอกจำกน้ี PTW ยังให้กำรต่อสู้เพิ่มอีกว่ำ PTW ไม่ได้
กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือท ำให้ผู้ร้องได้รับควำมเสียหำย และจ ำนวนควำมเสียหำยของผู้ร้องตำมท่ีกล่ำวในฟ้องสูง
เกินควำมจริงและสิทธิฟ้องคดีของผู้ร้องขำดอำยุควำมเรียกร้อง 1 ปีตำมกฎหมำยแล้ว  

         หลังจำกน้ัน ผู้ร้องได้ยื่นค ำคัดค้ำนค ำให้กำรต่อศำลปกครองกลำง สรุปควำมได้ว่ำ ผู้ร้องเป็นผู้เ สียหำยจำกกำร
ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำดิบของ PTW จึงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรกล่ำวหำ กล่ำวโทษหรือร้องทุกข์ในกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่
ชอบด้วยกฎหมำยของหน่วยงำนทำงปกครอง ศำลปกครองรับฟ้องคดีน้ีไว้พิจำรณำจึงชอบแล้วและไม่เป็นกำรซ้ ำซ้อน อีกท้ังคดีน้ี
ยังไม่ขำดอำยุควำมเพรำะเป็นกำรกระท ำละเมิดโดยต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน และมีกำรกระท ำของ PTW ท่ีเป็นกำรละเมิดและท ำให้
เสียหำยตำมฟ้องจริง 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 65 
 

          ต่อมำเมื่อวันท่ี 7 กันยำยน 2550 PTW ได้ยื่นค ำให้กำรเพิ่มเติมต่อศำลปกครองกลำงตำมวิธีพิจำรณำคดี
ปกครองและตำมค ำสั่งศำลแล้ว สรุปควำมค ำให้กำรคือ ผู้ร้องยื่นค ำร้องในคดีน้ีโดยมีค ำขอให้ศำลเพิกถอนค ำชี้ขำดของ
อนุญำโตตุลำกำร และแนบค ำร้องขอเพิกถอนค ำชี้ขำดฯ พร้อมทั้งแนบค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรมำด้วย แต่ไม่มีข้อกล่ำวอ้ำง
ตอนใดท่ียืนยันว่ำเข้ำหลักเกณฑ์กำรเพิกถอนค ำชี้ขำดตำมมำตรำ 40 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติอนุญำโตตุลำกำร พ.ศ. 
2545 กรณีจึงไม่อำจขอให้เพิกถอนค ำชี้ขำดได้ นอกจำกน้ี ข้อกล่ำวอ้ำงในค ำร้องของผู้ร้องเป็นกำรกล่ำวซ้ ำซ้อนกับประเด็นท่ีคณะ
อนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำชี้ขำดให้ยกค ำเสนอข้อพิพำทของผู้ร้องแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม PTW ไม่ได้กระท ำกำรใดท่ีก่อควำม
เดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้ร้องทั้งสิ้น รวมถึงไม่ได้สร้ำงสถำนีสูบน้ ำดิบรุกล้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำหรือวำงท่อส่งน้ ำประปำรุกล้ ำในท่ีดินของ
ผู้ร้อง และไม่มีกำรระบำยน้ ำท้ิงปนเปื้อนกำกตะกอน (ผงกรองน้ ำ) สู่แม่น้ ำเจ้ำพระยำแต่อย่ำงใด เครื่องสูบน้ ำไม่ได้ก่อให้เกิดเสียง
ดังร ำคำญแก่ผู้ร้อง อีกท้ัง PTW ยังก่อสร้ำงก ำแพงคอนกรีตเพื่อป้องกันเสียงเพิ่มเติมตำมท่ีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมแนะน ำแล้ว 
จึงไม่มีกำรใดท่ีเป็นกำรละเมิดและก่อควำมเสียหำยแก่ผู้ร้องอันจะเป็นเหตุให้ต้องรับผิดช ำระค่ำเสียหำยในกำรลงทุนและช ำระค่ำ
เสียโอกำสของผู้ร้องไม่ว่ำในจ ำนวนใดๆ ท้ังสิ้น และไม่ว่ำผู้ร้องจะมีควำมเสียหำยแก่ธุรกิจเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตำม ประกอบกับ
กำรยื่นค ำร้องในคดีน้ีเป็นกำรยื่นฟ้องเกินก ำหนดอำยุควำมให้เรียกร้องได้แล้ว ชอบที่ศำลมีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้องคดีน้ี 

          เมื่อวันท่ี 21 กันยำยน 2550 ผู้ร้องได้ยื่นค ำร้องเพื่อชี้แจงโต้แย้งค ำให้กำรเพิ่มเติมของ PTW โดยยืนยันข้อกล่ำว
อ้ำงและค่ำเสียหำยท่ีเรียกร้องตำมท่ีปรำกฏตำมค ำฟ้อง 

          เมื่อวันท่ี 3 ธันวำคม 2552 ทนำยควำมที่ปรึกษำกฎหมำยของ PTW ได้เข้ำรับฟังค ำพิพำกษำของศำลในคดีน้ี ซึ่ง
สำมำรถสรุปค ำพิพำกษำของคดีหมำยเลขด ำท่ี 2260/2549 (ศำลปกครองกลำง) คดีหมำยเลขแดงท่ี 118382552 ระหว่ำง ผู้ร้อง 
กับ กำรประปำส่วนภูมิภำค และ PTW เรื่องคดีพิพำทเกี่ยวกับเรื่องท่ีกฏหมำยก ำหนดให้อยู่ในเขตอ ำนำจศำลปกครองน้ัน กำร
คัดค้ำนค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรของคู่พิพำทฯ และพิพำทษำค ำร้อง (ยกฟ้อง)  

           และวันท่ี 11 ธันวำคม 2552 ผู้ร้องได้ท ำกำรอุธรณ์ค ำร้องไปท่ีศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขด ำท่ี อ.239/2553  
ซึ่งบริษัท ฯ ได้ท ำกำรยื่นค ำชี้แจงต่อศำลปกครองสูงสุดเพื่อพิจำรณำโดยศำลปกครองสูงสุดได้รับค ำชี้แจงค ำให้กำรไว้เมื่อวันท่ี 10 
สิงหำคม 2553 

           และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ศาลปกครองสูงสุด โดยคณะตุลาการศาลปกครอง วินิจฉัยแล้วมี
ความเห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์การใช้ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อวินิจฉัยชี้
ขาดข้อพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการชอบที่จะยกพยานหลักฐานใดในส านวนคดีขึ้น
วินิจฉัยภายใต้กฎหมายและสัญญาที่พิพาทกันได้โดยชอบ จึงไม่ถือว่าค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา 45 วรรค 1 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาตรงตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา 45 วรรค 1 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนข้ออ้างอื่นของผู้ร้องก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุท าให้การยอมรับหรือการบังคับตามค าชี้ขาดนั้น
จะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด 
ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชั้นต้นในคดีนี้ได้ ค าอุทธรณ์ของผู้ร้องจึงเป็นค าอุทธรณ์
ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดต้องมีค าสั่งยกค าอุทธรณ์ของผู้ร้องนี้ เสียตามข้อ 108 วรรคหนึ่ง แห่ง
ระเบียบข้องที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

        จึงมีค าสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่รับไว้โดยผิดระเบียบและที่ได้ด าเนินการต่อมาทั้งหมด ตาม
ข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2543 ในคดีหมายเลขด าที่ อ. 239/2553 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 150/2558 และมีค าสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ร้องคดีกับให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้ผู้ร้อง 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 
 

6.1 ข้อมลูทัว่ไป 
  

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน  
จังหวัดนครปฐม 73210 

  โทรศัพท์ (+622) 019-9490-3, (+622) 019-9484-9 
  โทรสำร  (+622) 420-6064, (+622) 811-7687 
ประเภทธุรกิจ : พลังงำนและสำธำรณูปโภค  
เลขทะเบียนบริษัท  0107549000114 (เดิมเลขท่ี 1325/2543) 
Website : http://www.ttwplc.com 
E-mail : cg@ttwplc.com, ir@ttwplc.com 
ทุนจดทะเบียน : 3,990 ล้ำนบำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 3,990 ล้ำนบำท 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหุ้น : 1 บำท 

 

1 6.2 บริษัทมีการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม โดยถือหุ้นไว้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแล้ว ของบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้

 

ชื่อบริษัท : บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด  

ท่ีตั้งส ำนักงำน : เลขท่ี 43 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงรำกน้อย-บำงไทร ต ำบลบ้ำนปทุม อ ำเภอสำมโคก 
จังหวัดปทุมธำนี 12160 

  โทรศัพท์ (+622) 979-8530-2 
  โทรสำร  (+622) 979-8533 
ประเภทธุรกิจ : พลังงำนและสำธำรณูปโภค 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105538063801 (เดิมเลขท่ี1277/2538) 
Website : http://www.ptw.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 1,200 ล้ำนบำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 1,200 ล้ำนบำท 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหุ้น : 100 บำท 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือ : 11,759,733 หุ้น 
อัตรำกำรถือหุ้น : 98 % 

 
 
 
 
 

   

mailto:cg@ttwplc.com
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ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่น จ ากัด  

ท่ีตั้งส ำนักงำน : เลขท่ี 30/10 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน  
จังหวัดนครปฐม 73210 

  โทรศัพท์ (+622)  811-9901,0-2811-9904-5 
  โทรสำร  (+622)  811-9509 
ประเภทธุรกิจ : บริหำรและจัดกำรระบบผลิตระบบจ่ำยน้ ำประปำและระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
เลขทะเบียนบริษัท  0105553002426  
Website : http://www.two.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 60 ล้ำนบำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 60 ล้ำนบำท 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหุ้น : 100 บำท 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือ : 411,000 หุ้น 
อัตรำกำรถือหุ้น : 68 % 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีตั้งส ำนักงำน : เลขท่ี 587 อำคำรวิริยะถำวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

  โทรศัพท์ (+622) 274-9771 
  โทรสำร  (+622) 274-9771 
ประเภทธุรกิจ : พลังงำนและสำธำรณูปโภค 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554074200  
Website : http://www.ckpower.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 9,240 ล้ำนบำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 7,370 ล้ำนบำท 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหุ้น : 1 บำท 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือ : 1,865,644,429 หุ้น 
อัตรำกำรถือหุ้น : 25.31 % 

 

 6.3  บุคคลอ้างอิง 
 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2/7 หมู่ 4 อำคำรสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน โครงกำรนอร์ธปำร์ค 
ถนนวิภำวดีรังสิต กม. 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 
โทรศัพท์ (+622) 596-9000 
โทรสำร  (+622) 832-4994-5 

หรือ : 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2,4,7  
ถนนรัชดำภิเษก แขวดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์(+622)  009-9000  
โทรสำร  (+622) 009-9991 

http://www.ckpower/
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ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 

193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33  ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ (+622)  264-0777 
โทรสำร   (+622) 264-0789-90 

   
ท่ีปรึกษำกฏหมำย : บริษัท เดอะลีจีสท์ จ ากัด 

990 อำคำรอับดุลรำฮิม ชั้น 9 ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศัพท์ (+622) 636-1111 
โทรสำร  (+622) 636-0000 
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ส่วนที่ 2    :    การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 3,990,000,000 บำท และทุนช ำระแล้ว จ ำนวน 
3,990,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 3,990,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

  
7.2 ผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ  

 

รำยช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รำย ณ  วันท่ี  31 ธันวำคม 2558 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

1. บริษัทมิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด1 1,036,500,000  25.98% 
2. บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  763,900,000 19.16% 
3. บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) 759,877,400 19.04% 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

199,106,246 
 150,648,000   

4.81% 
3.78% 

6. นำยมิน เธียรวร      72,000,000 1.80% 
7. AIA COMPANY LIMITED-AIA D-PLUS 
8. นำยจุน วนวิทย ์
9. AIA Company Limited-APEX 
10. นำยไพศำล ชำติพิทักษ์ 

59,800,000 
45,200,000 
38,198,600 
28,200,200 

1.50% 
1.13% 
0.96% 
0.71% 

 

หมำยเหตุ :  1ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ประกอบด้วย มิตซุย แอนด์ โค (เอเชีย  แปซิฟิค)  
    พีทีอี แอลทีดี ถือ 8,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ100.00 มิตซุยแอนด์คัมปนี(ไทยแลนด์) จ ำกัด ถือ 1หุ้น หรือคิดเป็น 
    ร้อยละ 0.00 และมิตซุยสยำมอินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 
           

  

 เมื่อวันท่ี 18 มีนำคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่ง
จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงินตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ รวมถึงกำรรักษำระดับอัตรำส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ท้ังนี้เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ ท่ีอำจจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษัทฯ 
เห็นว่ำสำมำรถท่ีจะจ่ำยเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำสูงสุดเท่ำท่ีเงินสดและกระแสเงิน
สดจะอ ำนวยเป็นล ำดับแรก  ท้ังน้ี จะไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และ
ส ำรองอื่น ๆ ท่ีก ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำต่ำง ๆ 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
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 ส ำหรับ PTW  มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรอง
ตำมกฏหมำยและส ำรองอื่นๆ ท่ีก ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำต่ำงๆ ซึ่งจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมัติในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  
 
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปี 

ปี 
เงินปันผล 

งวดระหว่างกาล 
(บาท/หุ้น) 

เงินปันผล 
งวดครึ่งปีหลัง 
(บาท/หุ้น) 

รวม 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงิน 
ปันผลต่อก าไรสุทธิ 

(ร้อยละ) 

2554 0.15 0.25 0.40  77.36 
2555 0.22 0.30 0.52 101.66 

2556 0.25 0.35 0.60 101.48 
2557 0.30 0.35 0.65   94.58 
2558 0.30 0.30 0.60   97.47 
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  8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 12 ท่ำน 
โดยมีนำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร และมีคณะกรรมกำรชุดย่อยท ำหน้ำท่ีกลั่นกรองและก ำกับดูแล
งำนเฉพำะเรื่องให้กับคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 คณะ คือ 

 1.  คณะกรรมกำรบริหำร 
 2.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 3.  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 4.  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 5.  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บริษัทฯ มีโครงสร้ำงคณะกรรมกำรและกำรจัดกำรสำมำรถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่ำงเพียงพอ  โดยมีกรอบกำร
จัดกำร ดังนี้ 

ก)  มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดและไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมกำร
อิสระในคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 4 คน 

 ข)  มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ท่ีมีควำมเป็นอิสระ โดยมีหน้ำท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก ำหนดใน
ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ และมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีจะสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินรวมท้ังท ำหน้ำท่ีอื่นใน
ฐำนะกรรมกำรตรวจสอบได้ ท้ังนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นคณะกรรมกำรอิสระ ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท  มีจ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจ ำนวนน้ีมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 2 คน และอย่ำงน้อย 
1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี เพื่อท ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร สอบทำนกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้กำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้กำรด ำเนินงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถือ   

ค) มีกำรมอบอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำรท่ีชัดเจน โดยมีรำยละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร  

คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 12 ท่ำน ดังนี ้

1. ดร.ทนง พิทยะ  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยณรงค์ แสงสุริยะ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
4. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ 

   กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
5. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ 

    และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
7. ดร. สมบัติ กิจจำลักษณ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
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8. นำยสุวิช พึ่งเจริญ  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
9. นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
10. นำยยำสุทำกะ ซูซูก ิ  กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
11. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ  กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรบรรษัทภิบำล และ 

   กรรมกำรผู้จัดกำร 
โดยมีผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กรเป็นเลขำนุกำรบริษัท 
   

คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือน  และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น  โดย
มีกำรก ำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ ฝ่ำยกิจกำรองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน  และมีกำรส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม โดยในปี 2558 มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ตลอดจนกำรประชุมสำมัญผู้ถือห้น รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  26 ครั้ง ดังนี้ 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมตำมวำระปกติและวำระพิเศษ    จ ำนวน  8  ครั้ง 
 คณะกรรมกำรบริหำร มีกำรประชุมตำมวำระปกติและวำระพิเศษ   จ ำนวน  5  ครั้ง 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมตำมวำระปกติ    จ ำนวน  4  ครั้ง 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมตำมวำระปกติ   จ ำนวน  4  ครั้ง 
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลมีกำรประชุมตำมวำระปกติ     จ ำนวน  2  ครั้ง 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมตำมวำระปกติ   จ ำนวน     2  ครั้ง  
 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี      จ ำนวน     1  ครั้ง 

  

ตารางแสดงจ านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม 

รายช่ือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 (ครั้ง) 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 6/8      
2. นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย์ 1/1 8/8      
3. นำยณรงค์  แสงสุริยะ 0/1 8/8 5/5     
4. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 1/1 8/8  4/4  2/2 4/4 
5. นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ 1/1 8/8  4/4 2/2 2/2  
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ 1/1 6/8  3/4 2/2 2/2  
7. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ์ 1/1 5/8 5/5     
8. นำยสุวิช  พึ่งเจริญ 1/1 8/8 5/5     
9. นำงพเยำว์ มริตตนะพร 1/1 6/8   2/2  4/4 
10. นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ 1/1 6/8   2/2   
11. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ 1/1 8/8 5/5    4/4 
12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 1/1 8/8 5/5   2/2 4/4 
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8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ผู้บริหำรบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรผู้จัดกำรผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรและผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจ ำนวน 9 คน ดังนี้ 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
2. นำยธนัช ศิริเจริญ 

 
3. นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ 
4. นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ 
5. นำงสำวปทิดำ ไชยเสน 
6. นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 
7. นำยหงษ์ทอง  อำทิตย์ 
8. นำยชัชวำล เทียนประเสริฐกิจ 
9. นำยพิพัฒน์ คติกุล 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฏิบัติกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบัติกำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน  
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสร้ำง 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังน้ี 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 
 

เลขานุการบริหาร 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน* 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท 

 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 

สายงานพัฒนาธุรกิจ 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

สายงานบริหาร 
 

สายงานปฏิบัติการ 

 

ฝ่ายกิจการองค์กร 
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8.3 เลขานกุารบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2012 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎำคม 2555 มีมติแต่งตั้งนำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นเลขำนุกำรบริษัท โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  

ข้อมูลเลขานุการบริษัท 

 ชื่อ/นำมสกุล  : นำงสำวสุดำรัตน์  เจียมจันทร์ 
 ต ำแหน่ง   : ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร 

  กำรศึกษำ   : ปริญญำโท กำรจัดกำรมหำบัณฑิต  

         มหำวิทยำลัยมหิดล 
     ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี) 
        มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
            กำรอบรม   :    หลักสูตร ACCP รุ่นท่ี  20/2015 

        หลักสูตร DCP รุ่นท่ี 186/2014 
     หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่นท่ี 18 

         หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2012  
         หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 43/2011 
         หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 2/2011 
          หลักสูตร What does it take to be and MD of Listed Company? 
            สัดส่วนกำรถือหุ้น (%) :  -ไม่มี- 
            ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร    : -ไม่มี- 
            ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 2554-มิ.ย. 2558 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร 
       บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
     2539 -2554 ผู้จัดกำรส่วนบัญชีและกำรเงิน 
       บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด 
     2536 -2538 ผู้จัดกำรส่วนบัญชีและกำรเงิน 
       บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ำกัด  
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในระดับท่ีเหมำะสมและเป็นอัตรำท่ีเพียงพอส ำหรับกำรรักษำ

กรรมกำรท่ีมีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีมำกเกินควร กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรจะพิจำรณำบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึง
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำท่ี ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน ตลอดจนหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยด้วย บริษัทฯ จะน ำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทเสนอขอรับ
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กำรอนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และก ำหนดให้เปิดเผยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีและงบกำรเงินของบริษัทฯ  

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนประจ ำ พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
เทียบกับเป้ำหมำย เช่นเดียวกับกำรพิจำรณำโบนัสของกรรมกำร โดยพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนประจ ำและเบี้ยประชุม
คณะกรรมกำรในจ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล แต่มิให้เปอร์เซ็นต์กำรจ่ำยสูงกว่ำปี ท่ีผ่ำนๆ มำ ในปี 
2558 พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนประจ ำและเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรท่ีร้อยละ 0.30  

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริษัท รวมจ ำนวน 27,785,500 บำท โดยแยกเป็นค่ำตอบแทน
ประจ ำ จ ำนวน 6,264,500 บำท ค่ำตอบแทนเบี้ยประชุมจ ำนวน 1,581,000 บำท และโบนัสประจ ำปี 2557 จ ำนวน 19,940,000 
บำทค่ำตอบแทนของกรรมกำรท่ีได้รับเป็นรำยบุคคลในปี 2558 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน
ประจ า 

เบี้ยประชุม รวม 
โบนัส 

รวมท้ังส้ิน 
(2557) 

1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรบริษัท 

785,000 197,000 982,000 2,538,000 3,520,000 

2. นำยปลวิ  ตรีวิศวเวทย ์ รองประธำนกรรมกำรบริษัท 644,000 160,000 804,000 2,077,000 2,881,000 

3. นำยณรงค ์ แสงสุริยะ กรรมกำร และประธำน
คณะกรรมกำรบริหำร 

519,000 132,000 651,000 1,682,000 2,333,000 

4. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ  ประธำนคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบ  ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และกรรมกำรบรรษัทภบิำล 

636,000 159,000 795,000 2,055,000 2,850,000 

5. นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ  ประธำนคณะ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ 
ตอบแทน  กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรบรรษัทภบิำล 

572,000 144,000 716,000 1,851,000 2,567,000 

6. นำยสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ  ประธำนคณะ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

572,000 144,000 716,000 1,851,000 2,567,000 

7. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 400,000 102,000 502,000 1,295,000 1,797,000 

8. นำยสุวิช พ่ึงเจริญ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 400,000 102,000 502,000 1,295,000 1,797,000 

9. นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

379,500 96,000 475,500 897,000 1,372,500 

10. นำยเรียวทำโร ซูมิ กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

91,733 23,200 114,933 1,115,000 1,229,933 

11. นำยโทโมอะกิ มัทซูโมโตะ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

471,000 120,000 591,000 382,000 973,000 

12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล และ
กรรมกำรผู้จัดกำร 

542,000 138,000 680,000 1,318,000 1,998,000  
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน
ประจ า 

เบี้ยประชุม รวม 
โบนัส 

รวมท้ังส้ิน 
(2557) 

13. นำยสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล และ
กรรมกำรผู้จัดกำร 

- - - 439,000 439,000  

14. นำยโนโมโทริ ซูซูกิ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- - - 1,145,000 1,145,000  

15. นำยยำซูทำกะ ซูซูกิ กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

252,267 63,800 316,067 - 316,067  

รวม 6,264,500 1,581,000 7,845,500 19,940,000 27,785,500 

หมายเหตุ     
 นำยสมโพธิ ศรีภูมิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่ 14  มีนำคม 2557 ได้รับค่ำตอบแทน – บำท ได้รับโบนสั 439,000 บำท 
 นำยชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนำคม 2557 ได้รับค่ำตอบแทน 680,000 บำท ได้รบัโบนัส 1,318,000 บำท 
 นำยโทโมโนริ ซูซูกิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14  สิงหำคม 2557 ได้รับค่ำตอบแทน - บำท ได้รับโบนัส 1,415,000 บำท 
 นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแตว่ันที่ 15  สิงหำคม 2557 ได้รับค่ำตอบแทน 591,000 บำท ได้รับโบนัส 382,000 

บำท 
 นำงพเยำว์ มริตตนะพร ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแตว่ันที่ 28  สิงหำคม 2557 และ เข้ำเป็นกรรมกำรบรษิัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 7 

กุมภำพันธ์ 2558 ได้รับค่ำตอบแทน 475,500 บำท ได้รับโบนัส 1,372,500 บำท 
 นำยเรียวทำโร ซูมิ ลำออกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแตว่ันที่ 6  เมษำยน 2558 ได้รับค่ำตอบแทน 114,933 บำท ได้รับโบนัส 1,115,000 บำท 
 นำยยำซุทำกะ ซูซูกิ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแตว่ันที่ 7  เมษำยน 2558 ได้รับค่ำตอบแทน 316,067 บำท ได้รับโบนัส – บำท 

 

 

สรุปเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2558, 2557 และ 2556 

รายละเอียด 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 

ค่ำตอบแทนประจ ำ 15 6,262,500 15 5,874,516 13 5,369,740 

เบี้ยประชุม 15 1,581,000 15 1,419,581 13 1,336,478 
โบนัสรวม 15 19,940,000 15 18,421,000 13 16,091,250 

รวม - 27,783,500 - 25,715,097 - 22,797,468 
    

   8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
         ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีกรรมกำรก ำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของ 

บริษัทฯ ตำมระบบประเมินซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรร่วมกันก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยไว้แต่ละปี 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและน ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ของผู้บริหำร ดังนี้ 
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สรุปเปรียบเทียบค่ำตอบแทน โบนัส และเงินส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง 

รายละเอียด 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 

ค่ำตอบแทนรวม 8 20,637,660 7 19,044,840 9 18,309,080 

โบนัสรวม 7 7,371,640 7 6,157,200 9 6,953,700 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 8 1,317,874 7 1,155,378 9 1,279,261 

 

8.4.3 ค่าตอบแทนพนักงาน  
          บริษัท ฯ เป็นองค์กรท่ีมีค่ำจ้ำงและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน  เพื่อให้มีกำรบริหำร

จัดกำรมีควำมเหมำะสมต่อสภำพกำรณ์ด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำน  บริษัทฯ ได้ศึกษำเปรียบเทียบและปรับปรุงกำรบริหำรค่ำจ้ำงและ
ผลตอบแทนให้กับพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี มีกำรบริหำรค่ำจ้ำงโดยยึดหลักควำมเป็นธรรม ค ำนึงถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบของ
ต ำแหน่งงำน และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเป็นส ำคัญ อีกท้ังกำรให้รำงวัลกำรยกย่องชมเชย กำรเลื่อนระดับเมื่อพนักงำนมี
ผลงำนท่ีดี เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดผลงำนท่ีเป็นเลิศ 

            ด้วยควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคคลำกร จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลไว้ข้อหน่ึงเป็นกำรเฉพำะ พร้อมกับก ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงำนของ
บริษัทฯ จำกเดิมท่ีประมำณ 50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสำธำรณูปโภคในตลำดหลักทรัพย์
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี เพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร  ดังน้ัน กำรยกระดับผลตอบแทนของพนักงำนให้
สูงขึ้น จึงได้ด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมไปด้วย  

             นอกจำกน้ี  บริษัทฯ ยังจัดสรรงบประมำณตำมผลประกอบกำรในแต่ละปี  ให้แก่พนักงำนทุกคน ส ำหรับ
ผู้บริหำรระดับสูงและระดับกลำงก ำหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน KPIs ของแต่ละ
บุคคลในแต่ละปี ดังน้ันพนักงำนในทุกระดับ จะได้รับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  โดยก ำหนด
โครงสร้ำงเงินเดือนและสวัสดิกำรท่ีเหมำะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นน ำในอุตสำหกรรมเดียวกัน  รวมถึงกำรก ำหนดอัตรำ
แรกเข้ำตำมวุฒิกำรศึกษำ  

            ท้ังนี้ บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 และปี 2558 จ ำนวนรวม  58.1 ล้ำนบำท  61.8 ล้ำนบำท 67.7 ล้ำนบำท และ 71.02 ล้ำนบำท และ 76.82 ล้ำนบำท
ตำมล ำดับ  

            PTW จ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 และปึ 2557 
และปี 2558 จ ำนวนรวม 19.32 ล้ำนบำท 21.6 ล้ำนบำท 14.3 ล้ำนบำท และ 9.71 ล้ำนบำท และ 10.36 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

            TWO จ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 
และปี 2558 จ ำนวนรวม 48.9  ล้ำนบำท 49.6 .ล้ำนบำท 49.4 ล้ำนบำท และ  44.52 ล้ำนบำท และ 49.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
  8.4.4  ค่าตอบแทนอื่นๆ 

            บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน  โบนัสและเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชีพให้กับผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรด ำรงชีพ  ตลอดจนมำตรฐำนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจ
ชั้นน ำประเภทเดียวกัน 
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

พนักงำนจะได้รับกำรดูแลท้ังในเรื่องของกำรพัฒนำตนเอง กำรวำงแผนสำยอำชีพ  กำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์ ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะท ำหน้ำท่ีก ำหนดทิศทำง  หลักเกณฑ์กำรพัฒนำพนักงำนให้
สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกน้ียังส่งเสริมให้พนักงำน
มีกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะในงำนอำชีพของตนเองให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจจำกเป้ำหมำยของบริษัทฯ  
เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้ำนพลังงำนทำงเลือก เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงและเพิ่มมูลค่ำให้กับองค์กร ด้วยกำรยกระดับ
จำกบริษัทฯ ท่ีด ำเนินธุรกิจด้ำนน้ ำไปสู่ธุรกิจด้ำนพลังงำน และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ ทุ่มเทท่ีจะพัฒนำองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นไปสู่ควำมเป็นเลิศและสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำย กำรพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  และคุณลักษณะครบถ้วนจึงนับเป็นควำมท้ำทำยของงำนทรัพยำกร
บุคคล บริษัทฯ ยังมุ่งเสริมสร้ำงควำมผูกพันกับพนักงำนเพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเติบโตอย่ำงยั่งยืน และกำรเตรียมกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเพื่อรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 2558 และรองรับกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะลงทุน 
 จ ำนวนพนักงำน (รวมผู้บริหำร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิ้นปี 2558 มีรำยละเอียด ดังนี้  
 จ ำนวนพนักงำนของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)  121   คน 
 จ ำวนพนักงำนของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด     30   คน 
 จ ำนวนพนักงำนของบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จ ำกัด  135   คน 
        รวม  286   คน 

ท้ังน้ี จ ำนวนพนักงำน (รวมผู้บริหำร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 สำมำรถแยกตำมสำย
งำนหลักได้ ดังนี ้

สายงานหลัก บริษัทฯ ประปาปทุมธานี ไทยวอเตอร์ รวม 

กรรมกำรผู้จัดกำรและเลขำนุกำรบริหำร 3 - - 3 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 4 - - 4 

ฝ่ำยกิจกำรองค์กร 4 1 - 5 
สายงานบริหาร 1 - - 1 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร  24 2 1 27 

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 11 1 - 12 
สายงานพัฒนาธุรกิจ - - - - 
ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 12 - 1 13 

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 5 - - 5 
สายงานปฏิบัติการ - - 1 1 
ฝ่ำยปฎิบัติกำร 52 26 131 209 

ฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสร้ำง 5 - 1 6 
รวม 121 30 135 286 

  

  



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 80 
 

8.5.2 การพัฒนาบุคลากร 

         กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นกำรลงทุนในระยะยำวท่ีจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรและตัวพนักงำน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่น
พัฒนำพนักงำนในทุกสำยชีพทุกระดับและทุกคนอย่ำงต่อเน่ือง มีระบบกำรจัดกำร และกำรก ำหนดคุณลักษณะของต ำแหน่งงำน
ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ  

          เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ จะมีบุคลำกรท่ีมีคุณสมบัติ และอัตรำก ำลังที่เพียงพอต่อท้ังธุรกิจปัจจุบันคือ กำรผลิต
และจ่ำยน้ ำประปำ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำประปำ และน้ ำเสีย และจะสำมำรถขยำยกำรด ำเนินกิจกำรจำกธุรกิจน้ ำประปำไปสู่ธุรกิจ
บริหำรจัดกำรน้ ำเสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน หรือแม้แต่ธุรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงรำบรื่นน้ัน  ปัจจัยส ำคัญ
ประกำรหน่ึงได้แก่กำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมท่ีจะเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้ำน 
บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยต ำแหน่ง โดยกำรก ำหนดแผนกำรพัฒนำ กำรเตรียมกำร และด ำเนินงำน
ได้ปฏิบัติมำตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งบริษัทฯได้วิเครำะห์ และจัดท ำ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทำงด้ำนกำรบริหำร 
(Managerial Competency) และสมรรถนะในงำน (Functional Competency) และน ำมำใช้เป็นกรอบกำรพัฒนำ โดยในปี 2558 
ได้ท ำกำรประเมินเพื่อหำช่องว่ำง (gap) ในกำรพัฒนำ ตลอดจนจัดท ำเป็นแผนพัฒนำรำยต ำแหน่ง (Individual Development 
Plan : IDP) และได้ใช้แผนดังกล่ำวพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ 

          ส ำหรับพนักงำนท่ีได้รับโอกำสร่วมงำนใหม่กับบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ทุกคนจะได้เข้ำรับกำร
ปฐมนิเทศ เพื่อให้รับทรำบถึงข้อปฏิบัติ นโยบำยองค์กร ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำนใหม่ นอกจำกน้ี ในระหว่ำงร่วมงำนกับ บริษัทฯ  พนักงำนจะได้รับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ในหลำยรูปแบบ แตกต่ำงกันตำมลักษณะงำน และระดับงำน ท้ังกำรฝึกปฏิบัติในงำน กำรอบรมควำมรู้
ท้ังในและนอกองค์กร กำรหมุนเวียนพนักงำนให้สำมำรถเรียนรู้งำนได้อย่ำงหลำกหลำย  และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ เป็นต้น กำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งกำรเรียนรู้ “Edutainment“ ท่ีประกอบด้วย ต ำรำ และควำมบันเทิงอย่ำงครบถ้วน 
เมื่อพนักงำนก้ำวสู่ระดับงำนท่ีสูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนบทบำทจำกพนักงำนไปสู่บทบำท
ผู้น ำ ในปี 2554 หลักสูตรท่ีพนักงำนเข้ำรับกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจ ำนวน 133 หลักสูตร เป็นชั่วโมงกำรอบรมจ ำนวน 
3,316 ชั่วโมง ในปี 2555 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจ ำนวน 244 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม 
3,799 ชั่วโมง ในปี 2556 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจ ำนวน  208 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม 
3,728 ชั่วโมง ในปี 2557พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจ ำนวน  411 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม 
10,781 ชั่วโมง ในปี 2558 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจ านวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงการ

อบรมรวม 11,388 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ จ ำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำเพิ่มสูงขึ้น  และพบว่ำ
พฤติกรรมหลังกำรฝึกอบรมมีแนวโน้มในกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรท ำงำนในภำพรวมดีขึ้น  ส่งผลให้ระดับกำรประเมินควำม
พึงพอใจต่องำนและต่อบริษัทฯ ของพนักงำนมีระดับดีกว่ำท่ีได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจโดยมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นปัจจัยส ำคัญ ท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำม
มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย อีกท้ังกำรก ำกับดูแลท่ีดีจะน ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ท้ัง
ทำงกำรเงิน กำรลงทุนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรส ำหรับบริษัท จดทะเบียน ตำมหลักเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรให้
ทัดเทียมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน อีกท้ังเป็น
กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นน ำของประเทศในกำรด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ ำ 
พลังงำน และสิ่งแวดล้อม 
 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร

ให้แก่คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและแนวปฏิบัติท่ีดีของ ตลท. 
ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะมีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ ำทุกปี  โดยได้ให้ควำมส ำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรต่ำงๆ ท้ังด้ำน กำรก ำหนดนโยบำยท่ีให้ควำมส ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน  กำรรักษำควำมเชื่อมั่นของ
สำธำรณชน กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยค ำนึงถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
คุณภำพ กำรสร้ำงเสริมขวัญและก ำลังใจของพนักงำน รวมทั้งควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน  

ในป ี2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นยุทธศำสตร์ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯและให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจำกน้ี  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้มีควำมเป็นอิสระมำก
ขึ้น โดยได้เพิ่มจ ำนวนกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ดังปรำกฏในโครงสร้ำงและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ในหมวดท่ี 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมกำรได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท  

www.ttwplc.com นอกจำกน้ัน บริษัทฯได้จัดท ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อเป็นหลักกำรและแนวปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำน อีกท้ังได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีแก่พนักงำนของ
บริษัทฯ โดยยึดหลักส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คือ ธรรมำภิบำลเป็นกรอบ รับผิดชอบโปร่งใส พัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
เติบโตอย่ำงยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 

Responsibility   :  ส ำนึกต่อหน้ำท่ีรับผิดชอบ  
Accountability   : รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำ 
Equitable Treatment  : ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
Transparency   : โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ 
Promotion of Best Practice :  กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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โดยในปีท่ีผ่ำนมำ มีกิจกรรมหลัก ดังนี ้ 
• กำรเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน รวมถึงข้อมูล 

ข่ำวสำร ของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมกำร และ ตลท. ให้พนักงำนในกลุ่มบริษัททรำบผ่ำนทำงระบบอินทรำเน็ตของ
องค์กร  

• กำรรำยงำนกำรปฏิบัติของบริษัทฯ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ  ตลท. และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรบริษัททรำบ  

• กำรจัดอบรมเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เช่น กำรบรรยำยและอบรมเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้แก่พนักงำน
เข้ำใหม่ ของบริษัทฯ  
 

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและติดตำมผล

กำรปฏิบัติตำมแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัดและสม่ ำเสมอ โดยในปี 2558 ไม่มีสถำนกำรณ์ใดท่ีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำม
นโยบำย จำกควำมมุ่งมั่นดังกล่ำวส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯได้รับรำงวัลและกำรรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับกิจกำรท่ีดี 
ดังนี ้ 

 บริษัทจดทะเบียนท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

 กำรก ำกับดูแลกิจกำรในระดับดีมำกในกำรส ำรวจโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
ในปี 2558 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  ได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด

ทะเบียนไทยประจ ำปี 2558 เพื่อติดตำมกำรพัฒนำด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2015 เมื่อวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้ำ ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ท ำกำรประกำศเจตนำรมณ์ใน
วันท่ี 23 มีนำคม 2558 อีกท้ัง บริษัทฯ ยังได้จัดท ำแบบแสดงข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) เพื่อเป็นกำรช่วยสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 5 ด้ำนของบริษัทจดทะเบียน 
โดยบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 5 ด้ำนในปี 2558 สรุปได ้ดังนี ้
 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้ำของบริษัท  จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

พื้นฐำนทำงกฎหมำย เช่น กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรซื้อขำยหรือกำรโอนหุ้น กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำง
เพียงพอ กำรเข้ำร่วม ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กำรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ นอกเหนือจำกกำร
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐำน บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม เช่น กำรให้ข้อมูล ท่ีส ำคัญท่ีเป็น
ปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำเป็นกรรมกำร กำรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เข้ำ
ร่วมในกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่ำง
ใด 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี โดยให้มีกำรจัดประชุมภำยใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรรับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และหำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องพิจำรณำระเบียบวำระพิเศษ ท่ีอำจเป็นเรื่องท่ีกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับอนุมัติ
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จำกผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรสำมำรถเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป  โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตำมคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี ้ 
ก่อนวันประชุม 

บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมท่ีมีข้อมูลครบถ้วนในสำระส ำคัญส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำป ีรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิออกเสียงในกรณีท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี ้

ก. แจ้งก ำหนดกำรประชุมและระเบียบวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำผ่ำนระบบกำรสื่อสำรข้อมูลของ  
ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนกำรส่งเอกสำรตั้งแต่วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ำ 30 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้ 

ข. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรำยละเอียดของแต่ละระเบียบวำระกำรประชุม  โดยแยกแต่ละระเบียบวำระไว้
อย่ำงชัดเจน ซึ่งระเบียบวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2558 ประกอบด้วยเรื่องพิจำรณำตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดท่ี 4 กำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำร
ท่ีออกตำมวำระ และกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นระเบียบวำระแยกออกจำกกัน  โดยแต่ละระเบียบ
วำระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วม
ประชุม และหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตำมท่ีกรมพัฒนำธุรกิจ กระทรวง
พำณิชย์ก ำหนด พร้อมแนบรำยงำนประจ ำปีให้ผู้ถือหุ้นทรำบตั้งแต่วันท่ี  14 มีนำคม 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ำ 14 วันและได้ท ำกำรประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งน ำเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ รวมท้ังจัดให้มี
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถำมรำยละเอียดในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมน ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ีครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

ค. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมท่ีต้องกำรให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระท่ีน ำเสนอได้ล่วงหน้ำโดย
ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มำท่ี  cg@ttwplc.com หรือโทรสำรหมำยเลข  02-420-6064 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่ 

 
วันประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  โดยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ี
จะเข้ำร่วมประชุมและด ำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและมีกลไกท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ และไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ ดังนี ้ 

ก. กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงเพื่อตอบค ำถำมและรับทรำบ
ควำมเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2558 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรจ ำนวน  11 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของ
จ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดได้เข้ำร่วมกำรประชุม โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรไม่ได้เข้ำประชุมเน่ืองจำกประสบ
อุบัติเหตุรักษำตัวในโรงพยำบำล ประธำนกรรมกำรชุดย่อยท่ีเหลือทุกคณะเข้ำร่วมประชุม ซึ่งประธำนและกรรมกำร
ท่ีด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรำยละเอียดท่ีเกี่ยวข้องของระเบียบวำระต่ำงๆ รวมถึงตอบ
ค ำถำมของผู้ถือหุ้น 

ข. จัดแสดงนิทรรศกำรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมีผู้บริหำรหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 
หน่วยงำนบัญชีและกำรเงิน หน่วยงำนพัฒนำธุรกิจ หน่วยงำนปฎิบัติกำร หน่วยงำนวิศวกรรมและก่อสร้ำง ร่วมให้
กำรต้อนรับและตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น  
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ค. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังจำกที่กำรประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ  

ง. ด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล ำดับระเบียบวำระกำรประชุมท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  และกำร
น ำเสนอระเบียบวำระจะเริ่มจำกควำมเป็นมำ เหตุผล ควำมจ ำเป็นและข้อเสนอต่อท่ีประชุมโดยละเอียดของข้อมูล
ส ำคัญได้แจ้ง ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว  

จ. ให้โอกำสผู้ถือหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็นกำรถำมค ำถำมต่อท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวำระอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
โดยประธำนในท่ีประชุมได้ให้ควำมส ำคัญและตอบข้อซักถำมในทุกประเด็น  และมีกำรบันทึกกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน 

ฉ. ว่ำจ้ำงส ำนักงำนกฎหมำย บริษัท เดอะ ลีจีสต์ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรของผู้ถือหุ้น
หรือผู้มอบฉันทะท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม องค์ประชุม ควำมสอดคล้องของวิธีกำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนกับ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และท่ีประธำนแจ้งกำรเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นและกำรตรวจสอบผลของมติและผล
กำรลงคะแนน ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน โปร่งใส 
และ เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ บทกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่อง
กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี อีกท้ัง บริษัทฯ เคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมและแสดงควำมคิดเห็นในท่ี
ประชุม  

ช. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 2 คนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมเป็นสักขีพยำนกำรตรวจนับคะแนน 
ท้ังน้ีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ปิดประชุม ซึ่งมำประชุมด้วยตนเอง

และโดยกำรมอบฉันทะจ ำนวน 556 รำย และ 596 รำยตำมล ำดับ นับจ ำนวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ 3,334,209,002 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 83.56  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น/ลดลงจำกจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นท่ีมำ
ประชุมด้วยตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะจ ำนวน  636 รำย  และ 392 รำยตำมล ำดับ  นับจ ำนวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้  
3,432,642,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมด 

 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น  
ก.  หลังจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมซึ่งได้บันทึกรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร

พร้อม ต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน กำรใช้บัตรลงคะแนน 
ข้อเสนอของคณะกรรมกำร ข้อซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจำกผู้บริหำร อีกท้ัง ได้บันทึก
คะแนนเสียง ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวำระกำรประชุม และน ำ
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.ttwplc.com เมื่อวันท่ี 10 เมษำยน 2558 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ท่ี ตลท. 
ก ำหนดคือภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุม  

ข.  จัดให้มีกำรบันทึกบรรยำกำศกำรประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบ  บนเว็บไซต์ของ        
บริษัทฯ  

ค.  หลังจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯได้แจ้งมติท่ีประชุมรวมถึงรำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน
ปันผล ให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และประสำนงำนกับนำยทะเบียน 
TSD พร้อมประกำศแจ้งกำรจ่ำยเงินปันผลทำงหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่ำง
ครบถ้วนและถูกต้อง 
  

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
คณะกรรมกำรได้ดูแลกรอบโครงสร้ำงของกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ ำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติ ต่อผู้ถือ

หุ้นทุกรำยมีควำมเท่ำเทียมกันและยุติธรรม รวมท้ังกระบวนกำรดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีควำมยุ่งยำก  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเข้ำร่วมในกำร
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ตัดสินใจ และได้รับทรำบถึงผลของกำรตัดสินใจของบริษัทฯ ส ำหรับเหตุกำรณ์ท่ีส ำคัญตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือข้อบังคับ
บริษัท ดังนี ้ 

ก. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบำยท่ีจะรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย ไม่เพิ่มระเบียบวำระในท่ีประชุมโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลของระเบียบวำระกำรประชุมก่อนลง
มติ ท้ังนี ้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึง
เสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นกำรจ ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยอื่น  

ข. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี รวมทั้ง
เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำเป็นกรรมกำร  โดยประกำศให้ทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของ  ตลท. และบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องกำรให้
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัท ระหว่ำงวันท่ี 11 กันยำยน – 30 ธันวำคม 2558 
 

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษรในจรรยำบรรณของ

กรรมกำร และจรรยำบรรณของพนักงำนเพื่อป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทำงมิชอบ  
ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นรำยอื่นหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี ้ 
กรรมการ  

 กรรมกำรจะต้องไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทในทำงท่ีมิชอบ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท  
 กรรมกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลับทำงธุรกิจ หรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อกำรท ำธุรกิจให้บุคคลภำยนอก

ทรำบ  
 กรรมกำร คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขำยหุ้นในขณะท่ีมีข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งหำก

เปิดเผยต่อสำธำรณชนจะมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น  
 กรรมกำรจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ให้ผู้อื่นอันอำจน ำไปสู่กำรจองซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ 
พนักงาน  

 พนักงำนจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสำธำรณะโดยเท่ำเทียมกัน  

 กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งจะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมำยให้ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว  

 หน่วยงำนกลำงท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สำธำรณชนและนักลงทุนคือ  ฝ่ำยกิจกำรองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วน
เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูลมีหน้ำท่ีสนับสนุนข้อมูล ท้ังนี ้บริษัทฯก ำหนดห้ำม กรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีเกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงิน ซื้อและ/หรือขำยหุ้น 45 วันก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลและ 
24 ชั่วโมงหลังกำรเปิดเผยข้อมูล ส ำหรับสำรสนเทศท่ีมีนัยส ำคัญอื่นๆ ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีรู้ข้อมูลซื้อขำย
หุ้นนับตั้งแต่วันท่ีทรำบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภำยหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อ ตลท. นอกจำกน้ัน บริษัทฯได้ก ำหนดให้
มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกัน กำรรั่วไหลของข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล
ภำยในเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่ อย่ำงเป็นทำงกำร โดยให้ถือว่ำ มำตรกำรและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของบริษัทฯ  รวมท้ังให้ถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชำท่ีจะควบคุมดูแลให้กำรรักษำข้อมูลภำยในเป็นไปตำมมำตรกำรดังกล่ำว กำรท่ีพนักงำนใช้ข้อมูลภำยใน
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ท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือต่อผู้ถือหุ้นท่ัวไป เพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นกำรส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น 
ถือว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมกำรมีนโยบำยท่ีจะมิให้มีกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้ก ำหนด

เป็นหลักกำรไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจส ำหรับกรรมกำร  และพนักงำน โดยจะกล่ำวถึงในรำยละเอียดในหมวดท่ี 5 ควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

ในปี 2558 คณะกรรมกำรไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น หรือกำรกระท ำ
ควำมผิดของกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรในกำรดูแล
เรื่องดังกล่ำว 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
นอกเหนือจำกกำรดูแลและรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมกำรมีนโยบำยท่ีจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่ม โดยให้ควำมส ำคัญกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจโดยตรง และเรื่องท่ีถือเป็นหน้ำท่ีท่ีพึงกระท ำต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย คณะกรรมกำรจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่ำง
ชัดเจน ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำน
ยึดถือปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน สรุปได้ดังน้ี  
พนักงาน  

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก ำเนิด  เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ 
สถำนภำพกำรสมรส ภำษำหรือต ำแหน่ง ไม่มีกำรใช้หรือสนับสนุนกำรใช้แรงงำนเด็ก กำรค้ำมนุษย ์และไม่สนับสนุนแนวทำงกำร
ทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจ่ำย
ผลตอบแทนของอุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ ซึ่งมำกกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กำรจัดตั้งกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ กำรจัดกำรดูแลตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรรักษำพยำบำลฟรีตำมโครงกำรประกันสุขภำพ กำรดูแลรักษำ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนำมัย  กำรจัดพำหนะประจ ำต ำแหน่งให้กับผู้บริหำรระดับ
ผู้จัดกำรส่วนขึ้นไป ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัว กำรส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ให้กับพนักงำน อำทิ กำรจัดตั้งชมรมนักว่ิง
เพื่อสุขภำพ กำรจัดต้ังชมรมแบดมินตัน กำรจัดต้ังชมรมกีฬำฟุตบอล เป็นต้น  รวมถึงยังให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรใน
ระยะยำว กำรสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของพนักงำนเพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนและมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีในอนำคต โดยน ำระบบบริหำรวิชำชีพทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถของพนักงำนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับศึกษำหำควำมรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำและ
สนับสนุนให้เข้ำร่วมสัมมนำกับสถำบันชั้นน ำต่ำงๆ บริษัทฯมีกำรจัดท ำคู่มือพนักงำนส ำหรับให้พนักงำนทุกคนได้ทรำบถึงนโยบำย
และสวัสดิกำรท่ีพนักงำนพึงได้รับอย่ำงชัดเจนนอกจำกน้ี บริษัทฯมีนโยบำยในกำรดูแลและพัฒนำบุคลำกร เพรำะเชื่อว่ำบุคลำกร
คือทรัพยำกรท่ีมีค่ำสูงสุดในกำรขับเคลื่อนองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยร่วมกัน จึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ส ำหรับเส้นทำงกำรเรียนรู้และพัฒนำของพนักงำน บริษัทฯได้จัดโปรแกรมกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม ตั้งแต่
พนักงำนเริ่มเข้ำมำท ำงำนกับบริษัทฯวันแรก จนถึง ณ วันท่ีเกษียณอำยุ และบริษัทฯยังได้พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรส ำรวจควำมคิดเห็นด้ำนควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน(Employee Satisfaction Survey) กำรประเมินระดับควำม
ผูกพันท่ีมีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรบริหำรจัดกำรดูแลสวัสดิกำร  อำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย บริษัทฯได้ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของพนักงำนมำโดยตลอด ท้ังด้ำนเวลำ งบประมำณ กำรเติบโตในสำยอำชีพ  
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เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ จะมีบุคลำกรท่ีมีคุณสมบัติ และอัตรำก ำลังท่ีเพียงพอต่อท้ังธุรกิจปัจจุบันคือ กำรผลิตและ
จ่ำยน้ ำประปำ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำประปำ และน้ ำเสียได้อย่ำงรำบรื่นน้ัน  ปัจจัยส ำคัญประกำรหน่ึงได้แก่กำรพัฒนำบุคลำกร
ของบริษัทฯ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมท่ีจะเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้ำน บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำ
บุคลำกรเป็นรำยต ำแหน่ง โดยกำรก ำหนดแผนกำรพัฒนำ กำรเตรียมกำร และด ำเนินงำน ซึ่งบริษัทฯได้วิเครำะห์ และจัดท ำ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทำงด้ำนกำรบริหำร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงำน 
(Functional Competency) และน ำมำใช้เป็นกรอบกำรพัฒนำ  

ส ำหรับพนักงำนท่ีได้รับโอกำสร่วมงำนใหม่กับบริษัท บริษัทฯ จ ำกัด (มหำชน) ทุกคนจะได้เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ เพื่อให้
รับทรำบถึงข้อปฏิบัติ นโยบำยองค์กร ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กำรอบรมควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร
ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำนใหม่ 
นอกจำกน้ี ในระหว่ำงร่วมงำนกับบริษัทฯ  พนักงำนจะได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ในหลำยรูปแบบ แตกต่ำงกัน
ตำมลักษณะงำน และระดับงำน ท้ังกำรฝึกปฏิบัติในงำน กำรอบรมควำมรู้ท้ังในและนอกองค์กร กำรหมุนเวียนพนักงำนให้
สำมำรถเรียนรู้งำนได้อย่ำงหลำกหลำย และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ เป็นต้น กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งกำร
เรียนรู้ “Edutainment“ ท่ีประกอบด้วย ต ำรำ และควำมบันเทิงอย่ำงครบถ้วน เมื่อพนักงำนก้ำวสู่ระดับงำนท่ีสูงขึ้น บริษัทฯ มี
หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนบทบำทจำกพนักงำนไปสู่บทบำทผู้น ำ ในปี 2557 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อ
เสริมสร้ำงทักษะมีจ ำนวน 411 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม 10,497 ชั่วโมง และในปี 2558 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรม
เพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจ ำนวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม 11,388 ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ จ ำนวนชั่วโมงอบรมของ
พนักงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำเพิ่มสูงขึ้น 

บริษัทฯ มีกำรจัดให้มีสภำพแวดล้อมและสุขอนำมัยในสถำนท่ีท ำงำน ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สิน
ของพนักงำนและของบริษัท บริษัทฯยังได้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยท้ังต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และต่อผู้ใช้สำธำรณูปโภค
ด้วยกำรจัดให้มีกำรอบรมให้กับทีมช่ำงเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงำนท่ีปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำอย่ ำง
สม่ ำเสมอเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย  ในปี 2558 บริษัทฯมีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำร
ท ำงำนจ ำนวน  1 ครั้ง โดยไม่มีพนักงำนท่ีเสียชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บสำหัสแต่อย่ำงใด 

 

การประเมินผลการท างานและการพัฒนาอาชีพ 
ส ำหรับพนักงำนท่ีได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนทุกระดับ  ในทุกๆ สิ้นปีจะมีเป้ำหมำยและดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ

รำยบุคคล โดยก ำหนดบนพื้นฐำนของควำมคำดหวังต่อควำมส ำเร็จในงำน สมรรถนะควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ เพื่อก ำหนด
ล ำดับควำมส ำคัญและเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ  โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรประเมินสมรรถนะควำมสำมำรถท้ังสำมด้ำนท่ี
ประกอบด้วย ควำมสำมำรถหลักองค์กร ควำมสำมำรถในกำรบริหำร และควำมสำมำรถตำมสำยงำนตำมแบบแผนของกำร
พัฒนำท่ัวไปของบริษัทฯ แผนพัฒนำรำยบุคคลจะให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้และพัฒนำจำกประสบกำรณ์จริง  กำรเรียนรู้และ
พัฒนำจำกควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น และกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นทำงกำร  
ลูกค้า  

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมพันธกรณีท่ีมีต่อลูกค้ำท้ังในฐำนะผู้ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ  โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้ำ
ทุกรำย ด้วยกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรท่ีมีควำมสะอำด เพียงพอ ต่อเน่ือง บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม และสร้ำงเสริม
ควำมสัมพันธ์ที่ย่ังยืนระหว่ำงกัน  

ในป ี2558 ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯกับลูกค้ำ ท้ังนี ้ในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ บริษัทฯ สำมำรถ
ผลิตน้ ำประปำให้แก่ลูกค้ำได้ตำมสัญญำ โดยรวมมีควำมพร้อมจ่ำยน้ ำประปำสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำมสัญญำซื้อขำย
น้ ำประปำ และสำมำรถผลิตน้ ำประปำเป็นไปตำมมำตรฐำนองค์กำรอนำมัยโลก (WHO)  
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เจ้าหนี ้ 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตำมพันธกรณีท่ีมีต่อเจ้ำหน้ีทุกรำย โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้อย่ำงเคร่ดครัด และไม่ปกปิด
สถำนะทำงกำรเงินท่ีแท้จริง มีกำรให้ข้อมูลสำระทำงกำรเงินกับเจ้ำหน้ีเป็นระยะ บริษัทฯยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักกำร
และวินัย มีสัดส่วนกำรบริหำรเงินทุนตำมสัดส่วนของหน้ี เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กับเจ้ำหน้ี โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฎิบัติ
ดังต่อไปน้ี 

1. ในกำรช ำระคืนหน้ี เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และควำมรับผิดชอบในหลักประกันต่ำงๆ บริษัทฯยึดมั่นในสัญญำ หรือ 
เงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด 

2. หำกเกิดกรณีท่ีไม่สำมำรถปฎิบัติตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำท่ีตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้ำหน้ีทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้ำหน้ีโดยครบถ้วน และไม่มีเหตุกำรณ์ผิดนัดกำรช ำระ
หน้ีใดๆ 
คู่ค้า  
 ผู้มีส่วนได้เสียท่ีส ำคัญของบริษัทฯ คือ พันธมิตรผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก บริษัทฯ มีหลักกำรคัดเลือกโดยเน้นกำร
พิจำรณำจำกำรวำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจของผู้ให้บริกำรท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ กำรป้องกันและดูแลลูกค้ำ และวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทำงกลับกัน บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติ
อย่ำงเปน็ธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก ภำยใต้กำรก ำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกครอบคลุม 7 ด้ำนดังนี้ 

1. ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ 
2. ควำมสำมำรถทำงเทคนิค 
3. สถำนะภำพทำงกำรเงิน 
4. ประวัติท่ีเกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียนและกำรด ำเนินคดี 
5. ควำมมีชื่อเสียงทำงธุรกิจ 
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้บริกำรลูกค้ำหลำยรำย 
7. นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร 
ด้วยเกณฑ์กำรพิจำรณำดังกล่ำว ท ำให้บริษัทฯด ำรงไว้ในควำมสำมำรถรักษำคุณภำพในกำรผลิตและจ่ำยน้ ำประปำให้

เป็นเลิศ ปรำศจำกควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นกับลูกค้ำ 
ในป ี2558 ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย กับคู่ค้ำ/คู่สัญญำ 

ชุมชนและสังคม  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพำะชุมชนในพื้นท่ีตั้งกิจกำร ท้ังน้ี ได้ก ำหนดไว้เป็นพันธกิจ 

ขององค์กรท่ีจะต้องเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหน่ึงในหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร  และ
พนักงำนทุกคนท่ีจะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่กำรให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน  กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเกื้อกูล ด้วย
ควำมเคำรพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีให้กับคนใน
ชุมชน รวมท้ังกำรร่วมมือกับชุมชนสร้ำงสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่ำอยู่  อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสังคม
ส่วนรวม โดยบริษัทฯได้ด ำเนินงำนเป็นโครงกำรและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเน่ือง  ได้แบ่งตำมประเภทโครงกำรได้   
3 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงกรองน้ ำด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรอนุรักษ์น้ ำ และ
ด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำและสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำร “วันควำมปลอดภัยกลุ่มบริษัททีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) “TTW-Safety Day 
’58” ได้ด ำเนินโครงกำรในวันท่ี 21 ธันวำคม 2558 มีผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ผู้น ำชุมชน ครูและนักเรียนในพื้นท่ีเข้ำร่วมเป็น
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จ ำนวนมำก เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อสื่อสำร สร้ำงกำรรับรู้ ในกำรดูแลควำมปลอดภัยของพนักงำน ต่อชุมชนรอบข้ำง 
หน่วยงำนรำชกำร คูค้่ำ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน และยังเป็นกำรสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล ชุมชนโดยรอบ  
  ในปี 2558 ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับชุมชนในพื้นท่ีท่ีด ำเนินธุรกิจและหน่วยงำนภำค
สังคมใดๆ ท้ังน้ี บริษัทฯได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเน่ือง เสริมงำนอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำอย่ำงยั่งยืนร่วมกับกรม
อุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ในโครงกำร “1ล้ำนกล้ำสร้ำงป่ำต้นน้ ำ” ซึ่งได้ด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำครบ 1 ล้ำนกล้ำในพื้นท่ี 
5 พันไร่เป็นระยะเวลำ 5 ปีเรียบร้อยแล้ว โดยจะเหลือกำรบ ำรุงรักษำพื้นป่ำท่ีปลูกอีก 2 ปีเพื่ อส่งมอบให้กับกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชดูแลต่อไป 
 

การด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรด ำเนินธุรกิจท่ีขำดควำมรับผิดชอบน้ัน จะก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีรุนแรง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในชุมชนท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้
ควำมส ำคัญเทียบเท่ำกับปัจจัยทำงด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรด ำเนินธุรกิจตลอดหลำยปีท่ีผ่ำนมำท ำ
ให้บริษัทฯ เข้ำใจดีว่ำแค่กำรปฏิบัติตำมกฏข้อบังคับต่ำงๆ น้ัน ยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นท่ี
ส ำคัญท่ีจะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจำกกฎเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้น่ันคือ กำรพัฒนำแผนงำนภำยในเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และ
ระบบกำรควบคุมคุณภำพ รวมท้ังกำรค้นหำเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อน ำมำใช้ในกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสิ่งท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและระบบกำรควบคุมคุณภำพ 
 

ผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. กำรประชุมประจ ำปีท่ีจัดขึ้นทุกๆ ปีมีกำรพิจำรณำและหำรือในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกฎหมำยสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ 
2. นโยบำยในกำรป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้ถูกจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำน มอก. 14001 ซึ่งเป็นนโยบำยของบริษัทฯ ในกำร

รักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ในกำรท่ีจะป้องกันสิ่งแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น (รำยละเอียด “มำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”) 

3. เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้ถูกก ำหนด และน ำมำใช้กับพนักงำนท้ังในองค์กรและพนักงำน
สังกัดหน่วยงำนในสถำนท่ีต่ำงๆ โดยได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและกำรปฎิบัติ  บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำร
อบรม และปรับปรุงควำมคิดของพนักงำนทุกระดับ จะเป็นสิ่งที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในนโยบำยสิ่งแวดล้อม  

4. บริษัทฯ มีกำรประเมินผลกระทบท่ีส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมส ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในองค์กรพบว่ำระเบียบและขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ปัจจุบัน สำมำรถลดผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. โครงกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร ท่ีจัดขึ้นเพื่อพนักงำนทุกคน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ท่ี
มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งและปลูกจิตส ำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงกำรฝึกอบรมน้ีได้จัดฝึกกำรอบรมท้ังท่ี
ส ำนักงำนใหญ่และหน่วยงำนสำขำ 

6. บริษัทฯ ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุดเพื่อชักจูง และสนับสนุนผู้ค้ำทุกรำยของบริษัทฯ ให้ปฏบิติตำมมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
บริษัทฯ สนับสนุนกำรน ำวัสดุกลับมำใช้ใหม่ เพื่อรณรงค์ให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เช่นกำรใช้กระดำษสองหน้ำ 

กำรปิดเครื่องท ำควำมเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงำนหรือช่วงท่ีพนักงำนผู้บริหำรมิได้อยู่ในห้องท ำงำนเป็นเวลำนำน กำรใช้รถ
ร่วมกันในกิจกำรหรือเดินทำงเดียวกัน กำรท ำโครงกำรดังกล่ำวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่ำพลังงำน หรือตัวเลขค่ำใช้จ่ำย
ท่ีลดลง แต่เป็นกำรปลูกฝังให้เป็นควำมส ำนึกส่วนตัว และน ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ ำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีของ
สังคม 
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การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ สนับสนุนกำรปฏิบัติตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 

โดยกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลด้วยว่ำสิทธิมนุษยชน นอกจำกน้ีบริษัทฯได้จัดให้มีกำรอบรมแก่
พนักงำนใหม่ ในเรื่องจรรยำบรรณของบริษัทฯ และนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษย์ ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดท ำนโยบำยกำรรับค ำ
ร้องเรียนและแจ้งเบำะแส (Whistle Blower) เพื่อน ำมำปฏิบัติโดยกำรสร้ำงชอ่งทำงให้พนักงำนสำมรำถส่งข้อร้องเรียน เรื่องรำว
กำรทุจริต กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หรือกำรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมมำยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้ำน
สิทธิมนุษยชนต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯก ำหนดเพื่อแสดงถึงกำรท่ีบริษัทฯให้ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบำลในองค์กร
ได้เป็นอย่ำงดี ในปี 2558 บริษัทฯไม่ได้รับกำรร้องเรียนเรื่องกำรละเมิอสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด จำกพนักงำน คู่ค้ำ และคนใน
ท้องถิ่นท่ีบริษัทฯด ำเนินงำนอยู่ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจในระดับหน่ึงว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯไม่ได้สร้ำงผลกระทบหรือมี
แนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ท้ังนี้คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ให้ ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนพึงปฏิบัตตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกล ดังนี ้ 

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเคำรพในเกียรติและศักดิ์ศรี  
 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงสื่อสำร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับกำรท ำงำน ซึ่ง

ข้อเสนอต่ำงๆ จะได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงจริงจังและก ำหนดวิธีกำรแก้ไข  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และ
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำรท ำงำนร่วมกัน  

 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบธรรมตำมรัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย  
 บริษัทฯ รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภำพ ประวัติกำรท ำงำน ฯลฯ กำรเปิดเผย 

หรือกำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะ จะท ำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกพนักงำนผู้น้ัน 
ท้ังนี ้กำรล่วงละเมิดถือเป็นควำมผิดทำงวินัย เว้นแต่ได้กระท ำไปตำมระเบียบบริษัท หรือตำมกฎหมำย  

 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจกำรท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล และกำรทุจริต  
 พนักงำนทุกคนต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดหรือคุกคำมไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ หรือกำรกระท ำต่อผู้อื่น

บนพื้นฐำน ของเชื้อชำติ เพศ ศำสนำ อำย ุควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและจิตใจ 
 
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์  โดยบริษัทฯมีคณะเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประธำน รำยงำนกำรด ำเนินงำนให้กับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้พิจำรณำ 
ท้ังในกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว อำทิ พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรไม่กระท ำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ บริษัทฯมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
กลุ่มบริษัทบริษัทฯและบริษัทย่อย และได้มีกำรตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์กำรท ำงำนของพนักงำน  เพื่อป้องกัน
กำรใช้ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน 
การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน  

บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  (zero tolerance policy) บริษัทฯ
ห้ำมคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ เข้ำไป
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตในทุกรูปแบบ ในกำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ และจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกฎหมำยของทุกๆ 
ประเทศท่ีบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้วย นโยบำยน้ีจะมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อท่ีจะปรับปรุงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำน และกำรเปลี่ยนแปลงในทำงธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและกำรจ่ำยสินบน ท้ังนี้ได้ก ำหนดหลักกำรในจรรยำบรรณทำงธุรกิจห้ำมมิ
ให้พนักงำนเรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดท่ีส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ  หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในทำงท่ีมิชอบ หรือ
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อำจท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม  รวมท้ังให้พนักงำนละเว้นกำรเสนอหรือให้ประโยชน์  หรือทรัพย์สินใดแก่
บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใดท่ีผิดกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีของตน  

ในปี 2558 บริษัทฯได้เข้ำแสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
เพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในภำคเอกชน กับ IOD หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำต่ำงชำติ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งโครงกำร 
ดังกล่ำวถือเป็นโครงกำรระดับชำติท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม  กำร
ทุจริตแห่งชำติ หรือ ป.ป.ช. 
การปฎิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

คู่แข่งทำงกำรค้ำเป็นบุคคลภำยนอกท่ี บริษัทฯ ต้องแข่งขันตำมวิถีกำรด ำเนินธุรกิจ กำรแข่งขันย่อมต้องด ำเนินไปอย่ำง
เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดท่ีไม่ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขันท่ีดี ท้ังน้ี บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและ
จ่ำยน้ ำประปำรำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย โดยผลิตและจ่ำยน้ ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคท่ีเป็นคู่ค้ำ โดยไม่มีคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำในทำงตรง 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลท่ัวไป และสำรสนเทศท่ีส ำคัญให้เป็นไปอย่ำง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้ 

1. กำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถสืบค้นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะได้อย่ำงรวดเร็ว  บริษัทฯ ได้น ำเสนอข้อมูลท่ี

ส ำคัญซึ่งมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ท่ี www.ttwplc.com เป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ดังนี ้ 

• ประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้ำงองค์กร  
• กำรก ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วยหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร 

ระดับสูง  
• ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน โครงสร้ำงกลุ่มผู้ถือหุ้น ปฏิทินนักลงทุน  
• ข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวขององค์กร ประกอบด้วย ข่ำวสำรเกี่ยวกับธุรกิจ และข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรเพื่อ

ชุมชน และสังคม  
• ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวคิดและทิศทำงกำรด ำเนินงำน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรเพื่อชุมชน และ

สังคม ท่ีด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน 
2. กำรให้ข้อมูลต่อนักวิเครำะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนท่ีมำเยี่ยมชมและหำรือกับผู้บริหำรของบริษัท 
3. กำรเดินทำงไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน 
4. กำรจัดประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ 
5. กำรให้ข้อมูลผ่ำนสื่อสำธำรณะต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสำรและวำรสำร โทรทัศน์ 

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

5.1 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร  
คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนกรรมกำรจะต้อง ได้รับควำม

เห็นชอบจำกผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรท้ังหมด 12 คน เป็นกรรมกำรภำยนอกท่ีไม่เป็นผู้บริหำรของ
บริษัทฯ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคณะกรรมกำรท้ังคณะ และในจ ำนวนกรรมกำรภำยนอกน้ีมีกรรมกำรอิสระ 4 คน
หรือร้อยละ 33.3 ของคณะกรรมกำรท้ังคณะ  

http://www.ttwplc.com/
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองบุคคลท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทุกรำย ไม่
ว่ำจะเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของทักษะและประสบกำรณ์  ท่ี
จ ำเป็นเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรในกำรก ำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมและควำม
รับผิดชอบ วุฒิภำวะและควำมเป็นมืออำชีพโดยจะมีกำรทบทวนโครงสร้ำงกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี  คณะกรรมกำรมีควำมเห็น
ว่ำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมกำรเพศชำย  11 คนเพศหญิง 1 คน โดยมี
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมศำสตร์, เศรษฐศำสตร์บริหำรธุรกิจ, บัญชีกำรเงิน, และกฎหมำยในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 33.3 ร้อย
ละ 8.3 และร้อยละ 8.3 ตำมล ำดับ มีควำมหลำกหลำยของวิชำชีพ และประสบกำรณ์ท่ีเชี่ยวชำญซึ่งจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ใน
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีกำรถ่วงดุลของกรรมกำรอย่ำงเหมำะสม 

 
ตารางแสดงการด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุย่อย 

รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
บรรษัท 
ภิบาล 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 
หมายเหตุ 

1. นำยณรงค์  แสงสุริยะ ประธาน - - - - กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

2. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ ์ กรรมกำร - - - - กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

3. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมกำร - - - กรรมกำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

4. นำยสุวิช  พ่ึงเจริญ กรรมกำร - - - - กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

5. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำร - - กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร 

6. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว - ประธาน - กรรมกำร ประธาน กรรมกำรอิสระ 

7. นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ - กรรมกำร ประธาน กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

8. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ - กรรมกำร กรรมกำร ประธาน - กรรมกำรอิสระ 

9. นำงพเยำว์ มริตตนะพร - - กรรมกำร - - กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

10 นำยยำซูทำกะ ซูซูกิ - - กรรมกำร - - กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
 

 5.2   กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรมีก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือน และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น  โดย

มีกำรก ำหนดวำระท่ีชัดเจนล่วงหน้ำ  และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ  ฝ่ำยกิจกำรองค์กรได้ส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน  และมีกำรส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม โดยในปี 2558 มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 26 ครั้ง ดังนี ้
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ตารางแสดงจ านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม 

รายช่ือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558/(คร้ัง) 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนด 

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 6/8 - - - - - 

2. นำยปลิว  ตรีวศิวเวทย ์ 1/1 8/8 - - - - - 

3. นำยณรงค์  แสงสุริยะ 0/1 8/8 5/5 - - - - 

4. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 1/1 8/8 - 4/4 - 2/2 4/4 

5. นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ 1/1 8/8 - 4/4 2/2 2/2 - 

6. นำยสมนึก ชยัเดชสุริยะ 1/1 6/8 - 3/4 2/2 2/2 - 

7. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ ์ 1/1 5/8 5/5 - - - - 

8. นำยสุวิช  พึ่งเจริญ 1/1 8/8 5/5 - - - - 

9. นำงพเยำว์  มริตตนะพร 1/1 6/8 - - 2/2 - 4/4 

10. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ 1/1 8/8 5/5 - - - 4/4 

11. นำยยำซูทำกะ ซูซูก ิ 1/1 6/8 - - 2/2 - - 

12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 1/1 8/8 5/5 - - 2/2 4/4 

 
 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2015 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2558 มีมติรับทรำบกำรประเมินตนเองของ

คณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2558 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ  

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติคณะกรรมกำร 

2. ควำมเข้ำใจในบทบำทและควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำร 

3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

4. หน้ำท่ีคณะกรรมกำร 

5. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร  

6. กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม 

สรุปกำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรท้ังคณะ ในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่ำมำตรฐำน โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับร้อยละ 93 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่ำข้อก ำหนดขั้นต ่ำของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมหนังสือท่ีก.ล.ต.จ. (ว.) 
59 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2547 เรื่อง กำรก ำหนดนิยำมส ำหรับกรรมกำรอิสระ  
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1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์) 

2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัท รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมท้ังในด้ำนกำรเงินและบริหำรงำนของ บริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวในเวลำไม่น้อย
กว่ำ1ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำ กำรเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ 

5. ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ  ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

6. สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมท้ังผู้ท่ี
เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว 

7.  สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ได้โดยอิสระ 
8.  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขัน
ท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
10.  สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง เท่ำเทียมกัน 
11.  สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
12.  ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำด้วย

ธุรกิจสถำบันกำรเงิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินในท ำนองเดียวกัน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยน้ัน ท้ังน้ี ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมท่ีเกี่ยวกับกำรซื้อขำย
หลักทรัพย ์หรือกำรบริหำรงำนท่ีมีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 95 
 

9.2 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
  

9.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท 
         ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) มีคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน         
12 ท่ำน ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยณรงค์ แสงสุริยะ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
4.  นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     

และกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
5.นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ                        

และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
7. ดร. สมบัติ กิจจำลักษณ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
8. นำยสุวิช พึ่งเจริญ 
9. นำยพเยำว์ มริตตนะพร 
10. นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ 
11. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ 

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรบรรษัทภิบำล        
และกรรมกำรผู้จัดกำร 

 

หมำยเหตุ     ข้อมูลของกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำล่ำสุด ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและทักษะของกำรเป็นกรรมกำร  
      และประสบกำรณ์หลักท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังรำยชื่อของกรรมกำรในบริษัทย่อย ตำมเอกสำรแนบ 2 
 

โดยมีผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทฯ ได้แก่  
1. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ นำยณรงค์ แสงสุริยะ นำยสมบัติ กิจจำลักษณ์  นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ และนำยสุวิช     

พึ่งเจริญ กรรมกำรสองในห้ำคนน้ีลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท หรือ 
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นำยณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นำยสมบัติ กิจจำลักษณ์ หรือ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 

หรือนำยสุวิช พึ่งเจริญ คนหน่ึงคนใดลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ หรือนำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ 
รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรบริษัท ไว้ดังนี้ 

(1) ดูแลและจัดกำรให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐำนของหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี
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(2) ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็น
ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร 
และควำมมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

(3) ให้ควำมเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่ำขององค์กรท่ีบริษัทฯ มุ่งหวัง และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
(4) จัดให้มีและก ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
(5) พิจำรณำอนุมัติงบประมำณกำรลงทุน และงบประมำณในกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ประจ ำปี รวมท้ังดูแลกำร

ใช้ทรัพยำกรของบริษัทฯ 
(6) จัดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูล และข้อมูลท่ัวไปท่ีส ำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่ำงครบถ้วน  ถูกต้องและ

เพียงพอ และยืนยันกำรตรวจสอบรับรองข้อมูลท่ีรำยงำน 
(7) จัดให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ และมำตรกำรบริหำรควำม

เสี่ยงท่ีเหมำะสม เพียงพอ รวมทั้งมีกำรติดตำม กำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(8) พิจำรณำก ำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ กฎบัตรคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว  

(9) ก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำร คณะอนุกรรมกำร และฝ่ำยบริหำร ด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้  
(10) พิจำรณำประเมินผลงำน ก ำหนดเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร โบนัส บ ำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ัง

ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของกรรมกำรผู้จัดกำร  รวมถึงก ำหนดแผนส ำรองเกี่ยวกับกำรสรรหำ
บุคลำกรที่จะด ำรงต ำแหน่ง  ท่ีส ำคัญของฝ่ำยบริหำร ในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 

(11) พิจำรณำปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และบทบำทของคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ และฝ่ำยบริหำร ตำมควำมเหมำะสม 
 
 

  9.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
          ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 5 ท่ำน ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นำยณรงค์ แสงสุริยะ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2.  ดร. สมบัติ กิจจำลักษณ์ กรรมกำรบริหำร 
3.  นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมกำรบริหำร 
4.  นำยสุวิช พึ่งเจริญ กรรมกำรบริหำร 
5.  นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำรบริหำร และ เลขำนุกำร 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของคณะ

กรรมกำรบริหำร ไว้ดังนี ้
(1) ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรให้เป็นไปตำมมติ นโยบำย (policies) และกลยุทธ์  

(strategies) ท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่กรรมกำรผู้จัดกำร 
(2) ก ำกับดูแลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับโครงกำรใหม่ รวมทั้งพิจำรณำอนุมัติด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ตำมท่ี

เห็นสมควรภำยในวงเงินตำมข้อ (3) 
(3) มีอ ำนำจอนุมัติกำรเข้ำท ำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้ำสิบล้ำนบำท)  ท้ังนี้ 

กำรอนุมัติดังกล่ำว ต้องไม่เป็นรำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ  บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
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บริษัทฯ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมท้ังรำยกำรท่ีต้องขอ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(4) มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำร
ด ำเนินกำรใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภำยใต้กรอบนโยบำยและกลยุทธ์ (policies and strategies) ท่ี
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

(5) มีอ ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินัย เลิกจ้ำง ให้ออก ปลด ก ำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิกำร และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ังค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ีหรือพนักงำนของบริษัทฯ ท่ีมี
ต ำแหน่งตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำร 

(6) มีอ ำนำจแต่งตั้ง ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี มอบหมำยแนวนโยบำย ก ำกับดูแล ก ำหนดผลตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคณะท ำงำนพิเศษเพื่อด ำเนินงำนเฉพำะเรื่อง รวมถึงอนุมัติ
ข้อเสนอของคณะท ำงำนพิเศษภำยในวงเงินตำมข้อ (3) 

(7) มีอ ำนำจแต่งตั้งประธำนท่ีปรึกษำ ท่ีปรึกษำ และ/หรือคณะท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยกำรก ำหนดผลตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของประธำนท่ี
ปรึกษำ ท่ีปรึกษำ และ/หรือคณะท่ีปรึกษำดังกล่ำวให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

(8) ด ำเนนิกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครั้งครำว 
 

อย่ำงไรก็ด ีคณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรท่ีจะอนุมัติเรื่องหรือรำยกำรท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด  จะเข้ำท ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตำม
นิยำมในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 
 

  9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
         ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดังน้ี  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

  

 โดยมีผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำร  โดยมี
ผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและได้ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 25 
กุมภำพันธ์ 2552 โดยมีรำยละเอียดก ำหนดไว้ดังนี้ 

(1)  สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 
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(2)    สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  
พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง 
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

(3) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลำ 

(5) พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และบุคลำกรของแผนกตรวจสอบภำยใน 

(6) พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
เสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(7) จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนกำรประจ ำปีของ
บริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

(9) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 

  9.2.4  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
          ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน 

ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2.  นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ 

3,  นำงพเยำว์ มริตตนะพร 
4.  นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

 โดยมีผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไว้ดังนี้ 
(1) พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัท รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำ ท่ีได้ก ำหนดไว้แล้วน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
พิจำรณำแต่งตั้งหรือเพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ในกระบวนกำร
พิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมข้ำงต้นน้ัน ให้รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกได้ด้วย 

(2) พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จัดกำร รวมท้ังด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีได้ก ำหนดไว้แล้ว น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 
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(3) จัดให้มีแผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) ส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งท่ีส ำคัญของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคล
ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(4) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
(5) พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบแล้วน ำเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ 
(6) พิจำรณำเสนอเงินเดือนและกำรปรับอัตรำเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร แล้วน ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
(7) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

9.2.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
         ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
2. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
3. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำรบรรษัทภิบำล  

 

โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำร ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ไว้ดังนี้ 

(1) เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
(2) ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ และฝ่ำยบริหำร

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
(3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยเปรียบเทียบกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ

มำตรฐำนสำกลและของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(4) มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และรำยงำนผลกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

(5) มีอ ำนำจในกำรเชิญบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเป็นท่ีปรึกษำและเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 

(6) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
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โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำร ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
(1) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมท้ังมอบหมำย

ให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อคณะกรรมกำรบริหำร     
ควำมเสี่ยง 

(2) พัฒนำและทบทวนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมินผลและติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

(3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ 
(4) จัดให้มีรำยงำนควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
(5) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
 

9.2.7 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรได้แต่งตั้ง นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร เป็นเลขำนุกำรบริษัทโดยมี

อ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี 2555 รวมท้ัง
เพื่อท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมท้ังดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร และประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ
คณะกรรมกำร ดังนี ้ 

(1) ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อก ำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัทและติดตำมให้มี
กำร ปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส ำคัญแก่กรรมกำร  

(2) จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติ
ต่ำงๆ  

(3) บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำร รวมท้ังติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมกำร  

(4) ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบและข้อก ำหนดของ  ตลท. และ 
ก.ล.ต.  

(5) ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริษัท  
(6) ดูแลและประสำนงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมถึงกำรปฐมนิเทศกรรมกำร  
(7) ดูแลเอกสำรส ำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียของกรรมกำร หรือผู้บริหำร 
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  9.2.8 คณะผู้บริหาร   
         ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ผู้บริหำรของบริษัทฯ มีจ ำนวน 9 ท่ำน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
2. นำยธนัช ศิริเจริญ 
 
3. นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ 
4. นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ 
5. นำงสำวปทิดำ ไชยเสน 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฎิบัติกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร 

6. นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 
7. นำยหงษ์ทอง อำทิตย์ 
8. นำยชัชวำล เทียนประเสริฐกิจ 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 

9. นำยพิพัฒน์ คติกุล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสร้ำง 
  

หมายเหตุ :  ข้อมูลของผู้บริหำรบรษิทัฯ เกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำลำ่สุด ประวตัิกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำทีแ่ละทักษะของกำรเป็น 
                      ผู้บริหำรและประสบกำรณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตำมเอกสำรแนบ 2 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จัดกำร  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 

2550 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำร ไว้ดังนี้ 
(1) มีอ ำนำจอนุมัติกำรท ำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) 
(2) มีอ ำนำจในกำรออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัทฯ เช่น 

กำรบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงำนและลูกจ้ำง กำรก ำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงกำร
สงเครำะห์และสวัสดิกำรต่ำงๆ 

(3) มีอ ำนำจท่ีจะมอบอ ำนำจให้พนักงำนระดับบริหำรของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี
แทนกรรมกำรผู้จัดกำรในเฉพำะเรื่อง เช่น กำรสั่งซื้อ กำรจัดจ้ำง กำรสั่งจ่ำยเงิน ได้ตำมที่เห็นสมควร 

(4) มีอ ำนำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ภำยใต้กำรควบคุมของกรรมกำร
ผู้จัดกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรเห็นสมควร 
และมีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอ ำนำจน้ันๆ ได้ 

(5) มีอ ำนำจปรับปรุง โยกย้ำย ยุบรวม หรือขยำยโครงสร้ำงองค์กรในระดับต่ ำกว่ำฝ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสม และ
มีจ ำนวนพนักงำนรวมไม่เกิน 315 อัตรำ 

(6) มีอ ำนำจก ำหนดอัตรำเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ังอัตรำค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป เพื่อน ำเรียนขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร 

(7) มีอ ำนำจก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงำนระดับต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือ
เทียบเท่ำ ท้ังน้ี อัตรำเงินเดือน (ไม่รวมค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ท้ังในข้อ (6) และ (7) รวมกันท้ังสิ้น
ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรำยได้ของบริษัทฯ 

(8) มีอ ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินัย เลิกจ้ำง ให้ออก ปลด ก ำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิกำร และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของพนักงำนบริษัทฯ ท่ีมีอัตรำเงินเดือน (เฉพำะ
อัตรำเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บำท/เดือน และ/หรือพนักงำนของบริษัทฯ 
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ท่ีมีต ำแหน่งต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ นอกน้ันให้กรรมกำรผู้จัดกำรน ำเรียนขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำร ท้ังน้ี สำมำรถมอบอ ำนำจช่วงต่อกำรด ำเนินกำรข้ำงต้นท้ังหมดหรือบำงส่วนให้แก่
คณะท ำงำน คณะกรรมกำร คณะบริหำรงำน คณะบุคคล หรือผู้จัดกำรคนหน่ึงคนใดได้ตำมควำมเหมำะสม 

(9) มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรควบคุมดูแลกิจกำรท้ังปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมมติและนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริษัท 

(10) มีหน้ำท่ีในกำรเสนอขออนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
(11) มีหน้ำท่ีน ำเสนอเรื่องท่ีส ำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติเห็นชอบ หรือ

เพื่อกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม 
(12) มีหน้ำท่ีศึกษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับโครงกำรใหม่ๆ และมีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติโครงกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
(13) ในกรณีกรรมกำรผู้จัดกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรผู้จัดกำรแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร หรือ

บุคคลอื่นเป็นผู้รักษำกำรเพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีแทนเป็นครั้งครำวไป โดยผู้รักษำกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีเท่ำกับกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

(14) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นครั้งครำว 
 อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอ ำนำจในกำรท่ีจะอนุมัติเรื่องหรือ
รำยกำรท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะ
เข้ำท ำกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตำมนิยำมในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
 
 

9.3  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

         9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
      คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะรับต ำแหน่ง

กรรมกำร และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทฯ ดังนี้ 

       คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำร ซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 
คน โดยจะต้องมีสัดส่วนกรรมกำรท่ีมิได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด และมีกรรมกำร
อิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรือ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดว่ำ นอกเหนือจำก
คุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
จะต้อง 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์) 

(2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ี เป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
กำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมท้ังในด้ำนกำรเงินและบริหำรงำนของ บริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวใน
เวลำไม่น้อยกว่ำ1ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำอย่ำง
รอบคอบแล้วเห็นว่ำ กำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้
ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ 

(5) ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ  ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว 

(7)  สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ได้โดยอิสระ 
(8)  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ  บริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
(10) สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง เท่ำเทียมกัน 
(11) สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(12) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  กฎหมำยว่ำด้วย

ธุรกิจสถำบันกำรเงิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินในท ำนองเดียวกัน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยน้ัน  ท้ังน้ี ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่
เป็นธรรมที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนท่ีมีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

           9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
         คณะกรรมกำรบริหำร แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อท ำหน้ำท่ี
กลั่นกรองแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบริษัทในส่วนท่ีเป็นงำนบริหำรจัดกำรและงำนประจ ำที่เกินอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำร
ผู้จัดกำร ท้ังนี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำมำกขึ้นกับงำนในเชิงนโยบำยและงำนก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำร 
           9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 
        คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยท้ังหมดต้องเป็นกรรมกำร
อิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตำมหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ  กรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี และ/หรือกำรเงิน เพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
และก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงก ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
บัญชี และกำรพิจำรณำข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
           9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

        คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนอย่ำงน้อย  3 คน และ
อย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ในปี 2558 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 66.7  
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9.3.5 การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
       คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็น

กรรมกำรอิสระ กับต้องมีกรรมกำรอิสระปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
           9.3.6 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

        คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมกำร
อิสระ ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

       9.4.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน        
     บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษำข้อมูลและ
เอกสำรท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกได้ ในกำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันของพนักงำนของบริษัทฯ  จะต้องอยู่ในกรอบ
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเท่ำท่ีพนักงำนผู้น้ันได้รับมอบหมำยเท่ำน้ัน โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูล
ภำยใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549  และ  บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมำยเวียนให้พนักงำนและผู้บริหำร
เพื่อได้รับทรำบโดยท่ัวกัน และปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด 
 แนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดดังน้ี  
 

  หลักการทั่วไป 
  บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินธุรกิจตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 ว่ำดัวยกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีกระท ำโดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และ
พนักงำนของบริษัทย่อย ห้ำมมิให้อำศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่ียัง
มิได้เปิดเผยต่อประชำชนโดยท่ัวไป ท่ีรู้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือมีต ำแหน่งในบริษัทฯ อำจท ำให้ต้องรับผิดตำมกฎหมำยซึ่งมี
โทษทำงอำญำ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง 
ต้องเผชิญกับกำรกระท ำท่ีอำจฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำว ตลอดจนเพื่อเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในขึ้น โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักง ำนของ  
บริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้สำมัญส ำนึก  เหตุและ
ผลท่ีพึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย   ท้ังน้ี  แนวทำงหรือแนวนโยบำยข้ำงต้นมีควำมเข้มงวดกว่ำบทบัญญัติของกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้องและจะได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเหมำะสม โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรมใช้ข้อมูลภำยใน คือ 
กรรมการ  

(1) กรรมกำรจะต้องไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทในทำงท่ีมิชอบ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท  
(2) กรรมกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลับทำงธุรกิจ  หรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อกำรท ำธุรกิจให้

บุคคลภำยนอกทรำบ  
(3) กรรมกำร คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขำยหุ้นในขณะท่ีมีข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่ง

หำกเปิดเผยต่อสำธำรณชนจะมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น  
(4) กรรมกำรจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ให้ผู้อื่นอันอำจน ำไปสู่กำรจองซื้อหรือขำย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
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พนักงาน  

(1) พนักงำนจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ  ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  ซึ่งรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสำธำรณะโดยเท่ำเทียมกัน  

(2) กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งจะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมำยให้ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว  

(3) หน่วยงำนกลำงท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สำธำรณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ำยกิจกำรองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วน
เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูลมีหน้ำท่ีสนับสนุนข้อมูล ท้ังน้ี บริษัทฯก ำหนดห้ำม 
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีเกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงิน  ซื้อและ/หรือขำยหุ้น 45 วันก่อนกำร
เปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังกำรเปิดเผยข้อมูล ส ำหรับสำรสนเทศท่ีมีนัยส ำคัญอื่นๆ ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และ
พนักงำนท่ีรู้ข้อมูลซื้อขำยหุ้นนับตั้งแต่วันท่ีทรำบข้อมูลและ  24 ชั่วโมงภำยหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อ ตลท. 
นอกจำกน้ัน บริษัทฯได้ก ำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกัน กำรรั่วไหลของข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
รอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภำยในเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่ อย่ำงเป็นทำงกำร โดย
ให้ถือว่ำ มำตรกำรและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของบริษัทฯ รวมท้ัง
ให้ถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำท่ีจะควบคุมดูแลให้กำรรักษำข้อมูลภำยในเป็นไปตำม
มำตรกำรดังกล่ำว กำรท่ีพนักงำนใช้ข้อมูลภำยในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือต่อผู้ถือหุ้นท่ัวไป  เพื่อ
ประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นกำรส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น  ถือว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีผิดจรรยำบรรณของ 
บริษัทฯ 

     
    9.4.2 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

บุคคลต้องห้าม   
บุคคลที่ไม่ควรซื้อขำยหลักทรัพย์ตำมแนวทำงป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน ได้แก่ 

(1) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 
(2) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 
(3) พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 
(4) คู่สมรสและบุตรของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทย่อย 
(5) เครือญำติท่ีอำศัยร่วมชำยคำเดียวกัน 

หลักทรัพย์ต้องห้าม 
 หลักทรัพย์ หมำยถึง หุ้น (shares) ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภำพ 

(convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ( transferable subscription rights) ท่ีออกโดย
บริษัทฯ 

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป 
(1) บุคคลต้องห้ำมตำมข้อ 9.4.2 ไม่ควรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตำม หำกบุคคลดังกล่ำวรู้หรือควรรู้

ข้อมูลท่ีเป็นสำระส ำคัญอันอำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียังมิได้เปิดเผย
ต่อสำธำรณชน 

(2) บุคคลต้องห้ำมท่ีได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสำระส ำคัญดังกล่ำวตำมวรรค (1) ข้ำงต้น จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งและ/
หรือฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้อื่นทรำบ ในขณะท่ีข้อมูลดังกล่ำวยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน นอกจำกเป็นไปตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตน ในบริษัทฯ 
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แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง 
นอกจำกแนวทำงกำรปฏิบัติโดยท่ัวไปในเรื่องกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแล้ว กรณีเฉพำะเรื่องดังต่อไปน้ี บุคคล

ต้องห้ำมพึงปฏิบัติตำมแนวทำงดังต่อไปน้ีด้วย 
(1) ห้ำมบุคคลต้องห้ำมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรจัดท ำงบกำรเงินบริษัทฯ ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจำกวันท่ีได้มีกำรเปิดเผยงบกำรเงินดังกล่ำวแล้ว 
(2) ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนผู้ใดท่ีได้รับร่ำงงบกำรเงินของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ นับแต่วันท่ีตนได้รับร่ำงงบกำรเงินดังกล่ำว จนถึงสิ้นสุดวันท่ีได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมงบกำรเงินน้ัน
แล้ว 

(3) ห้ำมบุคคลต้องห้ำมท่ีรู้หรือควรรู้ว่ำบริษัทฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสำระส ำคัญ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่ำว 
จนถึงสิ้นสุดวันถัดจำกวันท่ีได้ท ำกำรเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวแล้ว 
 

9.4.3 การรายงานของบุคคลต้องห้าม 
หน้าที่การจัดท ารายงาน 
(1) กรรมกำรผู้จัดกำร  หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรตำมท่ีพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ก ำหนดต้องจัดท ำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน
ตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด และรำยงำนในเรื่องดังกล่ำวต่อบริษัทฯ พร้อมกันด้วย 

(2) ผู้บริหำรระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป จะต้องท ำกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ท่ีตนถืออยู่ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจ ำนวนหลักทรัพย์ที่จ ำหน่ำยได้ท้ังหมด 

 

วิธีการรายงาน 
(1) กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรตำมข้อ 9.4.3 (1) ข้ำงต้นซึ่งมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยต้องจัดท ำ

และส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีหน้ำท่ีต้องส่ง
ส ำเนำรำยงำนท่ีส่งให้กับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนก ำกับดูแล ต่อบริษัทฯ ในวันท่ีส่งรำยงำนดังกล่ำว 

(2) ผู้บริหำรตำมข้อ 9.4.3 (2) ให้จัดท ำรำยงำนกำรถือครอง และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะต่อบริษัทฯ ภำยใน 7 วันท ำกำร นับแต่วันท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ดังกล่ำว 
 

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีได้รับกำรสรรหำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยพิจำรณำจำก
ผลกำรปฏิบัติงำน ประสบกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกรและควำมมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นท่ียอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชี
ท่ีได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
(ชื่อเดิมบริษัท ส ำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด) ทีมีนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5313  นำงสำว
สุมำลี รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3970 และนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5238 เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ 
 ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีท่ีได้กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทน้ัน ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ PTW และ TWO ซึ่ง
ไม่มีควำมสัมพันธ์และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว  
ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรปฎิบัติหน้ำท่ีอย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด อีกท้ังบริษัทฯ ไม่ได้รับบริกำรอื่นๆ ใดนอกเหนือจำกกำร
สอบบัญชี ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำเป็นดังนี ้
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รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 600,000 525,000 525,000 
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก 600,000 570,000 570,000 
3. ค่ำตรวจสอบข้อบังคับ BOI 150,000 140,000   70,000 

รวม 1,350,000 1,235,000 1,165,000 
 

ค านิยาม "มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน" 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน  หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเป็นผู้จัดท ำงบกำรเงิน        
 1. บุคคลหรือสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดของบุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน ถ้ำบุคคลนั้น  
  1.1 มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร หรืออ ำนำจควบคุมร่วมของกิจกำรผู้เสนอรำยงำน  
  1.2 มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกิจกำรท่ีเสนอ รำยงำน หรือ  
   1.3 เป็นสมำชิกของผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน หรือบริษัทใหญ่ของกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน  
  2. เป็นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเสนอรำยงำนหำกเข้ำเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี  

 2.1 กิจกำรและกิจกำรท่ีเสนอรำยงำนเป็นสมำชิกในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน (ซึ่งหมำยถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)  

  2.2 กิจกำรหน่ึงเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำของอีกกิจกำรหน่ึง (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำ
ของสมำชิกในกลุ่มบริษัทซึ่งกิจกำรอื่นๆ เป็นสมำชิก)  

  2.3 กิจกำรท้ังสองเป็นกิจกำรร่วมค้ำของบุคคลที่สำมคนเดียวกัน  
  2.4 กิจกำรหน่ึงเป็นกิจกำรร่วมค้ำของบุคคลท่ีสำมและอีกกิจกำรหน่ึงเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สำม  
  2.5 เป็นโครงกำรผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจำกงำนส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน กิจกำรผู้เสนอ
รำยงำนหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน หำกกิจกำรท่ีเสนอรำยงำนเป็นโครงกำรผลประโยชน์ของนำยจ้ำงซึ่งเป็น
ผู้ให้กำรสนับสนุนเป็นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 
 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำควำมส ำเร็จขององค์กร มิได้วัดจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเติบโตของผลประกอบกำร
และตัวเลขทำงกำรเงินเท่ำน้ัน หำกยังรวมถึงกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชนรวมท้ังผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้ได้พัฒนำและพึงพำตนเองได้ ท้ังน้ี เพรำะรำกฐำนท่ีมั่นคงทำงสังคมเป็นปัจจัย
ส ำคัญของกำรเติบโตอย่ำงยังยืน ดังน้ัน องค์กรต้องด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรแสดงควำมรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชุมชนและสังคม โดยให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรระยะยำว มีกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงคุณ
ค่ำท่ียัง่ยืนให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ  เชื่อว่ำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังดังกล่ำว ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ท่ี
เปลี่ยนไป จึงมุ่งพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีควำมหลำกหลำย  สอดคล้อง
ตำมลักษณะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำม
เชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของ บริษัทฯ  เป็นไปอย่ำงเป็นธรรม กำรเชื่อมโยงระหว่ำงองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย จะ
เป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแล และกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวของ บริษัทฯ  ด้วยแนวปฏิบัติ 8 
ประกำรท่ีสะท้อนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 

1. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 
8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม อันเป็นหลักกำรส ำคัญท่ี บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้แก่พนักงำนแล้วบริษัทฯ  

ยังตั้งปณิธำนในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม  โดยด ำเนินโครงกำรสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองเพี่อมุ่งสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรเป็นผู้ให้และเกื้อกูลต่อสังคม โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ ท้ัง
ในด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของชุมชน และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกำรตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบปฏิบัติกำรและติดตำมผล
อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ กล่ำวได้ว่ำ แนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ของ 
บริษัทฯ  ขับเคลื่อนโดย “จิตอำสำ” เป็นหลักซึ่งมีหน่วยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility 
(CSR) ท ำหน้ำท่ีก ำหนดแนวทำง จัดท ำงบประมำณ และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม รวมท้ังติดตำมผลกำรด ำเนินงำน จัดท ำรำยงำน
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นศูนย์กลำงในกำรติดต่อประสำนงำนด้ำน CSR กับหน่วยงำนภำยนอก ตำมนโยบำยกำร
ด ำเนนิงำนท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำท่ียั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับค่ำนิยมของ บริษัทฯ  
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10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 

 

10.2.1 กระบวนการจัดท ารายงาน  
 บริษัทฯ  รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหน่ึงในรำยงำนประจ ำปี และได้จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืนแยกเป็นฉบับต่ำงหำกจำกรำยงำนประจ ำปี โดยได้จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงำน
กิจกรรมด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร แก่ผู้ถือหุ้น สถำนศึกษำ สถำบันต่ำงๆ และผู้สนใจพร้อมท้ัง เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.ttwplc.com 

กำรน ำเสนอข้อมูลรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นช่วงระหว่ำงวันท่ี 1 มกรำคม 2558–31 ธันวำคม 2558 ซึ่งข้อมูล
ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้มำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องและมีกำรเพิ่มขอบเขตกำรรำยงำนโดยยึด
แนวทำงของกำรรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) G4ท่ีมีดัชนีชี้วัดหลักตำมท่ีก ำหนด (GRI 
Content Index) โดยมีเนือ้หำครอบคลุมแนวปฏิบัติทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่ำงไรก็ตำมเน้ือหำตำมดัชนีชี้วัด
ในบำงด้ำนอำจยังไม่ครอบคลุม เน่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดเก็บข้อมูลและทบทวนกำรรำยงำน  ให้
ครอบคลุมกำรรำยงำนท่ีมีประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ท้ังหมด เพื่อให้รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 

10.2.2  การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ บริษัทฯ  ภำพรวมท่ีทำง บริษัทฯ  ได้ยึดถือไม่ได้เพียงจะก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์

อักษรเท่ำน้ัน แต่ได้น ำมำปฏิบัติใช้ตำม ”หลักกำร 8 ประกำร”  ดังนี ้
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ไม่เอำเปรียบลูกค้ำ คือ กปภ. โดยจะช่วยเหลือร่วมมือกับ กปภ. ใน

กำรตรวจสอบกำรสูญเสียน้ ำประปำจำกระบบส่ง เน่ืองจำกไม่ต้องกำรให้ กปภ. ต้องจ่ำยค่ำน้ ำประปำท่ีสูญเสีย
และไม่ได้ท ำให้เกิดรำยได้ แม้ว่ำกำรตรวจสอบน้ีจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขควำมรับผิดชอบของ บริษัทฯ  ก็ตำม   

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยด้ำนบรรษัทภิบำลและมีแนวปฏิบัติท่ี
เคร่งครัด ในปี 2558  บริษัทฯ  ได้ร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตของภำคเอกชนไทย 
"กำรประชุมระดับชำติว่ำด้วยกำรสร้ำงแนวร่วมปฎิบัติ  (Collective Action Coalition) ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ของภำคเอกชนไทย" โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำ
ต่ำงชำต ิสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมำคมธนำคำรไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใสของภำคธุรกิจเอกชน โดยโครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ดังกล่ำวเป็น
โครงกำรระดับชำติท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ หรือ ป.ป.ช. และ Center for International Private Enterprise (CIPE) นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร
และผู้บริหำรระดับสูง จะร่วมแสดงออกถึงเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  ผ่ำนกำรร่วมกิจกรรมกับองค์กร 
สมำคม หรือ กลุ่มควำมร่วมมืออื่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำคเอกชนไทย  

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  บริษัทฯ  ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบของกฎหมำย  โดยค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด ด้วยควำมตระหนักว่ำ กำรด ำเนินงำนขององค์กรท่ีประสบควำมส ำเร็จจะต้องตั้งอยู่บน
รำกฐำนของกำรมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนัน้ องค์ประกอบส ำคัญที่ไม่สำมำรถละเลยได้
เลยคือ “กำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน” ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนว่ำมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ มีสิทธิ
และเสรีภำพเท่ำเทียมกัน อันเป็นหลักให้ บริษัทฯ  ยึดมั่นท่ีจะไม่ละเลยหรือละเมิดต่อสิทธิพื้นฐำนของพนักงำน
ทุกระดับ และครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วนท่ีมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กรโดยไม่มี
กำรแบ่งแยก และให้ควำมเคำรพต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ส ำหรับผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ  ให้กำรรักษำสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำค ตำมสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยของผู้ถือหุ้น โดย บริษัทฯ  ได้
ด ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูลท่ีส ำคัญของ บริษัทฯ ครบถ้วนในเวลำเดียวกัน และในเวลำประชุมผู้  

http://www.ttwplc.com/
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ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถใช้สิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้ง กรรมกำรอิสระ และมีกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล เพื่อควำมเป็นธรรมและโปร่งใส ส ำหรับพนักงำน บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติ
ต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรมเสมอภำค พนักงำนทุกระดับไม่ว่ำจะจบกำรศึกษำจำกสถำบันใด จะได้รับโอกำสเท่ำ
เทียมกัน ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของพนักงำนขึ้นอยู่กับผลงำนควำมสำมำรถ  

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  บริษัทฯ  เชื่อว่ำ พนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เน่ืองจำกทรัพยำกรบุคคลเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งของกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรสร้ำงกำร
เติบโตท่ียัง่ยืนจึงมีนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลท่ีสนับสนุนกำรเรียนรู้ของพนักงำนทุกคน พนักงำนแต่
ละคนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบต่อกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของตน ตลอดจนกำรลงทุนในกำรพัฒนำบุคคลเพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพของบุคลำกร โดยมุ่งเน้นควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสูงสุดแห่งจรรยำบรรณวิชำชีพ 
และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน  โดยมีช่องทำงให้พนักงำนแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสื่อสำร
อินทรำเน็ตภำยในองค์กรและระบบกำรประเมินผลงำน นอกจำกน้ียังจัดสวัสดิกำรท่ีครอบคลุมทุกด้ำน ได้แก่ 
สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรประกันชีวิต กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับวิชำเฉพำะ
ด้ำน ระบบบริหำรเงินเดือนและค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เป็นต้น   
บริษัทฯ เปิดกว้ำงส ำหรับกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพทุกระดับชั้น ท้ังภำยในหน่วยงำนเดียวกันและ
ข้ำมหน่วยงำนโดยกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรมุ่งเน้นกำรฝึกอบรมในเชิง “กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง” เพื่อให้
เกิดผลด้ำนพฤติกรรมที่คำดหวังอย่ำงชัดเจน จะฝึกอบรมพนักงำนท้ังในด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำน เพ่ือใช้
ในกำรปฏิบัติงำนตำมประเภทของลักษณะงำน กำรฝึกอบรมท่ัวไปเพือ่ให้พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ และปรับตัวให้
เข้ำกับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนกำรฝึกอบรมทักษะและควำมสำมำรถท่ีองค์กรต้องกำร 
นอกจำกน้ีเพื่อเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  โดยหน่วยงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ได้จัดกำรฝึกอบรมให้พนักงำนของ บริษัทฯ  บริษัทในเครืออย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2558 โดยผ่ำน
กำรฝึกอบรมจ ำนวน 291 หลักสูตร รวม 12,240 ชัว่โมง  

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผู้ใช้น้ ำจะต้องได้บริโภคน้ ำท่ีมีควำมสะอำด ตำมมำตรฐำนน้ ำประปำท่ีก ำหนด 
ท้ังทำงกำยภำพ ทำงเคมี สำรท่ีเป็นพิษ และ จุลชีววิทยำ ท้ังน้ี บริษัทฯ มีกระบวนกำรควบคุมคุณภำพ โดย
หน่วยงำนห้องปฏิบัติกำรและคุณภำพน้ ำ ซึ่งปฏิบัติหน้ำท่ีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบท้ังคุณภำพน้ ำดิบก่อน
ผลิต และ คุณภำพน้ ำประปำก่อนส่งมอบให้ กปภ.จ ำหน่ำยให้ผู้ใช้น้ ำต่อไป ผู้ใช้น้ ำต้องได้ใช้น้ ำในปริมำณท่ี
เพียงพอ และอย่ำงต่อเน่ือง อันเป็นผลจำกปริมำณกำรผลิต ซึ่ง  บริษัทฯ ยังคงมีขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตได้
ตำมควำมต้องกำร ท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ ณ ปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้จัดท ำแผนขยำยก ำลังกำรผลิต
เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตัวของประชำกร และอุตสำหกรรม โดยในปี 2558 บริษัทฯ  
ได้ท ำกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ี 2 ในพื้นท่ีสมุทรสำคร นครปฐม และก่อสร้ำงเพื่อ เพิ่มก ำลังกำรผลิต
น้ ำประปำในพื้นท่ี ปทุมธำนี-รังสิต ส ำหรับควำมต่อเน่ืองน้ัน ได้ก ำหนดแรงดันน้ ำ ซึ่งต้องมีแรงดันไม่น้อยกว่ำ 27 
เมตรของน้ ำ เพื่อให้มั่นใจว่ำ ผู้ใช้น้ ำท่ีอยู่ไกลที่สุดจำกโรงกรองสำมำรถรับน้ ำได้ตลอดเวลำ 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ  ใช้หลักกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงำน โดยจัดกิจกรรม
สนับสนุนส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อคุณค่ำท่ียั่งยืน ให้เกิดกำรส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีคุณค่ำ และส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกำรใช้พลังงำน ท้ังใน
บ้ำนและส ำนักงำน ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรผลิต ของเสีย คือตะกอนซึ่งมีลักษณะเป็นดิน
เลนจะได้รับกำรน ำไปแยกน้ ำเพื่อน ำน้ ำน้ันกลับมำใช้ใหม่ นอกจำกน้ี ได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้อม
ระดับชำติ ถึง 2 โครงกำร ได้แก่  
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ก. “โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ า”  TTW  เล็งเห็นว่ำกำรมีนวัตกรรมเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีช่วยให้

องค์กรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ ท้ังนี้ TTW  ได้ส่งเสริม “นวัตกรรม” ในกำรอนุรักษ์น้ ำ โดย
ในระหว่ำงปี 2554-2558  TTW  ได้ด ำเนินโครงกำร “ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ ำ” ให้นักเรียนระดับมัธยม
น ำเสนอท่ีเกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์น้ ำและน ำกลับไปใช้ในชุมชนและสังคม ซึ่งหน่ึงในโครงงำนของ
นักเรียนผู้ชนะเลิศกำรประกวดในโครงกำรน้ีคือ ผลงำนของโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ ในกำรน ำน้ ำเสีย
จำกกำรท ำยำงแผ่นดิบและน้ ำมะพร้ำวแก่มำเพำะเลี้ยงแบคทีเรียสำมำรถน ำน้ ำเสียน้ีหมุนเวียนกลับมำ
ท ำยำงแผ่นดิบได้ ลดปริมำณน้ ำท้ิงจำกกำรท ำยำงแผ่นดิบลงได้ร้อยละ 95.5 และผลงำนน้ีได้รับรำงวัล 
Diploma of Excellence ในกำรประกวดผลงำนยุวชนนำนำชำติในเวที Stockholm Junioe Water 
Prize งำน World Water Week ปี 2014 ซึ่งถือเป็นควำมภำคภูมิใจของ TTW และ สสวท.ในฐำนะ
ผู้จัดกำรประกวด และเป็นหน่ึงในควำมภูมิใจในควำมสำมำรถของเด็กไทยในเวทีนำนำชำติ อีกด้วย 
ส ำหรับกำรจัดประกวดในปี 2557-2558 ซึ่งเป็นปีสุดท้ำยของโครงกำรฯ ได้ผลงำนชนะเลิศของนักเรียน
จำกโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ภำยใต้ผลงำนท่ีชื่อว่ำ “โปรแกรม WAM ส ำหรับวิเครำะห์กำร
บริหำรจัดกำรน้ ำท้ังระบบ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน” 

ข. “โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ า"  บริษัทฯ  ร่วมกับกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ท ำกำรปลูกป่ำจ ำนวนปีละ 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้น ใน
อุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี แหล่งต้นน้ ำแม่น้ ำแม่กลอง แหล่งน้ ำหลักของแม่น้ ำท่ำ
จีน โดยผู้บริหำรและพนักงำนลงมือปลูกและติดตำมดูแลด้วยตนเอง เพื่อสะท้อนถึงควำมรับผิดชอบใน
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีคุณค่ำ สร้ำงควำมสมดุลย์ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงกำร
ปลูกป่ำ 5 ปี และบ ำรุงรักษำป่ำท่ีปลูกต่อเน่ืองอีก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 ซึ่งได้ปลูกครบ 1 ล้ำน
ต้นแล้ว และได้ท ำกำรส่งมอบผืนป่ำท่ีปลูกในปี 2556 จ ำนวน 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้น ให้กับกรมอุทยำน
แห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช รับไปดูแลบ ำรุงรักษำ เพิ่มเติมจำกท่ีได้ส่งมอบให้ในปี 2556 และ 2557 
จ ำนวน 4 แสนต้น รวมเป็น 6 แสนต้นแล้ว   

 
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญของชุมชนในพื้นท่ีท่ีได้ด ำเนินธุรกิจ โดยบุตรหลำน

ของชุมชนในพื้นท่ี จะได้รับโอกำสเมื่อมีต ำแหน่งงำนว่ำง  บริษัทฯ  จะท ำกำรรับสมัครจำกคนในท้องถิ่นเป็นล ำดับ
แรก เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้ชุมชนและสังคม รวมท้ังได้ด ำเนินกิจกรรมวันเด็ก กับมอบทุนกำรศึกษำ อย่ำงต่อเน่ือง
ทุกปีอีกด้วย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 
 

คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรของบริษัทให้ควำมส ำคัญ และตระหนักว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกลไกส ำคัญท่ีจะสร้ำงควำมมั่นใจต่อฝ่ำยบริหำรในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรด ำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ได้ต้ังไว้ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพเพียงพอ 
และถูกต้องตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  มีควำมโปรงใส ถูกต้องและเชื่อถือได้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเมื่อวันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2558 ท่ีผ่ำนมำได้แต่งตั้ง ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยใน
ร่วมกับส่วนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 ซึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัดได้มอบหมำยให้นำงสำวกรกช วน
สวัสดิ ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรตรวจสอบภำยในและควำมเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด และ นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์  แล้วเห็นว่ำ มี
ควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในมำเป็นระยะ 11 ปี และเคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ได้แก่  
หลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชีอมรมประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน CPIATและหลักสูตร COSO:2013ภำคทฤษฎี
และปฏิบัติ  โดย บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภำยใน โดยมีต ำแหน่งผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นหัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในและด ำเนินกำรตรวจสอบ
เองจ ำนวน 1 ครั้ง และท ำหน้ำท่ีประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบภำยในจำก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด เพื่อด ำเนินกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 3 ครั้ง และมีกำรตรวจสอบภำยในประเด็นส ำคัญท่ีฝ่ำยจัดกำรมอบหมำยเพิ่มเติมจ ำนวน 1 ครั้ง ท้ังน้ีส่วน
ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระใน
กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำมแนวปฏิบัติแห่งมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน
และกรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission: COSO ท่ียอมรับได้ท่ัวไปตำมหลักกำรและสำระส ำคัญของกำรประเมิน ในปี 2558 มีกำรตรวจสอบภำยในตำม
แผนงำนท้ังสิ้น 3 ครั้งและมีกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 1 ครั้ง และตรวจสอบพิเศษตำมค ำร้องขอของฝ่ำยจัดกำรจ ำนวน 
1 ครั้ง 

 
การตรวจสอบภายใน 
 ครั้งท่ี 1 กำรควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อกำรจ่ำยน้ ำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และตรวจสอบเรื่องกำรควบคุมควำมเสี่ยง
เพื่อให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรส่งน้ ำของท่อประธำน (BTM) เพื่อให้มั่นใจว่ำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ก ำหนดมี
กระบวนกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ และสำมำรถน ำไปปฎิบัติได้จริง  
 ครั้งท่ี 2 กำรควบคุมควำมเสี่ยงเพี่อให้กำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำ แห่งท่ี2 ท่ีอ ำเภอกระทุ่มแบน แล้วเสร็จตำม
ก ำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ก ำหนดมีกระบวนกำรควบคุมภำยใน และน ำไปปฏิบัติแล้วเสร็จตำม
แผนงำนไม่เกิดควำมล่ำช้ำ 

ครั้งท่ี 3 กำรคัดเลือกผู้ขำย/ผู้ให้บริกำร และกำรเปรียบเทียบรำคำ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจกระบวนกำรคัดเลือกผู้ขำย/ผู้
ให้บริกำร และมีกำรเปรียบเทียบรำคำมีกำรควบคุมท่ีดีเพียงพอ มีกำรปฎิบัติตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไว้และมีประสิทธิผล 

ครั้งท่ี 4 เป็นกำรตรวจติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขน้ัน  ฝ่ำย
จัดกำรได้มีกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล หรือผู้บริหำรระดับสูงได้ยอมรับควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ และ
มีแนวทำงกำรจัดกำรเพื่อท ำให้ควำมเสี่ยงได้บรรเทำลงจนกระท่ังยอมรับได้  อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกำรตรวจสอบภำยในและกำร
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ตรวจติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำข้อเสนอแนะ ทบทวน
สถำนะกำรด ำเนินงำนและกำรด ำเนินกำร และน ำผลกำรตรวจสอบให้ฝ่ำยจัดกำรเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรท ำงำน หรือกำร
ควบคุมกระบวนกำรท ำงำนเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลและพอเพียงตำมวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบภำยในท่ีได้
ก ำหนดไว้ 

นอกจำกน้ี ยังมีกำรตรวจสอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำยจัดกำร ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบพิเศษนอกเหนือจำกแผนกำร
ตรวจ สอบประจ ำปี 2558 ท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพิ่มขึ้นอีกจ ำนวนท้ังสิ้น 1 ครั้ง คือ งำนตรวจสอบระบกำร
ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมงำน และกำรเข้ำถึงข้อมูลว่ำเป็นไปตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ เพื่อมิให้ข้อมูลเกิดกำร
รั่วไหลหรือสูญหำย ท้ังนี้เพื่อรักษำข้อมูลท่ีมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญ เหมำะสมกับระดับผู้ใช้งำนเพื่อวำงแผนกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
งำนปัจจุบันหรืองำนท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจขององค์กรในอนำคต งำนเกี่ยวกับด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รำยงำนทำง
กำรเงินของบริษัทฯ ได้จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยมีบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือท้ังหมด กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำน
ทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ ตำมมำตรฐำนบัญชีสำกล กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วน 

ผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน กำรสอบทำนและกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นว่ำ
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรเป็นอย่ำงยิ่ง โดยอำศัยกำรพิจำรณำจำกข้อมูลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงระดับองค์กร  และกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน เพื่อก ำหนดเป็นแผนงำนตรวจสอบ  โดยมุ่งเน้นควำมเพียงพอและควำมมี
ประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท นอกจำกน้ีบริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบกำรตรวจติดตำมระบบบริหำรคุณภำพ และระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในบริษัทฯ ตำม
มำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 ตำมล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) โดยกำรแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน ซึ่งมีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ โดยมีนำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ และนำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีผู้จัดกำรส่วน
ตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีภำยใต้ขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ค ำแนะน ำใน
เรื่องต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันจ ำนวน 4 ครั้ง โดยมีกำรประชุมร่วมกับ
ผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ดังน้ี 

1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน  
เพื่อให้มั่นใจว่ำ ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ มีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำง

เพียงพอ รวมทั้งกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกัน ระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ และตำมหลักเกณฑ์ท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 

ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินรำย0ไตรมำส และงบกำรเงิน ประจ ำปี 
2558 มีควำมถูกต้องในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
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2. กำรสอบทำนงำนตรวจสอบภำยใน 
โดยพิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ควำมรับผิดชอบ ควำมเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำอนุมัติขอบเขต แผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2558 และพิจำรณำรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยให้ส่วนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส พบว่ำ กำรควบคุม
ภำยในของกระบวนกำรปฏิบัติงำน และระบบงำนส ำคัญมีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเป็น
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนและมีกำรติดตำมฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยจัดกำร ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไฃให้เป็นไปตำมตำม
ข้อเสนอแนะของกำรตรวจสอบภำยใน มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ท่ีเป็นสำระส ำคัญ 

3. พิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน ของโครงกำรย้ำยสถำนีสูบน้ ำ

ดิบ โดยมีกำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่ หน่วยธุรกิจบำงปะอิน โดยบริษัท   ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2015 บริษัทฯ เข้ำท ำสัญญำว่ำจ้ำงบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและเข้ำท ำสัญญำ
เช่ำท่ีดิน กับบริษัท ท่ีดินบำงปะอิน จ ำกัด เพื่อด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว เป็นรำยกำรท่ีสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ  

4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
    คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร กำรให้ค ำปรึกษำในมำตรฐำนบัญชี กำรสอบ
บัญชีและกำรรับรองงบกำรเงินได้ทันเวลำ 

     ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอแต่งตั้งให้ นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขท่ี 5238 และ/หรือ นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3970 และ/หรือ นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5313แห่งบริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2558 ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นท่ีน่ำเชื่อถือและปฏิบัติหน้ำท่ีตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพกำรบัญชีกำรสอบบัญชี โดยก ำหนดค่ำตอบแทน
ผู้สอบบัญชีเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,350000 บำท ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ให้ควำมเห็นชอบและน ำเสนอในท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

 
 
 

       (นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว) 
                 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แหน่งประเทศ
ไทย ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ท้ังน้ี กำรก ำหนดรำคำเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรจะต้องเป็นไปตำมลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตำมรำคำ
ยุติธรรมหรือมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำตลำด ท้ังน้ีกรรมกำรบริษัทท่ีมีส่ วนเกี่ยวข้องอันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม และลงคะแนนเพื่อพิจำรณำวำระดังกล่ำว 
 และนอกจำกน้ีบริษัทฯ มีนโยบำยเปิดเผยรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเข้ำข่ำยตำมประกำศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
 ส ำหรับงวดบัญชีรำยปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้นไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี
รับรองโดยท่ัวไป และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2558 

รายละเอียด 
งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะ 
1. บริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) (CK) 

ด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 
 

- เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
(ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 19) 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน คือ 
1. คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ 
2. คุณณรงค์ แสงสรุิยะ 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 

- ลูกหน้ีอื่น – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

- เจ้ำหน้ีก่อสร้ำง – กิจกำรท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

 

82 
 
 

129,284 

82 
 
 

116,729 

- ค่ำน้ ำประปำ และค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำ
เสี ย  เป็นรำยกำร ท่ีมีกำรจ่ ำยตำม
สัญญำ 

- ค่ำงำนก่อสร้ำงขยำยก ำลังกำรผลิตโรง
ผลิตน้ ำประปำ 

2. บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (PTW) 
ด ำเนินธุรกิจได้รับสัมปทำนผลิต และจ่ำย
น้ ำประปำในพื้นท่ี  จ.ปทุมธำนี ให้แก่  กำร
ประปำส่วนภูมิภำค 

- เป็นบริษัทย่อย 
(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98) 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน คือ 
1. คุณไพรัช เมฆอำภรณ ์
2. คุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 

- มีผู้บริหำรท่ีเป็นกรรมกำรใน PTW 2 ท่ำน 
คือ  
1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 

- รำยได้เงินปันผล 
 

- ดอกเบี้ยรับ 
 

 
- เงินให้กู้ยืมระยะยำว – กิจกำรท่ี

เกี่ยวข้องกัน 
- ดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 
- ค่ำบริหำรจัดกำร 

 

 711,205 
 

69,257 
 

1,562,500 
 
 

567 
 

4,800 

- เงินปันผลรับ เป็นรำยกำรท่ีจ่ำยตำมท่ี
ประกำศจ่ำย 

- ดอกเบี้ยรับ เป็นรำยกำรท่ีจ่ำยตำม
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ ำลบส่วน
ต่ำงที่ก ำหนดต่อป ี

- เงินกู้ยืมระยะยำวโดยคิดดอกเบี้ยใน
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ ำลบส่วน
ต่ำงที่ก ำหนดตำมสัญญำ 

- ค่ำบริหำรจัดกำร เป็นรำยกำรท่ีมีกำร
จ่ำยตำมสัญญำ 

3. บริษัท ไทยวอเตอร์    โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด
(TWO) 

- เป็นบริษัทย่อย 
(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50) 

- ต้นทุนขำยและบริกำร 
 
 

 
 
 

33,918 
 

 

- ค่ำบริกำรและบ ำรุงรักษำระบบผลิต
น้ ำประปำ เป็นรำยกำรท่ีมีกำรจ่ำยตำม
สัญญำ 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2558 

รายละเอียด 
งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะ 
ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำระบบ
ผลิต และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

- มีผู้บริหำรท่ีเป็นกรรมกำรใน TWO 2 ท่ำน 
คือ 
1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 

- รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร 
 
- เจ้ำหน้ีเงินประกัน 

 
 
 
 

6,000 
 

5,000 
 

- ค่ำบริหำรจัดกำร เป็นรำยกำรท่ีมีกำร
จ่ำยตำมสัญญำ 

- ค่ำเงินค้ ำประกัน เป็นรำยกำรท่ีมีกำร
จ่ำยตำมสัญญำ 

4. บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด 
ด ำเนินธุรกิจโดยกำรผลิตและส่งกระแสไฟฟ้ำให้
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน คือ    
คุณณรงค์ แสงสรุิยะ 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 
 

- ลูกหน้ีอื่น – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 5,480 5,480 - ค่ำน้ ำประปำ และค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำ
เสี ย  เป็นรำยกำร ท่ีมีกำรจ่ ำยตำม
สัญญำ 

5. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 
ด ำเนินธุรกิจรถขนส่งขนำดใหญ่ 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน คือ    
คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 

- ลูกหน้ีอื่น – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 9 9 - ค่ำน้ ำประปำ และค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำ
เสี ย  เป็นรำยกำร ท่ีมีกำรจ่ ำยตำม
สัญญำ 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำ รก ำกับตลำดทุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกัน ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรำย กำรระหว่ำงกันน้ัน ซึ่งกำรเข้ำท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันล้วนเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและมีควำมสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 3    :     ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี 
 นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5313 ของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ได้ตรวจสอบ
งบกำรเงินของบริษัทฯ และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และได้แสดง
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน โดยสรุปข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงินได้ดังนี้ 
 
ตารางสรุปงบการเงิน 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
2558 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี โดยแสดงเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวำคม 2557 และ 2556 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

 
 
 
 

รายการ

บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 784,670,038          2.95 1,197,907,493       4.86 2,148,024,596       8.76

เงินลงทนุช่ัวคราว 5,941,873,036       22.30 5,276,839,353       21.43 3,679,041,489       15.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 515,828,992          1.94 528,975,171          2.15 539,933,986          2.20

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 22,107,553            0.08 21,368,950            0.09 22,189,628            0.09

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 34,626,761            0.13 56,206,693            0.23 28,007,158            0.11

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,299,106,380    27.40 7,081,297,660    28.75 6,417,196,857    26.17

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                                -               -                                -               400,000,000          1.63

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 4,510,053,592       16.93 3,011,759,111       12.23 2,904,995,995       11.84

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 690,614,882          2.59 678,469,535          2.75 709,125,363          2.89

สินทรัพย์ในการผลิตน้้าประปา 1,086,648,389       4.08 84,994,043            0.35 -                                -               

สินทรัพย์ในการผลิตน้้าประปาตามสัญญากับภาครัฐ:

   สินทรัพย์ที่เปน็กรรมสิทธิของบริษทัฯ 7,274,066,103       27.30 7,617,869,564       30.93 7,931,142,885       32.34

   สินทรัพย์ที่ต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของบริษทัย่อย 2,732,467,351       10.26 2,696,054,116       10.95 2,851,788,267       11.63

สิทธิในการด้าเนนิการผลิตและจ้าหนา่ยน้้าประปา

   และการใหบ้ริการบ้าบดัน้้าเสียจากภาคเอกชน 1,181,113,975       4.43 1,224,160,260       4.97 1,267,117,647       5.17

สิทธิในการด้าเนนิการผลิตและจ้าหนา่ยน้้าประปา

   จากการซ้ือธุรกิจ 1,519,465,909       5.70 1,714,412,300       6.96 1,909,358,691       7.79

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,368,838               0.02 8,028,701               0.03 9,687,544               0.04

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 1,864,779               0.01 1,604,034               0.01 1,378,479               0.01

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าที่ดิน -                                -               -                                -               90,400,000            0.37

เงินจ่ายล่วงหนา้ผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 305,232,978          1.15 490,620,000          1.99 21,510,000            0.09

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,834,476            0.14 18,078,057            0.07 11,510,656            0.05

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,344,731,272   72.60 17,546,049,721   71.25 18,108,015,527   73.83

รวมสินทรัพย์ 26,643,837,652   100.00   24,627,347,381   100.00   24,525,212,384   100.00   

งบการเงินรวม

ป ี2558 ป ี2557 ป ี2556



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

             

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 120 
 

 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ

บาท % บาท % บาท %

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 257,255,686          0.97 652,577,474          2.65 133,023,726          0.54         

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 770,000,000          2.89 750,000,000          3.05 510,000,000          2.08         

หุ้นกู้ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 1,800,000,000       6.76 -                                -               1,700,000,000       6.93         

ภาษเีงินได้ค้างจ่าย 253,254,144          0.95 69,535,729            0.28 162,578,620          0.66         

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 130,134,593          0.49 107,299,587          0.44 138,343,585          0.56         

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 54,187,578            0.20 61,182,068            0.25 63,389,342            0.26         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,264,832,001    12.25 1,640,594,858    6.66 2,707,335,273    11.04

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนด

   ช้าระภายในหนึ่งปี 5,445,000,000       20.44 6,215,000,000       25.24 5,430,000,000       22.14      

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 6,391,737,288       23.99 5,294,365,242       21.50 5,292,804,018       21.58      

ส้ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 27,791,333            0.10 22,354,466            0.09 18,490,920            0.08         

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 84,814,257            0.32 65,443,479            0.27 65,409,327            0.27         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,949,342,878   44.85 11,597,163,187   47.09 10,806,704,265   44.06

รวมหน้ีสิน 15,214,174,879   57.10 13,237,758,045   53.75 13,514,039,538   55.10

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

   หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,990,000,000       14.98 3,990,000,000       16.20 3,990,000,000       16.27      

ทนุออกจ้าหนา่ยและช้าระเต็มมูลค่าแล้ว

   หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,990,000,000       14.98 3,990,000,000       16.20 3,990,000,000       16.27      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,637,769,601       9.90 2,637,769,601       10.71 2,637,769,601       10.76      

ก้าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 399,000,000          1.50 399,000,000          1.62 399,000,000          1.63         

   จัดสรรแล้ว - ส้ารองอ่ืน 1,445,616,272 5.43 1,171,411,333 4.76 935,527,729          3.81         

   ยังไม่ได้จัดสรร 3,599,586,197       13.51 3,786,648,430       15.38 3,642,111,050       14.85      

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (682,760,466)         (2.56) (633,123,374)         (2.57) (629,289,864)         (2.57)       

ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษัทฯ 11,389,211,604   42.75 11,351,705,990   46.09 10,975,118,516   44.75

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุมของบริษทัย่อย 40,451,169            0.15 37,883,346            0.15 36,054,330            0.15         

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 11,429,662,773   42.90 11,389,589,336   46.25 11,011,172,846   44.90

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 26,643,837,652   100.00   24,627,347,381   100.00   24,525,212,384   100.00   

งบการเงินรวม

ป ี2558 ป ี2557 ป ี2556
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รายการ

บาท % บาท % บาท %

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายน้้าประปากับภาครัฐ:

   รายได้ตามปริมาณรับซ้ือน้้าขั้นต่้า 4,867,529,106       87.32      4,757,743,229       84.63      4,532,867,595 78.29      

   รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซ้ือน้้าขั้นต่้า 281,126,146          5.04         339,500,396          6.04         386,858,522 6.68         

รายได้จากการขายน้้าประปากับภาคเอกชน 174,881,610          3.14         175,010,139          3.11         156,352,392 2.70         

รวมรายได้จากการขายน้้าประปา 5,323,536,862       95.50      5,272,253,764       93.78      5,076,078,509 87.67      

รายได้จากการบริการ 106,108,059          1.90         110,542,151          1.97         106,348,166 1.84         

ดอกเบีย้รับ 99,727,666            1.79         92,820,312            1.65         107,557,886 1.86         

ก้าไรจากการจ้าหนา่ยเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                                -               -                                -               113,076,250 1.95         

รายได้อ่ืน 45,114,383            0.81         146,502,018          2.61         386,771,625 6.68         

รวมรายได้ 5,574,486,970    100.00   5,622,118,245    100.00   5,789,832,436    100.00   

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายน้้าประปาและต้นทนุการบริการ 1,509,951,054       27.09      1,535,081,715       27.30      1,550,261,485 26.78      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 304,661,644          5.47         249,073,605          4.43         341,668,353 5.90         

ค่าสิทธิในการด้าเนนิการผลิตและจ้าหนา่ยน้้าประปา

   และการใหบ้ริการบ้าบดัน้้าเสียจากภาคเอกชนตัดจ้าหนา่ย 43,046,285            0.77         42,957,387            0.76         37,043,161 0.64         

ค่าสิทธิในการด้าเนนิการผลิตและจ้าหนา่ย

   น้้าประปาจากการซ้ือธุรกิจตัดจ้าหนา่ย 194,946,391          3.50         194,946,391          3.47         194,946,391 3.37         

รวมค่าใช้จ่าย 2,052,605,374    36.82     2,022,059,098    35.97     2,123,919,390    36.68     

ก าไรก่อนส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,521,881,596       63.18      3,600,059,147       64.03      3,665,913,046 63.32      

ส่วนแบง่ก้าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 103,498,301          1.86         110,596,627          1.97         62,533,873 1.08         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,625,379,897    65.04     3,710,655,774    66.00     3,728,446,919    64.40     

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (549,509,077)         (9.86)       (566,107,802)         (10.07)     (614,748,724) (10.62)     

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,075,870,820    55.18     3,144,547,972    55.93     3,113,698,195    53.78     

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (378,267,296)         (6.79)       (156,335,596)         (2.78)       (316,530,710) (5.47)       

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ของปกี่อน -                                -               -                                -               (200,482,662) (3.46)       

ก าไรส าหรับปี 2,697,603,524    48.39     2,988,212,376    53.15     2,596,684,823    48.31     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการที่จะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ขาดทนุที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปอ้งกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (49,637,092)           (0.89)       (3,833,510)             (0.07)       (28,926,998) (0.50)       

รายการที่จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                -               2,117,439               0.04         -                                -               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (49,637,092)           (0.89)       (1,716,071)             (0.03)       (28,926,998)           (0.50)       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2,647,966,432    47.50     2,986,496,305    53.12     2,567,757,825    47.81     

การแบง่ปนัก าไร

ส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 2,680,520,981       48.09      2,971,796,160       52.86      2,573,764,791 44.45      

ส่วนที่เปน็ของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุมของบริษทัย่อย 17,082,543            0.31         16,416,216            0.29         22,920,032 0.40         

การแบง่ปนัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 2,630,883,889       47.20      2,970,080,089       52.83      2,544,837,793 43.95      

ส่วนที่เปน็ของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุมของบริษทัย่อย 17,082,543            0.31         16,416,216            0.29         22,920,032 0.40         

ป ี2558 ป ี2557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม

ป ี2556
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งบกระแสเงินสด 

 
 
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ป ี2558 ป ี2557 (ปรับปรุงใหม่) ป ี2556

บาท บาท บาท

งบกระแสเงินสด

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนนิงาน 

      เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด้าเนนิงาน 3,727,354,409                  3,638,640,715                  3,279,206,838                  

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

      เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (3,677,517,467)                 (1,305,975,673)                 (1,101,397,232)                 

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (463,074,397)                    (3,282,782,145)                 (2,706,650,377)                 

   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ (413,237,455)                    (950,117,103)                    (528,840,771)                    

   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 1,197,907,493                  2,148,024,596                  2,676,865,367                  

   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 784,670,038                      1,197,907,493                  2,148,024,596                  

งบการเงินรวม

ป ี2558 ป ี2557 ป ี2556

บาท บาท บาท

   อัตราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.24 4.32 2.37

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 2.22 4.27 2.35

อัตราก้าไรขั้นต้น (%) 72.19                                  71.48                                  70.09                                  

อัตราก้าไรสุทธิ (%) 48..09 52.86                                  44.46                                  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 23.57                                  26.62                                  23.83                                  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 10.46                                  12.10                                  10.46                                  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 22.99                                  24.84                                  21.53                                  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เทา่) 1.33                                     1.16                                     1.23                                     

อัตราการจ่ายเงินปนัผล (เทา่) 96.76                                  87.26                                  85.24                                  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

งบการเงินรวม

รายการ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
 

14.1 ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและขำยน้ ำประปำให้กำรประปำส่วนภูมิภำค (“กปภ.”)  ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสำคร และ
จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทฯ ได้ลงนำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำกับ กปภ. เป็นระยะเวลำ 30 ปีนับตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2547 
เป็นต้นไป ตำมสัญญำฯ ดังกล่ำว กปภ. รับซ้ือน้ ำประปำขั้นต่ ำเริ่มต้นท่ี 200,000 ลบ.ม./วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2547 และปรับ
เพิ่มขึ้นไปจนถึง 354,000 ลบ.ม./วันตลอดอำยุสัญญำฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำสูงสุดจ ำนวน 440,000 ลบ.ม./
วัน โดยในปี 2558 ยอดขำยน้ ำประปำเฉลี่ยท้ังปีเท่ำกับ 377,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งสูงกว่ำปริมำณน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ี กปภ. รับซื้อท่ี 
354,000 ลบ.ม./วัน อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำมีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง อันเนื่องมำจำกกำรเจริญเติบโตของ
พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสำคร และจังหวัดนครปฐม บริษัทฯ จึงก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่สอง ตั้งอยู่ท่ีอ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสำคร โดยมีก ำลังกำรผลิตเริ่มต้นท่ี 100,000 ลบ.ม./วัน และมีควำมคืบหน้ำของงำนก่อสร้ำงประมำณร้อยละ 43.3 ซึ่งคำด
ว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2560 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต  

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (“PTW”) ในสัดส่วนร้อยละ 98.0 ของทุน   จด
ทะเบียนและช ำระแล้ว โดย PTW ประกอบธุรกิจผลิตและขำยน้ ำประปำให้ กปภ. ในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธำนี และพื้นท่ีรังสิต (ทำง
เหนือของกรุงเทพฯ) PTW ได้ลงนำมสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ กปภ. มีระยะเวลำ 25 ปีนับตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2541 เป็นต้นไป ปัจจุบันกปภ. รับซื้อน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ี 330,000 ลบ.ม./วัน ขณะท่ียอดขำยน้ ำประปำเฉลี่ยท้ังปี 
2558 เท่ำกับ 364,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งสูงกว่ำปริมำณน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ี กปภ. รับซื้อ นอกจำกน้ี ในปี 2558 PTW ได้ขยำยก ำลัง
กำรผลิตเพิ่มเติมจำกปัจจุบันอีก 57,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 1 ปี 2559 ภำยหลังจำกงำนก่อสร้ำง
แล้วเสร็จ PTW จะมีก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ 444,400 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของผู้ใช้น้ ำในอนำคต  

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำประปำและน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน (สิทธิในกำร
ด ำเนินงำนฯ) โดยมีระยะเวลำ 30 ปีนับตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2552 เป็นต้นมำ โดยตำมสัญญำฯ บริษัทฯ มีสิทธิในกำรบริหำร
จัดกำร ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำโรงผลิตน้ ำประปำและโรงบ ำบัดน้ ำเสีย ตลอดจนเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมบำง
ปะอินตลอดระยะเวลำ 30 ปี    

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ("CKP") ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของ
ทุนช ำระแล้ว โดย CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนประเภทต่ำง ๆ และในเดือนกรกฎำคม ปี 2556 CKP ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 25.00 และในเดือนพฤษภำคม ปี 2558 บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมจ ำนวน 467.50 ล้ำนหุ้น และซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจัดสรร จ ำนวน 23.14 ล้ำนหุ้น คิดเป็น
จ ำนวนท้ังหมด 490.64 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 3 บำท คิดเป็นเงินรวม 1,472 ล้ำนบำทในเดือนดังกล่ำว ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้น
ของบริษัทฯ ใน CKP เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 25.00 เป็นร้อยละ 25.31 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็น
เงินลงทุนในกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ี 2  และลงทุนในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ CKP จ ำนวนเงินรวม 2,900 ล้ำนบำท 
โดยมีรำยละเอียดของหุ้นกู้ดังน้ี 

 

ก) หุ้นกู้ชุดท่ี 1 จ ำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,000 ล้ำนบำท หุ้น
กู้ดังกล่ำวจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2561 และมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.06 ต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
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ข) หุ้นกู้ชุดท่ี 2 จ ำนวน 500,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 500 ล้ำนบำท หุ้นกู้
ดังกล่ำวจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2563 และมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.37 ต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

ค) หุ้นกู้ชุดท่ี 3 จ ำนวน 1,400,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,400 ล้ำนบำท หุ้น
กู้ดังกล่ำวจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวันท่ี 21 พฤษภำคม 2568 และมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.98 ต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

ตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ข้อก ำหนดสิทธิฯ) บริษัทฯ ต้องด ำรงอัตรำส่วนทำง
กำรเงินดังต่อไปน้ี  

1.  บริษัทฯ ต้องด ำรงอัตรำส่วน หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอัตรำไม่เกิน 2.00 เท่ำ ณ ทุก ๆ 
สิ้นปีบัญชี ท้ังนี้กำรค ำนวณอัตรำส่วนดังกล่ำวให้ค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมรำยปีของบริษัทฯ   

2.  บริษัทฯ ต้องด ำรงอัตรำส่วน หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA Ratio) ในอัตรำไม่เกิน 4.00 เท่ำ ณ 
ทุก ๆ สิ้นปีบัญชี ทั้งน้ีกำรค ำนวณอัตรำส่วนดังกล่ำวให้ค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมรำยปีของบริษัทฯ   

3. บริษัทฯ ต้องด ำรงอัตรำส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ำย (EBITDA to Interest Ratio) ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 เท่ำ ณ 
ทุก ๆ สิ้นปีบัญชี ทั้งน้ีกำรค ำนวณอัตรำส่วนดังกล่ำวให้ค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมรำยปีของบริษัทฯ  
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินเป็นไปตำมข้อก ำหนดสิทธิฯ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี  

1. หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2558 เท่ำกับ 1.4 เท่ำ 
2. หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA ประจ ำปี 2558 เท่ำกับ 1.7 เท่ำ 
3. EBITDA ต่อ ดอกเบี้ยจ่ำย ประจ ำปี 2558 เท่ำกับ 8.0 เท่ำ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหุ้นกู้คงเหลือสรุปได้ดังนี้ 

หุ้นกู้ วันท่ีออก วันท่ีครบก ำหนด อัตรำดอกเบี้ย จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 

หุ้นกู ้# 1 26 ก.พ. 2552 26 ก.พ. 2559 5.35% ต่อปี 1,800* 

หุ้นกู้ # 2 22 ก.พ. 2555 22 ก.พ. 2662 4.40% ต่อปี 1,500 

หุ้นกู้ # 3 22 ก.พ. 2555 22 ก.พ. 2665 4.60% ต่อปี 2,000 

หุ้นกู้ # 4 6 ก.พ. 2558 6 ก.พ. 2561 3.06% ต่อป ี 1,000 

หุ้นกู้ # 5 6 ก.พ. 2558 6 ก.พ. 2563 3.37% ต่อป ี   500 

หุ้นกู้ # 6 21 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2568 3.98% ต่อป ี 1,400 

รวม 8,200 

 หมายเหตุ: *บริษัทฯ จะจ่ายช าระหุ้นกู้ท่ีครบก าหนดจ านวน 1,800 ล้านบาทโดยเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ 
 
วิเคราะห์รายได้ 
รายได้จากการขายน  าประปา 
 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำส่วนใหญ่เป็นรำยได้ท่ีเกิดจำกบริษัทฯ และ PTW ขำยน้ ำประปำให้แก่ กปภ. ซึ่งเป็นตำม
สัญญำฯ และบริษัทฯ ขำยน้ ำประปำให้แก่ผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอินซึ่งเป็นไปตำมสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเท่ำกับ 
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5,076.1 ล้ำนบำท 5,272.3 ล้ำนบำท และ 5,323.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนเท่ำกับร้อยละ 3.9 และร้อยละ 1.0 ตำมล ำดับ  รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำท่ีเพิ่มขึ้นสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 
 ปี 2557 
 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 196.2 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เนื่องจำก 

1) รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 207.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เน่ืองจำก
ยอดขำยน้ ำประปำในพื้นท่ีให้บริกำรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 2.4 ล้ำน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และรำคำขำยน้ ำประปำท่ีปรับ
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

2) รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (PTW) ลดลงจ ำนวน 11.4 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 0.7 เน่ืองจำกยอดขำยน้ ำประปำในพื้นท่ีให้บริกำรลดลง 3.6 ล้ำน ลบ.ม. หรือลดลงร้อยละ 2.6 ในขณะท่ีรำคำขำย
น้ ำประปำของ PTW ปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 ปี 2558 
 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 51.2 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เนื่องจำก 
 1)  รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 30.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เน่ืองจำกรำคำ
ขำยน้ ำประปำท่ีปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

2)  รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำของ PTW เพิ่มขึ้นจ ำนวน 20.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เน่ืองจำกรำคำ
ขำยน้ ำประปำของ PTW ปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

 
อัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีบริษัทฯ และ PTW ขำยให้แก่ กปภ. ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำเป็นดังนี้  

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

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

1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2556 26.858730 11.72 12.15 

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

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

รายได้จากการบริการ 
 รำยได้จำกกำรบริกำร เป็นรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรผลิตน้ ำประปำแก่นิคมอุตสำหกรรมอมตะ  และกำรให้บริกำร
บ ำบัดน้ ำเสียท่ีนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้จำกกำรบริกำร
เท่ำกับ 106.3 ล้ำนบำท 110.5 ล้ำนบำท และ 106.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นในปี 2557 และลดลงในปี 2558 
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ำกับร้อยละ 4.0 และร้อยละ 4.0 ตำมล ำดับ รำยได้จำกกำรบริกำรท่ีเพิ่มขึ้นในปี 2557 และ
ลดลงในปี 2558 สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

ปี 2557 
รำยได้จำกกำรบริกำรเพิ่มขึ้นจ ำนวน 4.2 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เน่ืองจำกยอดกำรบริกำรท่ีเพิ่มขึ้นจำกงวด

เดียวกันของปีก่อน 
ปี 2558 

รำยได้จำกกำรบริกำรลดลงจ ำนวน 4.4 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4.0 เนื่องจำกยอดกำรบริกำรท่ีลดลงจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจชลอตัวของนิคมอุตสำหกรรม และมีกำรหยุดกำรผลิตของลูกค้ำชั่วครำวในนิคมอุตสำหกรรมบำง
ปะอินและนิคมอุสำหกรรมอมตะ 
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รายได้อื่น 
 รำยได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รำยได้จำกดอกเบี้ยรับ ผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินสด
ของบริษัทฯ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน และเงินรับคืนภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 607.5 ล้ำนบำท 239.3 ล้ำนบำท และ 
144.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ำกับร้อยละ 60.6 และร้อยละ 39.5 
ตำมล ำดับ รำยได้อื่นท่ีลดลงสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

ปี 2557 
รำยได้อื่นลดลงจ ำนวน 368.2 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 60.6 เนื่องจำก 

1) ในปี 2556 PTW รับคืนภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 รวมจ ำนวน 347.3 ล้ำนบำท และ 

2) บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 113.1 ล้ำนบำท เน่ืองจำกเป็นรำยกำรพิเศษท่ี
เกิดขึ้นในปี 2556 เท่ำน้ัน 

3) ผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินดีขึ้นกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน 
ปี 2558 
รำยได้อื่นลดลงจ ำนวน 94.5 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 39.5 เนื่องจำก 
1) เนื่องจำกในปี 2557 บริษัทฯ ปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชีท่ีบันทึกภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2556 สูงกว่ำท่ีต้อง

จ่ำยจริงจ ำนวน 55.3 ล้ำนบำทเป็นรำยได้อื่น และ 
2) อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก และผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินลดลง เน่ืองจำกสภำวะตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยผันผวนมำกกว่ำปีก่อน 
 
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 
ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขำยน้ ำประปำและต้นทุนบริกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ใน
กำรผลิตน้ ำประปำ ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำสำรเคมี ค่ำเช่ำท่ีดินส ำหรับกำรวำงแนวท่อ 
ค่ำแรงงำน และวัสดุสิ้นเปลือง   
  ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำรเท่ำกับ 1 ,550.3 ล้ำนบำท  
1,535.1 ล้ำนบำท และ 1,510 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้รวมเท่ำกับร้อยละ 26.8 ร้อยล 27.3 และร้อยละ 
27.1 ตำมล ำดับ ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ำกับร้อยละ 1.0 และร้อยละ 1.6 ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ต้นทุนขำยและบริกำร 1,510.0 1,535.1 1,550.3 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 304.7 249.1 341.7 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 549.5 566.1 614.7 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 378.3 156.3 517.0 

รวม 2,742.5 2,506.6 3,023.7 
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 ปี 2557 
1) ค่ำสำรเคมีลดลงจ ำนวน 36.7 ล้ำนบำท เน่ืองจำกคุณภำพน้ ำดิบท่ีใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำคุณภำพดีกว่ำงวด

เดียวของปีก่อน และ 
2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตอื่นลดลงจ ำนวน 8.1 ล้ำนบำท 
3) ค่ำเอฟที และค่ำไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 27.7 ล้ำนบำท จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
ปี 2558 
1)  ค่ำเอฟที และค่ำไฟฟ้ำลดลงจ ำนวน 31.5 ล้ำนบำท  
2) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนผลิตเพิ่มขึ้นจ ำนวน 4.6 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีกำรเพิ่มขึ้นเงินเดือนพนักงำนจำกงวด

เดียวกันของปีก่อน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 341.7 ล้ำนบำท 249.1 
ล้ำนบำท และ 304.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยอัตรำกำรลดลงในปี 2557 และเพิ่มขึ้นในปี 2558 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนเท่ำกับร้อยละ 27.1 และร้อยละ 22.3 ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 
 ปี 2557 

1) ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกำรบันทึกภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำย และเงินเพิ่มจำกกำรช ำระภำษีล่ำช้ำรวมจ ำนวน  60 

ล้ำนบำทไว้ในหมวดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เนื่องจำกเป็นรำยกำรพิเศษท่ีเกิดขึ้นในปี 2556 เท่ำน้ัน 

2) ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำกฎหมำย และอื่นๆ ลดลงจ ำนวน 10.9 ล้ำนบำท 9.2 ล้ำนบำท 

และ 10.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ปี 2558 
1) ค่ำสนับสนุนงำนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 46.0 ล้ำนบำท และ 

2) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเพิ่มขึ้นจ ำนวน 7.5 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีกำรเพิ่มขึ้นเงินเดือนพนักงำนจำกงวด

เดียวกันของปีก่อน 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 62.5 ล้ำนบำท 110.6 ล้ำนบำท 

และ 103.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นในปี  2557 และลดลงในปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 77.0 และร้อยละ 6.4 
ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

ปี 2557 
 ในปี 2557 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 48.1 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.0 เน่ืองจำก
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) (CKP) มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรให้บริกำรของบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัท 
บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ได้เริ่มผลิตไฟฟ้ำตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็นต้นไป  
 ปี 2558 

ในปี 2558 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจ ำนวน 7.1 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 6.4 เนื่องจำกบริษัท
ย่อยของ CKP มีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรยกเลิกสัญญำเดินเครื่องและบ ำรุงรักษำจ ำนวน 135.0 ล้ำนบำท และ CKP มีกำรรับรู้ส่วนแบ่ง
ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 27.0 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2557 ไม่มีรำยกำรดังกล่ำว 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 614.7 ล้ำนบำท 566.1 ล้ำนบำท และ 549.5 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน สำมำรถอธิบำยได้ดังนี 
 ปี 2557 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลงจ ำนวน 48.6 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.9 เน่ืองจำกเงินกู้ยืมท่ี
ลดลง และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ปี 2558 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลงจ ำนวน 16.6 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.9 เน่ืองจำกเงินกู้ยืมท่ี

ลดลง และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เท่ำกับ 517.0 ล้ำนบำท 156.3  ล้ำนบำท และ 378.3 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ภำษีเงินได้นิติบุคคลลดลงในปี 2557 และเพิ่มขึ้นในปี 2558 สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

ปี 2557 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจ ำนวน 360.7 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 69.8 เน่ืองจำกเมื่อวันท่ี 27 พฤษภำคม 2556 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่วันดังกล่ำว เป็นระยะเวลำ 8 ปี จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมในปี 2554 

ปี 2558 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจ ำนวน 222.0 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.0 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์

กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลครบเต็มจ ำนวนเงินท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนแล้วเมื่อกลำงปี 2558 ส่งผลให้บริษัทฯ เริ่มมีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมำสสำมปี 2558 เป็นต้นไป ในขณะท่ีปี 
2557 บริษัทฯ ไม่มีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 
ก าไรสุทธ ิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิใน ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ  2,573.8 ล้ำนบำท  2,971.8 ล้ำนบำทและ 
2,680.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ำกับร้อยละ 44.5 ร้อยละ 52.9 และร้อย
ละ 48.1 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนก ำไรสุทธิต่อรำยได้รวมในปี 2558 ลดลงจำกปีก่อนมีเหตุผลตำมท่ีกล่ำวไว้ในแต่ละหัวข้อ
ข้ำงต้น  
 
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายได้ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

สินทรัพย์รวม 26,643.8 24,627.3 24,525.2 

หน้ีสินรวม 15,214.2 13,237.8 13,514.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,429.6 11,389.5 11,011.2 
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วิเคราะห์สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 71 - 74 ของ
สินทรัพย์รวม โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 26,643.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,016.5 ล้ำน
บำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์มีสำเหตุหลักเนื่องจำกกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ และมีกำรเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์อื่น ๆ โดยอธิบำยได้ดังนี้ 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 784.7 ล้ำนบำท 
ลดลง 413.2 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกให้ PTW กู้ยืมเพื่อลงทุนในกำรขยำยก ำลังกำร
ผลิต 
 เงินลงทุนชั่วครำว 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนชั่วครำวจ ำนวน 5,941.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 665.1 ล้ำน
บำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกบริษัทฯ ออกหุ้นกู้เพื่อก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ีสองท่ียัง
ไม่ได้เบิกจ่ำยและเงินสดคงเหลือจำกกำรด ำเนินงำนได้น ำฝำกประจ ำไว้กับธนำคำรเพิ่มขึ้น 
 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่นจ ำนวน 515.8 ล้ำนบำท ลดลง  13.2 
ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกยอดขำยลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน โดยลูกหน้ีกำรค้ำ
ส่วนใหญ่จ ำนวน 456.1 ล้ำนบำท เป็นลูกหน้ีกำรค้ำกำรประปำส่วนภูมิภำคซึ่งมีระยะเวลำกำรเก็บเงินประมำณไม่เกิน 30 วันนับ
จำกวันท่ีออกใบแจ้งหน้ี 
 สินค้ำคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 22.1 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย
สำรเคมีท่ีใช้ส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำ 5.7 ล้ำนบำท และอะไหล่ส ำหรับซ่อมบ ำรุงระบบผลิตและระบบจ่ำยน้ ำประปำ จ ำนวน 
16.4 ล้ำนบำท โดยสำรเคมีหลักมีอัตรำกำรหมุนเวียนเฉลี่ยไม่เกิน 3  เดือน และอะไหล่ในกำรซ่อมแซมมีไว้เพื่อส ำหรับกำร
ซ่อมแซมตำมแผนงำนท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 4 ,510.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
1,498.3 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกบริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุน CKP จ ำนวน 1,471.9 ล้ำน
บำท 
 สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำท่ีก ำลังก่อสร้ำงจ ำนวน 1,086.6 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,001.6 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกบริษัทฯ มีกำรลงทุนก่อสร้ำงโรง
ผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยคำดว่ำงำนก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จภำยในปี 
2560  
 สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐ ท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ และท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำ
ฯ ของบริษัทย่อย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐ ท่ีเป็น
กรรมสิทธิของบริษัทฯ และท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ ของบริษัทย่อยจ ำนวน 10 ,006.5 ล้ำนบำท ลดลง 307.4 ล้ำนบำท 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำระหว่ำงงวด 
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 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ และกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกภำคเอกชน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ และกำร
ให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกภำคเอกชนจ ำนวน 1,181.1 ล้ำนบำท ลดลง 43.1 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด 
 

วิเคราะห์หนี สิน 
 หน้ีสินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจำกธนำคำรและกำรออกหุ้นกู้คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 
50 - 54 ของสินทรัพย์รวม โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 15,214.2 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นหน้ีสินเงินกู้ยืมและหุ้นกู้จ ำนวนรวม 14,406.7 ล้ำนบำท โดยเงินกู้ยืมจ ำนวน 6,215 ล้ำนบำท มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว และมี
กำรจ่ำยช ำระเงินต้นเป็นรำยไตรมำส ส่วนหุ้นกู้จ ำนวน 8,191.7 ล้ำนบำทมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ี โดยบริษัทฯ จะช ำระคืนหุ้นกู้
จ ำนวน 1,800 ล้ำนบำทท่ีครบก ำหนดในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 โดยเงินสดคงเหลือของ  บริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 15,214.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,976.4 ล้ำนบำท เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557  เน่ืองจำกบริษัทฯ ออกหุ้นกู้จ ำนวน 2,900 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกำร
ก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 จ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท และเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CKP จ ำนวน 1,400 ล้ำนบำท นอกจำกน้ี 
ในระหว่ำงปีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 750 ล้ำนบำท  

 

วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนผู้ถือหุ้น 11,429.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 40.1 ล้ำนบำท เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิประจ ำปี 2,680.5 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปัน
ผลจ ำนวน 2,593.6 ล้ำนบำท 

 

กระแสเงินสดสุทธ ิ
(หน่วย :ล้ำนบำท) 

 
งบกระแสเงินสด ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,727.4 3,638.6 3,279.2 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,677.5) (1,306.0) (1,101.4) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (463.1) (3,282.8) (2,706.6) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (413.2) (950.2) (528.8) 
 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 3,638.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก

งวดเดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 359.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เน่ืองจำกในปี 2557 บริษัทฯ จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง 
340.6 ล้ำนบำท 

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 3 ,727.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
งวดเดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 88.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เนื่องจำกดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 71.5 ล้ำนบำท 

 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 
 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 1,306.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 204.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 เน่ืองจำกในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุน
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ชั่วครำวเพิ่มขึ้นจ ำนวน 963.2 ล้ำนบำท สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐเพิ่มขึ้นจ ำนวน 18.3 ล้ำนบำท และ
สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจ ำนวน 56.9 ล้ำนบำท ในขณะที่เงินลงทุน
ระยะยำวอื่นลดลงจ ำนวน 600 ล้ำนบำท เงินจ่ำยล่วงหน้ำท่ีดินลดลงจ ำนวน 90.4 ล้ำนบำท และอำคำรและอุปกรณ์ลดลงจ ำนวน 
151.4 ล้ำนบำท 

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 3 ,677.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 2,371.5 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ181.6 เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,471.9 ล้ำนบำท สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 733.2 ล้ำนบำท สินทรัพย์ในกำรผลิต
น้ ำประปำท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจ ำนวน 167.3 ล้ำนบำท  

 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 3,282.8 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำก
ปี 2556 เน่ืองจำกในปี 2557 มีกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 2,593.2 ล้ำนบำท และช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 675.0 ล้ำน
บำท 

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 463.1 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 
2557 เนื่องจำกในปี 2558 มีเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 2,895.1 ล้ำนบำท 
 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 
 อัตรำส่วนสภำพคล่องปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 2.37 4.32 และ 2.24 ตำมล ำดับ โดยในปี 2557 
อัตรำส่วนสภำพคล่องดีกว่ำปี 2556 และปี 2558 เนื่องจำกวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ไม่มีหุ้นกู้ท่ีครบก ำหนดต้องช ำระในขณะที่สิ้น
ปี 2558 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ีครบก ำหนดช ำระในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 จ ำนวน 1,800 ล้ำนบำท  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและทรัพย์สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว และลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 
 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
อัตรำส่วนก ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  เท่ำกับร้อยละ 70.1 ร้อยละ 71.5 และ

ร้อยละ 72.2 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนก ำไรขั้นต้นในปี 2558 มีอัตรำท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกรำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่ต้นทุนขำยน้ ำประปำและต้นทุนกำรบริกำร ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน 

อัตรำส่วนก ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  เท่ำกับร้อยละ 44.5 ร้อยละ 52.9 และ
ร้อยละ 48.1 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนก ำไรสุทธิในปี 2558 มีอัตรำลดลง เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเพิ่มขึ้น ในขณะ
ท่ีค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นตำมรำยได้ และมีภำษีเงินได้ท่ีต้องจ่ำยเพิ่มขึ้นกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลครบเต็มจ ำนวนเงินท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้วเมื่อกลำงปี 2558 ส่งผลให้บริษัทฯ เริ่มมีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมำส
สำมปี 2558 เป็นต้นไป ในขณะที่ปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 10.5 ร้อย

ละ 12.1 และร้อยละ 10.5 ตำมล ำดับ และอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 ปี 2557 และ
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ปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 21.5 ร้อยละ 24.8 และร้อยละ 23.0 ตำมล ำดับ โดยอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์และอัตรำผลตอบแทน
จำกสินทรัพย์ถำวรลดลง เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิปี 2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 

 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ

ร้อยละ 1.2 ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 1.3 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2557 เน่ืองจำกบริษัทฯ ออกหุ้นกู้จ ำนวน 2,900 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกำรก่อสร้ำงโรงผลิต
น้ ำประปำแห่งที่ 2 จ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท และเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CKP จ ำนวน 1,400 ล้ำนบำท  

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 85.2 ร้อยละ 87.3 และร้อยละ 96.8 ตำมล ำดับ 
โดยอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ำยเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ภาระผูกพันด้านหนี สินที่อาจจะเกิดขึ น 
 บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 34.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับ
รำยจ่ำยฝ่ำยทุน และข้อ 34.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืมเงิน
และ/หรือกำรออกหุ้นกู้และ/หรือเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
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หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
1. ดร.ทนง พิทยะ  
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 17 ธันวำคม 
2551 

 

68  ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยนอร์ทเวสเทิร์น   ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำโท เศรษฐศำสตร ์
มหำวิทยำลัย นอร์ทเวสเทิร์น   ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร ์
 มหำวิทยำลัย โยโกฮำมำ   ประเทศญี่ปุ่น 

0.0085% 
  

ไม่มี 2552 – ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 

กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 

บมจ. ทีทีดับบลิว   
 
บมจ.ซีเค พำวเวอร์  
 
บจ.แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป 
 
บมจ.ไทยศรีประกันภัย  
 
บมจ. สแกน อินเตอร์ 

   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547   
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 

  2553 - ปัจจุบัน 
  
 
 
 

ประธำนกรรมกำร  
 

บจ. ไซยะบุรี พำวเวอร์  
 
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
2. นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย์(1) (2) 
 กรรมกำร 
 รองประธำนกรรมกำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญำโท วิศวกรรมไฟฟ้ำ  
มหำวิทยำลัยโอซำก้ำ  ประเทศญีปุ่่น 

 ปริญญำตรี วศิวกรรมไฟฟ้ำ  
มหำวิทยำลัยโอซำก้ำ   ประเทศญี่ปุน่ 

 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550 
        สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  
 หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP) รุ่น 18/2547 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547  
        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย         
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 15/2547 
        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่น 366 
        วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

 
 
 
 
 
 

0.0275% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549-ปัจจุบัน 
2554- ปัจจุบัน 
 
2553-ปัจจุบัน 
 
2549-ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2541-ปัจจุบัน 
 
 
 
2550-ปัจจุบัน 
 
2546-ปัจจุบัน 
 
2537-ปัจจุบัน 
 

กรรมกำร    รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำร
ควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรบริหำร   

บมจ. ทีทีดับบลิว  
บมจ. ซีเค พำวเวอร์  
 
บจ. ไซยะบุรี พำวเวอร์ 
 
บจ. ไฟฟ้ำ น้ ำงึม 2  
บจ.เซำท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี 
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
 
บมจ. ช.กำรช่ำง   
 
บมจ. ช.กำรช่ำง   
 
บมจ. ช.กำรช่ำง   



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
3.นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 

71  ปริญญำโท สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  
         มหำวิทยำลัยเคโอ  ประเทศญี่ปุ่น  
         โดยทุนธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 ปริญญำตรี สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  

         มหำวิทยำลัยฮิโตสึบำชิ  ประเทศญี่ปุ่น 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 34/2548   

        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0250% ไม่มี 2549-ปัจจุบัน 
 
 
 
2555-ปัจจุบัน 
 
2550–ปัจจุบัน 
2550-.ปัจจุบัน 
 
2546-2547 
 
2546-2547 
 
2545-2547 
2544-2547 

 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ปรึกษำ 
 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
รองผู้ว่ำกำร 
กรรมกำร 

บมจ. ทีทีดับบลิว   
 
 
 
บมจ. ซีเค พำวเวอร์  
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. สตำร์ซำนิทำรี่ แวร์  
 
กองทุน 30 ปี ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและ
น ำเข้ำแห่งประเทศไทย 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
บจ.ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

        



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
4. นำยสมนึก  ชัยเดชสุริยะ 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ประธำนกรรมกำรบรรษัท 

ภิบำล 

 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญำโท  สำขำวิชำกฎหมำย  
         จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ปริญญำตรี สำขำวิชำกฎหมำย  

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

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 9/2547   

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 9/2548  

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 ปริญญำบตัร  วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
 เนติบัณฑิต  ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตสภำ 

 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2549 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2550 - ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2547 – ปัจจุบัน 
 
2542 – 2543 
2540 – 2541 
2538 – 2540 
2537 - 2538 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ    
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
รองอธิกำรบดี 
 
กรรมกำร   ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ   กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และอนุกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำร  ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ว่ำกำร 
รองผู้ว่ำกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
รองผู้ว่ำกำรฝ่ำยกฎหมำยและกรรม
สิทธ์ที่ดิน 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
 
 
 
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
(มหำวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร) 
บมจ. ไทยศรีประกันภัย  
 
บมจ. ทำงยกระดับดอนเมือง  
 
 
 
บมจ. คำเธ่ย์ลีสแพลน  
 
องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร  
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
5.นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ       

         และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 

70  ปริญญำโท สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  
         มหำวิทยำลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียลองบีช  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 ปริญญำตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  

        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 หลักสูตร Directors Certification Progam(DCP) รุ่น 81/2549  

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 18/2547   

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

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร The Board’s Role in Managers and   Acquisitions  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 Advanced Management Program: The International Senior 

Manager’s Program 
         Harvard University, Graduate School of Business           
         Administration, U.S.A. 

 

- ไม่มี 2549-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2550 – ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
2539 - 2546 
 
2532 - 2539 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ  
และก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำร   ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ   
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
 
 
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บมจ. ไทยออฟติคอล กรุ๊ป  
 
 
บมจ. ไทยออฟติคอล กรุ๊ป  
บจ. สยำมครำฟท์อุตสำหกรรม 
 
บจ. กระดำษสหไทยอุตสำหกรรม 
บจ. ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 
บมจ. กระดำษสหไทย 
 

        
        
        



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
6. นำยณรงค์  แสงสุริยะ (1) (2) 
 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 11 
กันยำยน 2543 

 

71  ปริญญำตรี สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ                          
         จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548   
        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 

0.00003 % ไม่มี 2543-2558 
 

2556-ปัจจุบัน 
 

2554-ปัจจุบัน 
2552-ปัจจุบัน 
2549-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 

กรรมกำร    
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภบิำลและ 
บริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำร 
กรรมกำร  ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร   กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำร 
ควำมเสี่ยง 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
บมจ. ซีเค พำวเวอร์  
 
บมจ. ซีเค พำวเวอร์  
บจ. บำงปะอินโคเจนเนอเรชั่น  
บจ. ไฟฟ้ำน้ ำงึม 2  
บจ.เซ้ำท์อีสท์เอเชียเอนเนอร์จี 
บมจ. ช.กำรช่ำง 

     2550-ปัจจุบัน 
 

2544-ปัจจุบัน 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
กลุ่มงำนปฏิบัติกำร 

บมจ. ช.กำรช่ำง 
 
บมจ. ช.กำรช่ำง 
 

   
 
 
 

  2537-ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บมจ. ช.กำรช่ำง 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
7.ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ ์(1) (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2543 

 

59  ปริญญำเอก สำขำวิชำวศิวกรรมศำสตร์  (ปฐพีวิศวกรรม)  
        มหำวิทยำลัยอินส์บรุค    ประเทศออสเตรีย 
 ปริญญำตรแีละโท สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (โยธำ)  
         จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549  
        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 

19/2548 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

0.0716 % ไม่มี 2543-ปจัจุบัน 
 
2557-ปัจจุบัน 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
2552-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
2547-2554 
2544 - 2553 
2543-2554 
 

กรรมกำร   
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร   
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ 
บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค  
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ  
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ  
บมจ. ช.กำรช่ำง 
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ 
 

   
 
 
 
 
 
 

     



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
8.นำยสุวิช  พ่ึงเจริญ(1) (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 

69  ปริญญำโท สำขำวิชำรัฐศำสตร์  แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง         
         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

         มหำวิทยำลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น 
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำร 
       เศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนักบรหิำรระดับสูง  รุ่น 1/2546 

  สถำบันพระปกเกลำ้ 

   หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรเมืองกำรปกครองในระบบ  
          ประชำธิปไตย รุ่น 8/2547 

  สถำบันพระปกเกล้ำ 

  หลักสูตร Mini MBA 
 มหำวิทยำลัยเบิร์คเล่ย  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
 
 
 

 

- ไม่มี 2549-ปัจจุบัน 
2546-2549 
 
 
2539-2546 
2537-2539 
 
2532-2537 

กรรมกำร  และกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
ผู้จัดกำรทั่วไป 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
บจ. ทำงด่วนกรุงเทพเหนือ   
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
 
 

        



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
 9. นำยโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ (2) 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 14 
สิงหำคม 2557 

 

43  ปริญญำตรี  สำขำวิชำเศรษฐศำสตรแ์ละบริหำรธุรกิจ  
            มหำวิทยำลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 

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

78/2549สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 

- ไม่มี 2557-ปัจจุบัน 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
 
2557-ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
 
2550-2552 
2549-2552 
2549 
 
2542-2549 

กรรมกำร     
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้จัดกำรฝำ่ยพัฒนำโครงกำร
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและพลังงำน 
ผู้จัดกำรฝำ่ยโครงกำรและโรงงำน 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย)  
บจ. มิตรพำวเวอร์ (ไทยแลนด์)  
บจ. มิตรพำวเวอร์ แคปปิตอล 
(ไทยแลนด์)  
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บมจ. ทีทีดับบลิว  
บจ. มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย)  
บจ. มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด
(โตเกียว)  

   
 
 
 
 

     



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  10. นำยยำสุทำกะ  ซูซูกิ  (2) 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 7 เมษำยน 
2558 

 

52  ปริญญำโท วิศวกรรมเครื่องกล  
มหำวิทยำลัยโตฮอคกุ ประเทศญีปุ่่น 

 ปริญญำตรี วศิวกรรมเครื่องกล 
มหำวิทยำลัยโตฮอคกุ ประเทศญีปุ่่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 
รองประธำนอำวุโสแผนกธุรกิจ
โครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
หน่วยงำนธุรกิจ ภูมิภำคเอเชีย 
แปซิฟิก 
รองประธำนอำวุโส และผู้อ ำนวยกำร
ใหญ่แผนกธุรกิจโครงกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
 

บมจ.ทีทีดับบลวิ  
 
 
 
บจ. มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ ำกัด  
 
 
 
บจ. มิตซุย (เอเชียแปซิฟิก) พีทีอี 
จ ำกัด ประเทศสิงคโปร ์
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  11. นำงพเยำว์  มริตตนะพร (1) (2) 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 17 
กุมภำพันธ์ 2558 

 

58  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

 ปริญญำตรี  กำรบญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 9/2552 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 11/2553) 

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
2547-ปัจจุบัน 
 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำร
ควำมเสี่ยง 
กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร     
 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
 
 
 

บมจ.ทีทีดับบลวิ  
 
 
 
 
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
 
 
บจ. ไซยะบุรี พำวเวอร์ 
 
บจ. ทำงด่วนกรุงเทพเหนือ   



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (1) (2) 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 15 มีนำคม 
2557 

 

62  Master of Business Administration  
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

 Master of Science (Mathematics and Computer Science) 
        University of Louisville, Kentuckly, U.S.A. 
 ปริญญำตรี  สถติิศำสตร์บัณฑิต คณะพำณิชย์ศำสตรแ์ละกำรบัญชี 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2545 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 20 
         วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร  สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท.)รุ่น  3/2549 

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน   
 ประกำศนียบัตรหลักสูตรกำรก ำกับดแูลกิจกำรส ำหรบักรรมกำร

และผูบ้ริหำรระดบัสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน รุ่น 12  
         สถำบันพระปกเกล้ำ 
 ประกำศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงด้ำนกำรค้ำและกำร

พำณิชย์ รุ่น 6  สถำบันวิทยำกำรกำรคำ้  มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ 
 ประกำศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส ำหรบัผู้บริหำรระดับสูง 

รุ่น 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ไม่มี 2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
2555-2557 
2554-ปัจจุบัน 
 
2554-2557 
 
 
 
2554-2555 
2554-2555 
2550-2554 
 
2544-2550 
 
2544-2550 

กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร    กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร    กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
รักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
สำยงำนบริหำร    
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร    กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
ประธำนกรรมกำรบริหำร  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

บมจ.ทีทีดับบลวิ  
 
 
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์  
บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ 
บจ.โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณ
ภูมิ 
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ 
 
 
 
บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ 
ธนำคำรออมสิน 
ธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 
ธนำคำร เอ ไอ จี เพื่อรำยย่อย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี 
ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)  



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  13.นำยธนัช ศิริเจริญ 

 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จัดกำร 
สำยงำนปฏบิัติกำร 

 

56  ปริญญำตรี อุตสำหกรรมศำสตร์บัณฑติ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ พระนครเหนือ 
 
 

 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556   
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 99/2555   

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรส ำหรับผูบ้ริหำร

ระดับสูง รุ่นที่ 3 
 หลักสูตร What does it take to be and MD of listed Company 

? 
 Business Reporting Program 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 
 

 
 
 
 
 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 
2557-2558 
2554 –ปัจจุบัน 
2546-2553 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำน
ปฏิบัติกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝำ่ย
ปฏิบัติกำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิัติกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรุง 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
 
 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บจ. ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 
บจ. บีเจที วอเตอร ์ 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  14.นำงสำววลัยณัฐ  ตรีวิศวเวทย ์

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
สำยงำนบริหำร 

 

45  ปริญญำโท Master of Science in Administrative Studies 
Subconcentration :  Financial Economics 
มหำวิทยำลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  
         มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
 
 หลักสูตรประกำศนียบัตรส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ (AACP) 

รุ่นที่ 20/2015 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 13/2558) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 201/2558   
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Beyond Treasury Management 

หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO 
รุ่นที่ 19) 
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรขั้นสูงกำรบรหิำรเศรษฐกิจสำธำรณะ 
ส ำหรับนักบริหำรระดบัสูง (ปศส.) 
 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำน
บริหำร 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำน
กำรเงิน 
 
ผู้อ ำนวยกำรทั่วไป 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้จัดกำรทั่วไป 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
 
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
บจ. รุ่งพรชัย 
บจ. ฟ้ำอมรเครื่องจักร 
บจ. อำร์ เอส บี คอนสตรัคชั่น 
บจ. สง่ำ คอนสตรัคชั่น 
บจ. รุ่งพรชัย 
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 15 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  15. นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละ
กำรเงิน 

 

43  ปริญญำโท บัญชีมหำบณัฑิต (สำขำกำรบัญชี )
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

 ปริญญำตรี พำณิชศำสตรแ์ละกำรบัญชี  
         จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
 East Asia & Pacific Infrastructure Regulatory & ASEAN 

Energy Regulators Network Annual Curent Issues 
Conference 
IBC Asia(S) PTE. LTD. 

  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 
121/2552   

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 79/2552   

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร What does it take to be and MD of listed Company 

- ไม่มี 2548-ปัจจุบัน 
2554-2559 
2554-2555 
2550-2559 
2550-2559 
2543-2548 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้ช่วยผู้จัดกำรตรวจสอบบัญช ี

บมจ. ทีทีดับบลิว  
บจ. บำงเขนชัย 
บมจ. ซีเค พำวเวอร์ 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. ไทยวอเตอร์   โอเปอเรชั่นส์  
บจ. ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง  



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 16 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
16. นำงสำวปทิดำ  ไชยเสน  
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร

บุคคลและธุรกำร 

50  ปริญญำโท ครุศำสตร์มหำบณัฑิต  (สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ)  
        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ (สำขำกำรบริหำรบุคคล)  
        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

0.0144% ไม่มี 2549 – ปัจจุบัน 
 
2536-2549 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
และธุรกำร 
ผู้จัดกำรฝำ่ยบุคคล 
 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
บจ. บำงกอกไมโครบัส  

   กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง/ระบบกำรจัดกำรข้อมูลที่ส ำคัญ 
 Management Development Program 
         สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 CEO HCM Clinic 
         สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 TMA-Management Development Program  รุ่น 18 
         สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 หลักสูตร What does it take to be and MD of Listed 

Company 
 Business Reporting Program 

  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
 

 

     

   
 

     
       
       



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 17 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  17. นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ 
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
     กิจกำรองค์กร 
  เลขำนุกำรบริษัท 

51    ปริญญำโท กำรจัดกำรมหำบณัฑิต  
     มหำวิทยำลัยมหิดล 
   ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี) 
     มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
    Advance Audtit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2558 
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 186 /2557 
   สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย 

   หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่น 18 
      สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
   หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2555 
      สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 43/2554 
      สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 2/2554 
      สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
   หลักสูตร What does it take to be and MD of  Listed     
      Company? 
 Business Reporting Program 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
2554-2558 
 
2539 -2554 
2536 -2538 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกรรมกำร
ผู้จัดกำร 
ผู้จัดกำรสว่นฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ผู้จัดกำรสว่นฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์  เนช่ันแนล 
กรุ๊ป  

       
       

        



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 18 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
18.  นำยหงษ์ทอง อำทิตย์ 
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 

พัฒนำธุรกิจ 

48    ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต  
      โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริหำร 
     มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
   ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์  
     สำขำวิศวกรรมเครื่องกล  
      สถำบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 
 Joint Venture Investment & Business Contract Risk 

Management in Myanmar 
Ideal Forum Co., Ltd. 

 Management Development Program 
สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 The Great Mekhong Investment Forum Euromoney 
Conference 
สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 Business Reporting Program 
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 Professional Presentation Skill 

CC Knowledge Base 
 
 

0.00001 % ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
2555-2558 
2554-2555 
2548-2553 
2544-2547 
2543-2544 
2543-2544 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 
ผู้จัดกำรสว่นปฎิบตัิกำร 
หัวหน้ำแผนกวศิวกรรมและก่อสรำ้ง 
ผู้จัดกำรสนำมงำนท่อประปำ 
ผู้จัดกำรฝำ่ยวิศวกรรม 
ผู้จัดกำรฝำ่ยวิศวกรรม 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บมจ. น้ ำประปำไทย 
กิจกำรร่วมค้ำ JWTWCK 
บจ. ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล  
บจ. เอส วี เอส คอนซันแตนท์  
 
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 19 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
19.นำยชัชวำล เทียนประเสริฐกิจ 
 รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ ์

50    ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำร  
     มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
   ปริญญำตรี  พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ภำควิชำสถิติ  
     สำขำคอมพิวเตอร์  
      จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
 
 Business Reporting Program 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 Professional Presentation Skill 

CC Knowledge Base 
 Internal Audit Certify Program 

สภำวิชำชีพบัญช ี
 Marketing Certificate Program 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
 Integrated Management System for Sustainability Program 

สถำบันเพ่ิมผลผลติแห่งชำต ิ
 หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรก ำกับกิจกำรส ำหรับ

ผู้บริหำร 
สถำบันวิทยำกำรจัดกำร TRIS 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
2557-2558 
2553-2557 
 
2544-2553 
 
 
 
 
2542-2544 
2537-2542 
 

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยลูกค้ำ
สัมพันธ ์
ผู้จัดกำรสว่นตรวจสอบภำยใน 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
ผู้จัดกำรสว่นอำวุโส สว่นพัฒนำ
ธุรกิจ 
ผู้จัดกำรสว่นสนบัสนุนกำรเดินรถ 
ฝ่ำยปฏบิัติกำร 
 
ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ประยุกต ์
ผู้จัดกำรสว่นคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ 
 
 
 
 
บจ.บิสซิเนทส์ แอพพริเคชั่น 
บจ. สยำมคำยำบำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
20.นำยพิพัฒน์  คติกุล 
 รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยวิศวกรรมและ
ก่อสร้ำง 

48    ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
     สถำบันบัณฑิต พัฒนบริหำรศำสตร์ 
   ปริญญำโท กำรจัดกำรทำงดำ้นคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม 
     มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
   ปริญญำตรี  คณะวิทยำศำสตร์  
     สำขำจุลชีววิทยำ 
     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุร ี
 
   Business Reporting Program 
   สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
   How to Develop a Risk Management Plan 
   สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
 Professional Presentation Skill 

CC Knowledge Base 
 Lean Six Sigma 

สถำบัน Pivotal 
 

 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 

2558 
 

2557 
 

2553-2557 
2540-2548 
2534-2540 

 
 
 
 
 
 

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวิศวกรรม
และก่อสร้ำง 
 
ผู้จัดกำรสว่นคุณภำพและพัฒนำ
ประสิทธิภำพ 
ผู้จัดกำรสว่นโรงผลิตน้ ำประปำ
ปทุมธำน ี
ผู้จัดกำรสว่นพัฒนำธุรกิจ 
ผู้จัดกำรสว่นปฏิบตัิกำร 
ผู้จัดกำรสว่นผลิต 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
 
บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 
 
 
 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บจ. บีเจที วอเตอร์ 
บจ. อำยิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) 
 

 



บริษทั ทีทีดับบลวิ จ ำกัด (มหำชน)

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558

ช่ือบริษัท
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บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม

1. บริษทั ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)(1)
, ,  ,v, 

, 
l,v, 
,

l,v, , 


,l l, l, l,


l,  l, 
v

l, ,  

,,
  ประธำนกรรมกำร

2. บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกัด(2)
l , l l l,  รองประธำนกรรมกำร

3. บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ จ ำกัด(2)
l   ประธำนกรรมกำรบริหำร

4. บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) (3)
, l ,l l,v l    กรรมกำร

5. บริษทั ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ,l l,,,
,,

l

กรรมกำรบริหำร

6. บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด 

(มหำชน)


l,,  l,, 

  v  กรรมกำรตรวจสอบ

7. บริษทั เซำท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ำกัด l l         ก ำหนดค่ำตอบแทน

8. บริษทั ช.กำรช่ำง โฮลดิ้ง จ ำกัด l กรรมกำรบริหำรควำมเสยีง

9. บริษทั ซีเค. ออฟฟิซ ทำวเวอร์ จ ำกัด l กรรมกำรบรรษทัภิบำล

10. บริษทั เอกซ์เปอร์ต ทรำนสปอร์ต จ ำกัด l กรรมกำรผุ้จัดกำร

11. บริษทั ที่ดินบำงปะอิน จ ำกัด l  —ผู้บริหำร

12. บริษทั มหำศิริ สยำม จ ำกัด l

13. บริษทั ช.กำรช่ำง-โตกิว คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด l l

14. บริษทั มหำศิริ จ ำกัด l

15. บริษทั ไทยศรีประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ,l l, 

16. บริษทั ทำงด่วนกรุงเทพเหนือ จ ำกัด l

17. บริษทั รอยัล ระยอง เรียลเอสเตท 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
l

18. บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริคส์  จ ำกัด l

19. บจ. มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) l l

20. บริษทั สตำร์ซำนิตำร่ี แวร์ จ ำกัด l,v

21. บริษทั ทำงยกระดับดอนเมือง จ ำกัด (มหำชน) v,

22. บริษทั คำเธย่์ลีสแพลน จ ำกัด (มหำชน) , v

23. บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ำกัด ,v,

หมำยเหตุ : (1) บริษทั (2) บริษทัย่อย (3) บริษทัร่วม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2558 (56-1) เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 21



บริษทั ทีทีดับบลวิ จ ำกัด (มหำชน)

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558
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                     หมายเหตุ

24. บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ำกัด ,l   ประธำนกรรมกำร

25. บริษทั ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด ,l l  รองประธำนกรรมกำร

26. บริษทั ไฟฟ้ำ น้ ำงึม 2 จ ำกัด ,l l,   ประธำนกรรมกำรบริหำร

27. บริษทั บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด l    กรรมกำร

28. บริษทั บีเอ็มซีแอล เน็ทเวร์ิค จ ำกัด l กรรมกำรบริหำร

 v  กรรมกำรตรวจสอบ

 กรรมกำรสรรหำและ

        ก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรบริหำรควำมเสยีง

กรรมกำรบรรษทัภิบำล

กรรมกำรผุ้จัดกำร

 —ผู้บริหำร

ผู้บริหารของ บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558

ช่ือบริษัท
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                                 หมายเหตุ

1. บริษทั ททีดีบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)(1)
l  w w w w w w w w w l  กรรมกำร

2. บริษทั ประปำปทมุธำน ีจ ำกดั(2)
l  w l w  ผู้บริหำร

3. บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส ์จ ำกดั(2)
l l l

4. บริษทั ซีเค พำวเวอร์  จ ำกดั  (มหำชน)(3)
l

5. บริษทั บำงเขนชัย จ ำกดั l

หมำยเหตุ : (1) บริษทั (2) บริษทัย่อย (3) บริษทัร่วม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2558 (56-1) เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 21



 
 บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)  
 

  เอกสำรแนบ 3  หน้ำที่ 23 

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ 
                      หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

 

 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำมแนวปฏิบัติแห่งมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในและกรอบแนวทำง
ปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO ท่ี
ยอมรับได้ท่ัวไปตำมหลักกำรและสำระส ำคัญของกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำหลักท่ี
จ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว้ 5 ด้ำน คือ   
 1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)  
 2. ประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
 3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)  
 4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information and Communication)  
 5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)  
 บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำว่ำจ้ำง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด ให้เป็นผู้ด ำเนินกิจกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในหลักตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2558 โดยมีหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ด ำเนินกำรกิจกรรมกำรตรวจสอบ 
และมีส่วนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ประสำนงำนกำรตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้กับผู้รับกำรตรวจและ
ฝ่ำยบริหำรได้รับทรำบ  
 ส ำหรับรำยละเอียดของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในจำก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด และผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

1.หัวหน้างานตรวจสอบภายใน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
 ชื่อ-สกุล         :  นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์  
 ต ำแหน่ง         :  ผู้จัดกำรตรวจสอบภำยในและควำมเสี่ยง 

 วุฒิกำรศึกษำ        :   -ปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขวิทยำกำรคอมพวิเตอร์ สถำบัน
        เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
     -ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 ชื่อบริษัทตรวจสอบภำยใน       :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด 
 ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบภำยใน :  11 ปี 
กำรฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน : 
 1) หลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี 
 2) อมรมประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน CPIAT 
 3) หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

2.หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
 ชื่อ-สกุล          :  นำงสำวณิสรำลักษม์ สิชำปกรณ์รัช 
 ต ำแหน่ง          :  ผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน 
 วุฒิกำรศึกษำ         :  -   ปริญญำตรี สำขำกำรบัญช ีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 -   ปริญญำโท บริหำรธุริจ วิทยำลัยพำณิชย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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กำรฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน : 
1)   หลักสูตร กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน COSO 2013 จำก สภำวิชำชีพบัญช ี

2) หลักสูตร วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน จำก สภำวิชำชีพบัญชี 

 หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ : 
 1) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีซึ่งอำจด ำเนินกำรโดยส่วนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนตรวจสอบจำก
ภำยนอก เพื่อน ำเสนอกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำอนุมัติด ำเนินกำร   
 2) ประสำนงำนกับบริษัทสอบบัญชีภำยนอกท่ีได้รับอนุญำต เพื่อจัดท ำข้อเสนองำนกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน 
และน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำและน ำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดจ้ำงบริษัทสอบบัญชีในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 
 3) ด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนกำรตรวจสอบภำยใน หรือประสำนงำนกำรตรวจสอบภำยในกับ
หน่วยงำนภำยนอก ให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 

4) สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน รวมท้ังให้ข้อมูลท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยจัดกำรท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ 
 5) จัดท ำหรือติดตำมรำยงำนผลกำรผลกำรตรวจสอบภำยในพร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกระบวนกำรควบคุม
ภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมทั้งสถำนะกำร ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนผู้รับกำรตรวจ เสนอ
ให้กับฝ่ำยจัดกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ    
 6) จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมวงรอบกำรประชุมท่ีก ำหนดไว้ เพื่อ
รับทรำบและให้ข้อคิดเห็นผลกำรตรวจสอบภำยใน สถำนะผลกำรตรวจติดตำมและผลกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจน
จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 7) พัฒนำบุคคลำกรในส่วนตรวจสอบภำยในให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในวิชำชีพอย่ำงเพียงพอ รวมท้ังให้ควำมรู้แต่
บุคคลำกรในบริษัทเรื่องกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 8) ด ำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกบัการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

 
 

 
 

ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 สินทรัพย์ถำวรหลักท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ำสุทธิหลัง
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ำกับ 12,971.3 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 

รายการ 
มูลค่าสุทธิ 

หลังหักค่าเสื่อม 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ที่ดิน 572.4 เป็นเจ้ำของ  ไม่มี 
สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ  8,360.7 เป็นเจ้ำของ  ไม่มี 
เครื่องตกแต่ง และ อุปกรณ์ส ำนักงำน 8.7 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 
อำคำรและสิ่งปรับปรุงอำคำร 

1.2 
37.0 

เป็นเจ้ำของ 
เป็นเจ้ำของ 

ไม่มี 
ไม่มี 

เครื่องมืออุปกรณ์ 9.4 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
ค่ำสิทธิในกำรผลิตและจ ำหนำ่ยน้ ำประปำ    
   และกำรให้บริกำรบ ำบดัน้ ำเสีย 1,181.1 เป็นเจ้ำของสิทธิ ์ ไม่มี 

รวม 10,170.5   
    

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์    
ที่ดิน 54.7 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 1.2 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
เครื่องตกแต่ง และ อุปกรณ์ส ำนักงำน 1.2 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 0.8 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.4 เป็นเจ้ำของสิทธิ ์ ไม่มี 

รวม 64.3   
    

ประปำปทุมธำน ี    
สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ  2,732.5 เป็นเจ้ำของสิทธิ ์ ไม่มี 
อุปกรณ์ 4.0 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

รวม 2,736.5   
รวมทั้งหมด 12,971.3   
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ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ีตั้ง พื้นท่ีใช้งำน และวัตถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพย์ท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกำรประปำของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังน้ี 

ที่ดินของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง 
โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี 
พื้นท่ี วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน - โรงผลิตน้ ำ 

 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

56573 38 ไร่  

81 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของโรงผลิตน้ ำบำงเลน 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล ต.ไร่ขิง  

อ.สำมพรำน  

จ.นครปฐม 

43747, 30862 12 ไร่ 1 งำน  

62 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชยั ต.นำดี 

อ.เมือง  

จ.สมุทรสำคร 

81250, 48128, 
17368 

8 ไร ่231.5 ตร.วำ เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชยั 

ท่ีดิน – สถำนีเพิ่มแรงดันน้ ำ ต.คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 

10457 10 ไร่ 2 งำน 

54 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำคลองโยง 

ท่ีดิน – สถำนีเพิ่มแรงดันน้ ำ ต.คลองกระทุ่มแบน 

อ.กระทุ่มแบน  

จ.สมุทรสำคร 

5324 14 ไร่ 3 งำน 

64 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำกระทุ่มแบน 

ท่ีดิน – โรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุ่มแบน  

จ.สมุทรสำคร 

5323, 1658, 
13332 

 

48 ไร่ 78 ตร.วำ 

 

เป็นท่ีต้ังของโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 

ท่ีดิน – สถำนีสูบน้ ำดิบ ต.ไร่ขิง 

อ.สำมพรำน 

จ.นครปฐม 

9211, 64039, 
28936, 121938 

3 ไร่ 3 งำน  

77 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีสูบน้ ำดิบ 

 

สินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตน้้าประปาของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค์การถือครอง 

โรงผลิตน้ ำประปำ 

– หน่วยผลิตน้ ำประปำ มีก ำลังกำรผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม./วัน 

– หน่วยก ำจัดตะกอน 

– ถังเก็บน้ ำ ขนำด ควำมจุ 30,000 ลบม. 

– อำคำรควบคุม – ระบบ SCADA 

– อำคำรสูบจ่ำยน้ ำ – เครื่องสูบน้ ำ 5 ชุด ขนำดอัตรำกำรสูบ 3,500 ลบ.ม./
ชม./เครื่อง 

– อำคำรสำรเคมี 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

เพื่อใช้ผลิตน้ ำประปำ และส่งน้ ำต่อไปท่ี
สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑลและสถำนีจ่ำยน้ ำ
มหำชัย 
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สินทรัพย์ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค์การถือครอง 

– เครื่องจักรอุปกรณ์ตรวจวัด 

สถำนีจ่ำยน้ ำคลองโยง 

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 36,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ  5 เครื่อง  ขนำดกำรอัตรำกำรสูบ 4,688 ลบ.ม./ชม./เครื่อง  

       

ต. คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ในเขตพื้นท่ี 
อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล       อ.สำม
พรำนและ อ.นครชัยศรี และ เป็นจุดพัก
และสูบส่งต่อให้สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล 

สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 50,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ 10 เครื่อง – ขนำดอัตรำกำรสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 
จ ำนวน 5 เครื่อง และ อัตรำกำรสูบ 1,530 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 5 เครื่อง 

ต.ไร่ขิง  

อ.สำมพรำน  

จ.นครปฐม 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ในเขตพื้นท่ี 
อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล      อ.สำม
พรำนและ อ.นครชัยศรี และ เป็นจุดพัก
และสูบส่งต่อให้สถำนีจ่ำยน้ ำกระทุ่มแบน 

สถำนีจ่ำยน้ ำกระทุ่มแบน 

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ  4 เครื่อง  ขนำดกำรอัตรำกำรสูบ 2,778 ลบ.ม./ชม./เครื่อง  

 

ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสำคร 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้ กปภ.ใน          อ.
เมืองสมุทรสำคร และ อ.กระทุ่มแบน
บำงส่วน และเป็นจุดพักและสูบส่งต่อให้
สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 

สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย  

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ 4 เครื่อง ขนำดอัตรำกำรสูบ 2,664 ลบ.ม./ชม./เครื่อง  

ต.นำดี 

อ.เมืองสมุทรสำคร  

จ.สมุทรสำคร 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้ กปภ.ใน          อ.
เมืองสมุทรสำคร และ อ.กระทุ่มแบน
บำงส่วน 

ระบบท่อส่งน้ ำประธำนและท่อจ่ำยน้ ำประปำ  

– จำก โรงผลิตน้ ำ ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  

– จำก สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 

– จำกสถำนีจ่ำยน้ ำท้ังสองเชื่อมกับระบบท่อบริกำรของ กปภ. 

ในพื้นท่ี                      
จ.สมุทรสำคร  

และ  จ.นครปฐม 

เพื่อเป็นทำงเดินน้ ำในกำรส่งน้ ำระหว่ำงโรง
ผลิตน้ ำกับสถำนีจ่ำยน้ ำท้ังสองของบริษัทฯ 
และ สถำนีจ่ำยน้ ำกับระบบท่อบริกำรของ 
กปภ. 

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ในพื้นท่ีนิคม
อุตสำหกรรมบำงปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยำ 

เพื่อใช้ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำร
ให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรม
บำงปะอิน 

 

 

ที่ดินของไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง โฉนดท่ีดิน เลขท่ี พื้นท่ี วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน 

 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

2728, 12886, 2724 54 ไร่ 2 งำน 

93 ตร.วำ 

เพื่อเป็นพื้นท่ีกักเก็บตะกอนท่ีได้จำกกำร
ผลิตน้ ำประปำและส ำรองส ำหรับรองรับ
โครงกำรในอนำคต 

 
 

สินทรัพย์ในการผลิตน้้าประปาของ ประปาปทุมธานี 
ที่ดินของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง โฉนดท่ีดิน เลขท่ี พื้นท่ี วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน – โรงผลิตน้ ำ 

 

ต.บ้ำนปทุม 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

837,9694,24245,880,882,885 45 ไร ่4 ตร.วำ  

 

เป็นท่ีต้ังของโรงผลิตน้ ำ 
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ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำ
ธรรมศำสตร ์

ต.เชียงรำกใหญ ่

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

5644 6 ไร่ 1 งำน    
29 ตร.วำ  

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำ
ธรรมศำสตร ์

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต ต.บำงพูน 

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 

4731,52740 9 ไร่   

12 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี ต.สำมโคก 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

13413,13414,23070 6 ไร่ 2 งำน   

93 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำ  ปทุมธำนี 

ท่ีดิน – บรเิวณปลำยท่อลอด
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ  

ต.บ้ำนกระแชง 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

10772,10773 2 งำน 4 ตร.วำ เพื่อให้ท่อลอดผ่ำนแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
จำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำ
ปทุมธำนี 

ท่ีดิน – สถำนีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

ต.บำงพูด 

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 

67043 1 ไร ่ เป็นท่ีต้ังของสถำนีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

 

ระบบผลิตและระบบส่งน้้าของ ประปาปทุมธานี  
สินทรัพย ์ ที่ตัง้ วัตถุประสงค์กำรถือครอง 

โรงผลติน้ ำประปำ 
-  หนว่ยผลิตน้ ำประปำ มีก ำลงักำรผลติสูงสดุ 388,000 ลบ.ม./วัน  
- หนว่ยก ำจัดตะกอน 
- ถังเก็บน้ ำ ขนำดควำมจุ  7,000 ลบ.ม. 
- อำคำรควบคุม- ระบบ SCADA 
- อำคำรสูบจำ่ยน้ ำ-เคร่ืองสูบน้ ำ 4 ชุด  
   ขนำดอตัรำกำรสูบที่ 4,167 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 
- อำคำรสำรเคม ี
- เคร่ืองจักรอุปกรณ์ตรวจวัด 
 

43 ม.3 ถ.เชียงรำกน้อย-บำงไทร 
ต.บ้ำนปทุม อ. สำมโคก              
จ.ปทุมธำน ี

เพื่อใช้ผลิตน้ ำประปำและสง่น้ ำประปำ
ต่อไปที่สถำนจีำ่ยน้ ำธรรมศำสคร์ สถำนจี่ำย
น้ ำรังสิตและสถำนจีำ่ยน้ ำปทุมธำนี 

สถำนีจำ่ยน้ ำ ธรรมศำสตร์ 

- ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสูบน้ ำ 3 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชำกร ต ำบลบ้ำนปทุม อ ำเภอ
สำมโคก จงัหวัดปทุมธำนี 

เพื่อเป็นสถำนีจำ่ยน้ ำให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 
อ ำเภอคลองหลวง และพื้นที่บำงส่วนในเขต
จังหวดัอยธุยำ 

สถำนีจำ่ยน้ ำ รังสิต 

- ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสูบน้ ำ 3 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชำกร ต ำบลบ้ำนปทุม อ ำเภอ
สำมโคก จงัหวัดปทุมธำนี 

เพื่อเป็นสถำนีจำ่ยน้ ำให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 
อ ำเภอธัญบุรี และอ ำเภอล ำลูกกำ 

สถำนีจำ่ยน้ ำ ปทมุธำน ี

- - ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 24,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสูบน้ ำ 3 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 
 

หมู่ที่ 4 ต ำบลสำมโคก อ ำเภอสำม
โคก จงัหวัดปทุมธำน ี

เพื่อเป็นสถำนีจำ่ยน้ ำให้กปภ.ในเขตพีน้ที่
อ ำเภอเมือง อ ำเภอสำมโคก และอ ำเภอลำด
หลุมแกว้ 

สถำนีจำ่ยน้ ำหมู่บำ้นเมืองเอก 
- ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 10,000 ลบ.ม. 
 

43 ม.3 ถ.เชียงรำกน้อย-บำงไทร 
ต.บ้ำนปทุม อ. สำมโคก              
จ.ปทุมธำน ี

เพื่อเป็นสถำนีจำ่ยน้ ำให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 
ต ำบลหลักหก อ ำเภอเมอืง 

ระบบท่อส่งน้ ำประปำและทอ่จำ่ยน้ ำประปำ 
- จำกโรงผลติน้ ำ ถงึ สถำนจีำ่ยน้ ำรังสติ 
- จำกโรงผลติน้ ำ ถงึ สถำนจีำ่ยน้ ำธรรมศำสตร์ 
- จำกโรงผลติน้ ำ ถงึ สถำนจีำ่ยน้ ำปทุมธำนี  
- จำกสถำนีจำ่ยน้ ำธรรมศำสตร์ ถงึ สถำนจีำ่ยน้ ำรังสิต  

ในพื้นที่ จงัหวัดปทุมธำน ี เพื่อเป็นทำงเดินน้ ำในกำรสง่น้ ำระหวำ่งโรง
ผลติน้ ำกับสถำนจีำ่ยน้ ำ 
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นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวกับน้ ำ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มรำยได้นอกเหนือจำกรำยได้ท่ีมำ
จำกธุรกิจน้ ำประปำ ท้ังนี้ ในกำรบริหำรงำนของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยดังกล่ำว บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็น
กรรมกำรในบริษัทน้ันๆ ในสัดส่วนท่ีเหมำะสม เพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทำงท่ี
เหมำะสม และเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในภำพรวม  

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ 

1) บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด  

ประปำปทุมธำนี ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ำยน้ ำประปำให้ กปภ. ในเขตพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวร้อยละ 98.0 ของทุนช ำระแล้ว โดยบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 4 ท่ำน คือ 
นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ และนำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทย่อยดังกล่ำว 

2) บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด  

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และซ่อมบ ำรุงระบบผลิตน้ ำประปำให้บริษัทฯ ประปำ
ปทุมธำนี และบริษัทเอกชนอื่น ๆ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และประปำปทุมธำนี ถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวร้อยละ 68.5 
และร้อยละ 31.5 ของทุนช ำระแล้วตำมล ำดับ โดยบริษัทฯ แต่งตั้งผู้บริหำรของบริษัทฯ 2 ท่ำน คือ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ และ
นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยดังกล่ำว  

3) บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) (CKP)  

CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบัน CKP ถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงำนไฟฟ้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวร้อยละ 
25.31 ของทุนช ำระแล้ว โดยบริษัทฯ แต่งตั้งผู้บริหำรของบริษัทฯ 1 ท่ำน คือ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทร่วมดังกล่ำว   
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