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รายงานประจำป

2559

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

1

สารบัญ
8สารจาก

ประธานกรรมการ

10
12
ว�สัยทัศน พันธกิจ
ขอมูลสำคัญ
คุณคาองคกร

ทางการเง�น

ขอมูลทั่วไป
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางกลุมบร�ษัท
รายช�่อบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
การบร�หารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
รายการระหวางกัน
โครงสรางผูถือหุน
นโยบายการจายเง�นปนผล
โครงสรางการบร�หาร
คณะกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร
การถือครองหุนของคณะกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร
กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพช�ว�ต และสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัยและอาช�วอนามัย
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คาตอบแทนของกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานการเง�น
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน
รายงานของผูสอบบัญช�รับอนุญาต
รายงานและการว�เคราะหผลการดำเนินงาน
งบการเง�นรวม

15
ความภาคภูมิใจ
16
17
19
20
21
23
24
27
28
29
38
52
53
57
62
80
83
84
85
88
92
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

เรารวมกันดำเนินธุรกิจ
ดานการบร�หารจัดการน้ำ
แบบครบวงจร รวมถึง
การบำบัดน้ำเสีย อันเปน
การคืนสมดุลสูวงจรน้ำ พรอมนำ
ผลประโยชนสูงสุดสูสังคม
อยางเทาเทียม

3
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

เรามีการศึกษาโครงการ
ดานพลังงานทางเลือก
พลังงานแสงอาทิตย
เพื่อเปนการขยายไปสูธุรกิจ
พลังงานทางเลือกทุกประเภท เชน
พลังงานลม และพลังงานทดแทน
ในรูปแบบตางๆ

5
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

เรากาวไปดวยกัน
มีจ�ตสำนึกรวมกัน
พรอมตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอม และสนับสนุน
การแกปญหาอยางเต็มที่
เพื่อความเปนอยูที่ดี
ของทุกคนในสังคม

7
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สารจาก

ประธานคณะกรรมการ

ดร. ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการบริษัท

ในป 2560 บร�ษัทฯ จะยังคงมุงมั่นในการพัฒนา
กระบวนการและคุณภาพการผลิต
โดยเฉพาะการดำเนินการดานการว�จัยและ
พัฒนานวัตกรรมการผลิต และการพัฒนาบุคลากร
ซ�่งจะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติภายใต
“ไทยแลนด 4.0”

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559
นับเป็นการสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ของประชาชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า
น�ำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของปวงชนชาวไทยมากล้นสุด
ทีจ่ ะหาสิง่ ใดมาเทียบได้ ด้วยพระองค์ทรงอุทศิ พระวรกายในการ
ประกอบพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
ชาวไทยมายาวนานถึง 70 ปี พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่าน
ได้พระราชทานให้แก่คนไทยทุกหมู่เหล่าได้พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึง
บริ ษั ท ที ที ดั บ บลิ ว จ� ำ กั ด (มหาชน) รู ้ ส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ในนามของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอปวารณาและน้อมน�ำ
พระราชด�ำรัสของพระองค์ทา่ นมาปฏิบตั แิ ละปรับใช้เพือ่ ให้เป็น
ไปตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไป
ในปี 2559 นั บ เป็ น อี ก ปี ห นึ่ ง ของความผั น ผวนของ
เศรษฐกิจไทยที่มีผลกระทบจากความซบเซาของเศรษฐกิจโลก
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทฯ และพันธสัญญาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน ผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคลากรของ
บริษัทฯ ในทุกระดับได้ส่งผลต่อการยอมรับจากทุกภาคส่วน
อย่างกว้างขวาง
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่น
ด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social
Governance หรื อ ESG) ในกลุ ่ ม ทรั พ ยากร ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
การพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจทีค่ รอบคลุม
ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับ
ดูแลที่เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี
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2559 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับ “ดีมาก” พร้อมทั้งบริษัทฯ
ได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ตลอดจน
ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ อ ยู ่ ใ นรายชื่ อ “หุ ้ น ยั่ ง ยื น ” (Thailand
Sustainability Investment: THSI) เพื่อเข้าชิงรางวัล SET
Sustainability Awards ซึ่งการประเมินครอบคลุมความยั่งยืน
ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การได้รับ
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2016 ในหมวด
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และสุดท้าย บริษัทฯ ได้รับ
ทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ จากบริษัท ทริส
เรทติ้ง จ�ำกัด ให้อยู่ในระดับ AA- (Double A Minus) ด้วย
แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ผลและการประเมินทั้งหมดนี้
เป็นสิ่งตอกย�้ำภาพลักษณ์และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างแท้จริง
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ จะยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการและคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะการด�ำเนินการ
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการพัฒนา
บุคลากร ซึง่ จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ “ไทยแลนด์
4.0” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไปสู ่ ยุ ค เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม หรื อ
Value-based economy
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการ
บริษทั คณะผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่านทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความทุ่มเท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และ
ชุมชน ทีก่ รุณาให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยดี
เสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเราจะด�ำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
เพือ่ พัฒนาบริษทั ฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมัน่ คง สร้างผลตอบแทน
ที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน
และสังคม รวมทั้งร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป
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ว�สัยทัศน l พันธกิจ l คุณคาองคกรสูความยั่งยืน

ว�สัยทัศน (Vision)
เปนบร�ษัทชั้นนำของ
ประเทศในการดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับน้ำ พลังงาน
และสิ่งแวดลอม

พันธกิจ (Mission)
เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง
และยั่งยืน เพื่อบรรลุซ�่งว�สัยทัศน
บนพื้นฐานของความสมดุลระหวาง
ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน
ชุมชน และสิ่งแวดลอม

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

t)

เ� รม�่
มคดิ ร
ควา e)
ว ย Initiativ

ve

&

ั นาและปรบั ปรงุ
พฒ
(Continuous Im อยา ง
prov ตอ
em เน
en

อื่ ง

ทำงาน
เชง� ร
( P ro
act กุ ด
i

คุณคาองคกร

(Corporate Values)

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศน
และพันธกิจบนพื้นฐานของความพึงพอใจ
และผลประโยชนสูงสุดของ
ผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

ท ำ ง า น เ ปน ทีม ( T e a m

rk
o
w

)
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ขอมูลสำคัญทางการเง�น
2559

25,765

สินทรัพยรวม
งบการเง�นรวม

2558

26,644
2557

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

2559
25,765
14,230
11,535

2558
26,644
15,214
11,430

2557
24,627
13,238
11,389

2559
24,370
14,061
10,309

2558
25,361
15,049
10,312

2557
23,470
13,021
10,449

24,627
(หนวย : ลานบาท)

2559

24,370

สินทรัพยรวม
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2558

25,361
2557

23,470
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

2559

กำไรสุทธ�ของบร�ษัทฯ

2,476

งบการเง�นรวม
กำไรสุทธิของบริษัทฯ
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท/หุน)
กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

2559
2,476
2.89
0.62

2558
2,681
2.86
0.67

2557
2,972
2.85
0.74

2558

2,681
2557

2,972
(หนวย : ลานบาท)

2559

2,391

กำไรสุทธ�ของบร�ษัทฯ
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท/หุน)
กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

2559
2,391
2.58
0.60

2558
2,456
2.58
0.62

2557
2,742
2.62
0.69

2558

2,456
2557

2,742
(หนวย : ลานบาท)
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

2557

2559

2558

2557

25,765
14,230
11,535
5,270
109
5,499
1,497
244
433
607
3,882
2,476
2.89
0.62

26,644
15,214
11,430
5,324
106
5,574
1,510
305
550
378
3,920
2,681
2.86
0.67

24,627
13,238
11,389
5,272
111
5,622
1,535
249
566
157
3,848
2,972
2.85
0.74

24,370
14,061
10,309
3,624
37
4,625
904
196
433
435
2,756
2,391
2.58
0.60

25,361
15,049
10,312
3,647
36
4,631
889
257
549
215
2,794
2,456
2.58
0.62

23,470
13,021
10,449
3,617
37
4,683
912
198
565
1
2,742
2,742
2.62
0.69

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายน�้ำประปา
รายได้จากการบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559

2559

2558

2557

2558

2557

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

72.16
46.02
21.64

72.19
49.37
23.57

71.48
55.21
26.62

75.29
65.33
23.20

75.85
66.69
23.66

75.05
75.06
26.43

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

9.45
19.63

10.46
23.45

12.10
26.33

9.62
24.15

10.06
28.39

11.64
32.48

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

1.23
96.70

1.33
96.76

1.16
87.26

1.36
100.10

1.46
105.60

1.25
94.57

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ความภาคภูมิใจ
1) รางวัล ESG 100 (Environmental Social
Governance)

4) การประกาศรางวัล SET Sustainability
Awards 2016

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น 1 ใน 100 บริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ คี วามโดดเด่น
ในด้านการด�ำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน (Environmental Social
Governance หรือ ESG) ในกลุ่มทรัพยากร (Resources)

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ อ ยู ่ ใ นรายชื่ อ “หุ ้ น ยั่ ง ยื น ”
Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2559 โดย
เนื้อหาในแบบประเมินครอบคลุมความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และเป็น 1 จาก 9 องค์กร ทีม่ ชี อื่
เข้าชิงรางวัล SET Sustainability Awards ประกอบด้วย 3 รางวัล
ได้แก่ ยอดเยี่ยม ดีเด่น และ Rising Star ในการประกาศรางวัล
SET Sustainability Awards 2016 (กลุม่ ที่ 2 ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 30,000 - 100,000 ล้าน
บาท) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น (AGM)
บริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM ซึ่งพิจารณาจากการด�ำเนินการ
(ก่อน-ระหว่าง-หลังการประชุม) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

3) ผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2559
ตามทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดย
การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้ท�ำการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ได้มีการประกาศผลส�ำรวจ ประจ�ำปี 2559 บริษัท ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยได้รับ
คะแนน 84

5) รางวัล “Thailand’s Top Corporate
Brands 2016” ในหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภค
ได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate
Brands 2016” ในหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค โดยได้รับการประเมินมูลค่า
แบรนด์ สู ง สุ ด ในหมวดดั ง กล่ า วที่ 31,007
ล้ า นบาท จั ด โดยหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แห่งประเทศไทย

6) อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้
บริ ษั ท ทริ ส เรทติ้ ง ได้ ป ระกาศ
ผลวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลอั น ดั บ
เครดิ ต องค์ ก รและตราสารหนี้ ข อง
บริษัทฯ โดยอันดับเครดิตองค์กรของ
บริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับ “AA-” (Double A Minus) และอันดับ
เครดิตตราสารหนีป้ ระเภทหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันยังคง
อยูท่ รี่ ะดับ “AA-” (Double A Minus) เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
TTW
เลขทะเบียนบริษัท
0107549000114 (เดิมเลขที่ 1325/2543)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจ่ายน�้ำประปาที่มีก�ำลังผลิตสูงสุดในประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน
3,990,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
3,990,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
3,990,000,000 บาท
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 22 พฤษภาคม 2551
เว็บไซต์
http://www.ttwplc.com
ติดต่อ
ส�ำนักงานใหญ่

			
โทรศัพท์ (+662) 019-9490-3, (+662) 019-9484-9
			
โทรสาร (+662) 420-6064
			
ฝ่ายกิจการองค์กร
			
- ด้านบรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท
				 โทรศัพท์ (+662) 019-9484-9 ต่อ 1106
				 e-mail : cg@ttwplc.com
			
- ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
				 โทรศัพท์ (+662) 019-9484-9 ต่อ 1108
				 e-mail : ir@ttwplc.com

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี
:
				
				
				

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (+662) 264-0777
(+662) 661-9190
โทรสาร (+662) 264-0789-90 (+662) 661-9192

ที่ปรึกษากฎหมาย
:
				
				
				
				

บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ�ำกัด  
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (+662) 636-1111
โทรสาร (+662) 636-0000

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

17

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) (ทีทีดับบลิว) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่
ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ในเขต 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอนครชัยศรี
อ�ำเภอสามพราน อ�ำเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ในเขต 2 อ�ำเภอ ได้แก่อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร และอ�ำเภอกระทุ่มแบน
บริษทั ฯ มีโรงผลิตน�ำ้ ประปาที่ อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีกำ� ลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และในเดือนกรกฎาคม
2560 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่ 2 ที่อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จะแล้วเสร็จ ท�ำให้มีก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก
100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึง่ โรงผลิตน�ำ้ ประปาแห่งที่ 2 นีส้ ามารถรองรับการขยายก�ำลังการผลิตได้สงู สุดถึง 400,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน เนื่องจากมีการก่อสร้างงานโครงสร้างเพื่อรองรับไว้แล้ว
ในปี 2559 ทีทีดับบลิว มียอดจ่ายน�้ำประปาให้กับ กปภ. ทั้งสิ้นจ�ำนวน 138.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมียอดจ�ำหน่ายน�้ำสะสม
นับตั้งแต่จ่ายน�้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,424.7 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ทีทีดับบลิว ยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมถึงการเข้าซื้อสิทธิในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน�้ำประปาและบ�ำบัดน�้ำเสีย ตลอดจนเข้าไปลงทุนใน
ธุรกิจพลังงาน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการดังนี้คือ

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด (ประปาปทุม) เป็น
บริษทั ย่อยของทีทดี บั บลิว โดยทีทดี บั บลิวถือหุน้ ในประปา
ปทุม ร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท
ประปาปทุมประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
ให้กับ กปภ. ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตนับตั้งแต่ปี 2541
เป็ น ต้ น มา ปั จ จุ บั น มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด 488,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2559 ประปาปทุมมียอดจ่ายน�้ำ
ประปาให้กับ กปภ. ทั้งสิ้น 131.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
มียอดจ�ำหน่ายน�ำ้ สะสมนับตัง้ แต่จา่ ยน�ำ้ วันแรกจนถึงสิน้ ปี
2559 รวมทั้งสิ้น 1,857.0 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทีทีดับบลิว ได้เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน�้ำประปาและ
การบ�ำบัดน�้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากบริษทั ทีด่ นิ บางปะอิน จ�ำกัด
ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2552 เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีกำ� ลัง
การผลิตน�้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
สามารถท�ำการบ�ำบัดน�้ำเสียได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้
อนุมตั ใิ ห้ BIE ท�ำการย้ายสถานีสบู น�ำ้ ดิบจากทีเ่ ดิม (บริเวณ
คลองวัว ส่วนแยกแม่นำ�้ เจ้าพระยา) มายังบริเวณริมแม่นำ�้
เจ้าพระยา ต�ำบลบางกระสั้น อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพือ่ ความมีเสถียรภาพของคุณภาพและ
ปริมาณน�้ำดิบ ก�ำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด (TWO) เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นคือ ทีทีดับบลิว ถือหุ้น
ร้อยละ 68 และประปาปทุม ถือหุน้ ร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจ
ในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน�ำ้ ประปาและ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ให้กับทีทีดับบลิวและประปาปทุม
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ TWO ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในด้านการให้บริการ
เดินระบบบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงการผลิตน�้ำ
ประปาในพื้นที่ ปทุมธานี-รังสิต และมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008 ในด้ า นการจั ด วางระบบบริ ห ารงาน
เพื่อประกันคุณภาพด้านการควบคุมการตรวจสอบและ
ความมีประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน

ในปี 2559 BIE มี ย อดจ่ า ยน�้ ำ ประปาทั้ ง สิ้ น 7.8
ล้านลูกบาศก์เมตรและมียอดจ่ายน�ำ้ สะสมนับตัง้ แต่วนั แรก
ที่เข้าด�ำเนินกิจการจนถึงสิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 41.6
ล้านลูกบาศก์เมตร การด�ำเนินการเข้าซื้อสิทธิใน BIE เพื่อ
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรและยังเป็นการเพิ่มทักษะ
ความรู ้ และประสบการณ์ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ
ในการทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้บริการโดยตรงกับลูกค้า เพือ่ ปูทางไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า

“เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศ
ในการด�ำเนินธุรกิจน�้ำ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม”

บริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตน�้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดให้แก่ กปภ. โดยได้ผลิตและจ่ายน�้ำประปาให้ กปภ.
รวมเป็นจ�ำนวน 269.8 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดรวมการจ�ำหน่ายน�้ำประปาของ กปภ. ทั้งประเทศ หรือร้อยละ 65
ของยอดรวมการผลิตน�้ำประปาของผู้ผลิตน�้ำประปาภาคเอกชนทั้งหมดที่จ�ำหน่ายน�้ำประปาให้ กปภ.
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การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น

ในปี 2554 TTW ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ที่เข้าลงทุน
ในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดย CKP มีการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

1

2

3

ธุรกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำ
ไดแก บริษัท เซาทอีสท
เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด
(SEAN) และบริษัท
ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด
(XPCL)

ธุรกิจโครงการไฟฟาระบบ
Cogeneration ไดแก
บริษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

ธุรกิจโครงการไฟฟา
พลังแสงอาทิตย ไดแก
บริษัท บางเขนชัย จำกัด
(BKC) บริษัท เชียงราย
โซลาร จำกัด (CRS)
และบริษัท นครราชสีมา
โซลาร จำกัด (NRS)

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

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บมจ. ทีทีดับบลิว
ทุนจดทะเบียน

3,990 ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว

3,990 ลานบาท

98%*
บจก. ประปาปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน

1,200 ลานบาท

68%

ทุนที่ชำระแลว

1,200 ลานบาท

บจก. ไทยวอเตอร
โอเปอเรชั่นส
ทุนจดทะเบียน

60 ลานบาท

32%

ทุนที่ชำระแลว

60 ลานบาท

บมจ. ซ�เค พาวเวอร
ทุนจดทะเบียน

9,240 ลานบาท
หมายเหตุ : *สวนที่เหลืออีกรอยละ 2
ถือโดย การประปาสวนภูมิภาค

ทุนที่ชำระแลว

7,370 ลานบาท

25.31%
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
ทุนช�ำระแล้ว
สถานที่ตั้ง

			
			

เว็บไซต์

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต
1,200,000,000 บาท
12,000,000 หุ้น
หุ้นละ 100 บาท
1,200,000,000 บาท
43 หมู่ 3 ถนนเชียงรากน้อย-บางไทร ต�ำบลบ้านปทุม อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ (+662) 019-9490
โทรสาร (+662) 420-6064
www.ptw.co.th

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
ทุนช�ำระแล้ว
สถานที่ตั้ง

			
			

เว็บไซต์

บริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน�้ำประปาและระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
60,000,000 บาท
600,000 หุ้น
หุ้นละ 100 บาท
60,000,000 บาท
30/10 ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ (+662) 019-9480
โทรสาร (+662) 420-6064
www.two.co.th

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

			

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
ทุนช�ำระแล้ว
สถานที่ตั้ง

			
			

เว็บไซต์

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ ผลิตและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
9,240,000,000 บาท
9,240,000,000 หุ้น
หุ้นละ 1 บาท
7,370,000,000 บาท
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (+662) 691-9720-34
โทรสาร (+662) 691-9723
www.ckpower.co.th

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้ความเสี่ยงระดับองค์กรในแต่ละเรื่อง
สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะต้องผลักดันและท�ำให้แผนด�ำเนินการต่างๆ สามารถปฏิบตั ิ
ได้ และเกิดผลส�ำเร็จ โดยแต่ละฝ่ายงานจะต้องเสนอแผนงานการปฏิบัติและรายงานผลในทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะเจ้าหน้าที่
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer: RMO) และสรุปรายงานการประชุมความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส เพื่อน�ำไปรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม บริษัทฯ จะต้องมีการทบทวนตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งถ้าบริษัทฯ มีการเตรียมตัวอยู่เสมอจะ
สามารถปรับกลยุทธ์หรือแผนด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ และจะส่งผลดีในอนาคต ซึ่งถ้ามีการบริหารความเสี่ยงที่ดี กรณีเกิดเหตุการณ์
ใดๆ ที่มีผลต่อองค์กรก็จะสามารถแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่างๆ ลงได้ ทั้งยังมีโอกาสเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
ของบริษัทฯ อีกด้วย
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ทบทวนทะเบียนความเสีย่ งองค์กรและปรับปรุงรายการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอก บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบงานการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์
(Strategy) ด้านการเงิน (Financial) โดยการจัดท�ำทะเบียนความเสี่ยงที่ประกอบด้วยรายการความเสี่ยงมาตรการควบคุมความเสี่ยง
การจัดการและติดตามผลการด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้จัดท�ำไว้อย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์

(Strategic Risk)
มี 4 กลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น
ด้านการเงิน และ
ด้านภาพลักษณ์

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อยอดการจ่ายน�้ำประปาของบริษัทฯ โดยในปี 2559
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเป้าหมายเพิม่ ปริมาณการจ่ายน�ำ้ ประปาตามสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ ประปา ความเสีย่ ง
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเป็นผลกระทบต่อปริมาณการจ่ายน�้ำของบริษัทฯ ทั้งนี้
สถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงที่ท�ำให้การจ่ายน�้ำไม่เป็นไปตาม
สัญญาซื้อขายน�้ำประปาของบริษัทฯ
ด้านการเงิน
		 1.1 บริษทั ฯ ด�ำเนินการตามมาตรการจัดการความเสีย่ งดังกล่าวให้ลดน้อยลง โดยบริษทั ฯ
ด�ำเนินการบริหารแรงดันโดยการเพิม่ สถานีจา่ ยน�ำ้ จาก 2 สถานีเป็น 4 สถานี ในพืน้ ที่
สมุทรสาคร-นครปฐม และบริษทั ฯ ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน�ำ้ ประปาแห่งที่
2 ทีก่ ระทุม่ แบนซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ ห้บริการของบริษทั ฯ โครงการดังกล่าวจะสามารถรองรับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต จะส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณการจ่ายน�้ำเพิ่มขึ้น
		 1.2 เพิ่มปริมาณการใช้น�้ำประปาจากเทศบาล อบต. และผู้ใช้น�้ำรายใหญ่
		 1.3 ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ปรับปรุงระบบส่งจ่าย น�ำ้ ประปา
และแรงดันการจ่ายน�้ำประปา
ด้านภาพลักษณ์
		 1.4 บริหารจัดการในการดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก และระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งก�ำหนด
แนวทางแก้ไขป้องกัน

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน

(Financial Risk)
มีปัจจัยเสี่ยง 2 ข้อ

1. ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
		 ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมลงทุนต�่ำกว่าที่ประมาณการไว้
		 บริษทั ฯ มีการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ร่วม เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึง่ ในแต่ละ
ไตรมาส การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ร่วมจะรายงานผลเรือ่ งผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน
และการบริหารความเสี่ยง และบริษัทฯ จะน�ำมาวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานรวมของบริษัทฯ เพื่อ
จะได้บริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ บริษัทฯ
ด�ำเนินการตรวจประเมินสถานะทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส และทุกสิ้นปี พบว่าบริษัทฯ มี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องที่ดี มีผลการด�ำเนินงานเป็นบวกมาตลอด ดังนั้น โอกาส
เกิดขึ้นน้อยส�ำหรับธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะลงทุนที่มีผลตอบแทนโดยยึดหลักระมัดระวังและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
2. ความสามารถในการเพิ่มรายได้และการท�ำก�ำไรในอนาคตลดลง
		 สัญญาซื้อ-ขายน�้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2566
บริษัทฯ จะต้องหาธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ทดแทนธุรกิจเดิมที่จะสิ้นสุดสัญญาในอนาคต เพราะ
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำประปาของบริษัทย่อย จะลดลงในปี 2566 บริษัทฯ จะต้องหาแนวทาง
การหาธุรกิจทดแทนบริษัทฯ จะต้องหาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้นเพื่อจะได้มี
ช่องทางในการลงทุนหรืออาจจะต้องหาพันธมิตรในการด�ำเนินธุรกิจ และต้องหาแสวงหาการลงทุน
ใหม่ในอนาคต เพื่อเสริมสร้างและหามาตรการในการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านรายได้ของ
องค์กร

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน

ปัจจุบนั องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐให้ความส�ำคัญ ระบบการควบคุมภายใน และมองว่าเป็นปัจจัยหนึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้ประสบผลส�ำเร็จ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสนใจและผลักดันให้มีระบบการควบคุมภายในในทุกขั้นตอนในทุกหน่วยงาน
ของการปฏิบตั งิ านเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้องค์กรด�ำเนินการแล้วสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และมีความโปร่งใส เพราะถ้าบริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี บริษัทฯ จะสามารถด�ำเนินการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านจริยธรรม
และเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย
TTW จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีส่วนตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ท่านดูแลและก�ำกับส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานร่วมกับงานตรวจสอบภายนอก เน้นการ
ด�ำเนินงานมีความโปร่งใส และระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยูจ่ ะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจเป็นปัจจุบนั และจะต้องด�ำเนินงาน
ที่ไม่ผิดต่อกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน ก�ำหนดแผนการตรวจสอบภายในแต่ละปีและขออนุมัติคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
แผนการตรวจสอบ ที่ได้รับการอนุมัติสามารถครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ที่ประเมินความเสี่ยงไว้
และบริษัทฯ จะท�ำประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการจัดการในทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบผลการจัดการในการลดระดับความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อก�ำหนดและวางแผนการตรวจสอบ มุ่งเน้นที่ความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม
และเพือ่ ให้เกิดการมีประสิทธิผล บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการก�ำหนดการตรวจติดตามข้อเสนอแนะทีผ่ สู้ อบบัญชีแนะน�ำไว้วา่ ฝ่ายจัดการ
ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างไร และมีกระบวนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 ที่ก�ำหนดไว้และตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แหน่งประเทศไทย ในกรณี
ทีบ่ ริษทั ฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ำรายการ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้
การก�ำหนดราคาเงื่อนไขการท�ำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาด ทัง้ นีก้ รรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนน
เพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว
และนอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ข้าข่ายตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส�ำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ช. การช่าง
จ�ำกัด (มหาชน) (CK)
ด�ำเนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง

ความสัมพันธ์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ
19.40)
มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน
คือ คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์
มีการให้บริการระหว่างกัน

รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการระหว่าง
กัน สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2559

รายละเอียด

งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะ
68

68

เจ้าหนี้ก่อสร้าง กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

197,017

197,017

เงินจ่ายล่วงหน้า
ผู้รับเหมา - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

8,948

8,948

ค่าน�้ำประปา และ
ค่าบริการบ�ำบัด
น�ำ้ เสีย เป็นรายการ
ที่มีการจ่ายตาม
สัญญา
ค่างานก่อสร้าง
โรงผลิตน�้ำประปา
แห่งที่ 2 และ
สถานีสูบน�้ำดิบ
บางปะอิน
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่างานก่อสร้าง
โรงผลิตน�้ำประปา
แห่งที่ 2 และ
สถานีสูบน�้ำดิบ
บางปะอิน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัท ประปาปทุมธานี
จ�ำกัด (PTW)
ด�ำเนินธุรกิจได้รับ
สัมปทานผลิต และจ่าย
น�้ำประปาในพื้นที่
จ.ปทุมธานี ให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค

3. บริษัท ไทยวอเตอร์
โอเปอเรชัน่ ส์ จ�ำกัด (TWO)
ด�ำเนินธุรกิจให้บริการ
ซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบ
ผลิต และระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย

ความสัมพันธ์

รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

เป็นบริษัทย่อย
รายได้เงินปันผล
(บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 98)
มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน
คือ
ดอกเบี้ยรับ
1. คุณไพรัช เมฆอาภรณ์
2. คุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
3. คุณโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ
ใน PTW 2 ท่าน คือ
1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เงินให้กู้ยืม
2. คุณวลัยณัฐ ตรีวศิ วเวทย์ ระยะยาว - กิจการ
มีการให้บริการระหว่างกัน ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ

มูลค่ารายการระหว่าง
กัน สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2559

25

รายละเอียด

งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะ
741,079
62,582

1,195,360
282

ค่าบริหารจัดการ

6,000

เป็นบริษัทย่อย
ต้นทุนขายและ
(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ
บริการ
68.50)
มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ
ใน TWO 3 ท่าน คือ
1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รายได้ค่าบริหาร
2. คุณวลัยณัฐ ตรีวศิ วเวทย์ จัดการ
3. คุณธนัช ศิริเจริญ
มีการให้บริการระหว่างกัน เจ้าหนี้เงินประกัน

34,204

9,600
5,000

เงินปันผลรับ เป็น
รายการที่จ่ายตาม
ที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ เป็น
รายการที่จ่ายตาม
อัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมขั้นต�่ำลบ
ส่วนต่างที่ก�ำหนด
ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะยาว
โดยคิดดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมขั้นต�่ำลบ
ส่วนต่างที่ก�ำหนด
ตามสัญญา
ค่าบริหารจัดการ
เป็นรายการที่มี
การจ่ายตามสัญญา
ค่าบริการและ
บ�ำรุงรักษาระบบ
ผลิตน�้ำประปา
เป็นรายการที่มี
การจ่ายตามสัญญา
ค่าบริหารจัดการ
เป็นรายการที่มี
การจ่ายตามสัญญา
ค่าเงินค�้ำประกัน
เป็นรายการที่มี
การจ่ายตามสัญญา
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

4. บริษัท ซีเค พาวเวอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า

เป็นบริษัทร่วม
(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ
25.31)
มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ
ใน CKP 3 ท่าน คือ
1. ดร.ทนง พิทยะ
2. คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์
3. คุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
4. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

รายได้เงินปันผล

5. บริษัท บางปะอิน โคเจน
เนอเรชั่น จ�ำกัด
ด�ำเนินธุรกิจโดยการผลิต
และส่งกระแสไฟฟ้า
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

มีผู้ถือหุ้นรวมกัน

ลูกหนี้อื่น - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการ
ขายน�้ำประปา

6. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต
ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
ด�ำเนินธุรกิจรถขนส่ง
ขนาดใหญ่

มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน
คือ คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์
มีการให้บริการระหว่างกัน

ลูกหนี้อื่น - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการระหว่าง
กัน สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2559

รายละเอียด

งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะ
41,600

เงินปันผลรับ เป็น
รายการที่จ่ายตาม
ที่ประกาศจ่าย

5,458

5,458

31,378

31,378

ค่าน�้ำประปา และ
ค่าบริการบ�ำบัด
น�ำ้ เสีย เป็นรายการ
ที่มีการจ่ายตาม
สัญญา

3

3

ค่าน�้ำประปา และ
ค่าบริการบ�ำบัด
น�้ำเสีย เป็นรายการ
ที่มีการจ่ายตาม
สัญญา
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

25.98%

19.45%

19.40%

3.98%

3.66%

1

2

3

4

5

1.75%

1.21%

0.95%

0.85%

0.79%

6

7

8

9

10

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

จำนวนหุนที่ถือ

สัดสวนการถือหุน (%)

1. บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด

1,036,500,000

25.98

2. บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

776,096,900

19.45

3. บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

774,077,400

19.40

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

158,797,144

3.98

5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

146,036,600

3.66

6. นายมิน เธียรวร

70,000,000

1.75

7. AIA Company Limited- AIA D-PLUS

48,349,100

1.21

8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

38,000,000

0.95

9. AIA Company Limited-APEX

33,939,000

0.85

10. นายไพศาล ชาติพิทักษ

31,400,000

0.79
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
เพือ่ ให้การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) มีแนวทางทีช่ ดั เจน และเพือ่ เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้
ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึง
การรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ที่อาจ
จะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่
เงินสดและกระแสเงินสดจะอ�ำนวยเป็นล�ำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำรองตาม
กฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ
(หน่วย : บาท/หุ้น)

2559 ครึ่งปีแรก
0.30

2558

2557

2556

2555

0.60

0.65

0.60

0.52
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โครงสร้างการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

กรรมการผูจัดการ

เลขานุการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

สายงานบร�หาร

(1)

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานปฏิบัติการ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายปฏิบัติการ

ฝายบัญช�และการเง�น

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายว�ศวกรรม
และกอสราง

ส่วนกฎหมายและก�ำกับดูแลกิจการ สังกัดฝ่ายกิจการองค์กร

ฝายกิจการองคกร(1)
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คณะกรรมการบริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี การแต่งตั้ง
กรรมการมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ เพือ่ น�ำเสนอขอรับการอนุมตั แิ ต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมีกรรมการชุดย่อย
ท�ำหน้าที่กลั่นกรองและก�ำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 5 คณะ คือ
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการที่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีกรอบการจัดการ ดังนี้
ก) มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 คน
ข) มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทีม่ คี วามเป็นอิสระ โดยมีหน้าทีใ่ นลักษณะเดียวกับทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีความรูแ้ ละประสบการณ์ทจี่ ะสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินรวมทัง้ ท�ำหน้าทีอ่ นื่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทัง้ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
โดยในจ�ำนวนนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการในการก�ำกับดูแลกิจการ สอบทานการบริหาร
งาน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ การจัดท�ำรายงานทางการเงินเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
ค) มีการมอบอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 12 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ทนง พิทยะ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
				
กรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
				
และกรรมการบรรษัทภิบาล
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
7. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายสุวิช พึ่งเจริญ
กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นางพเยาว์ มริตตนะพร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
10. นายยาสุทากะ ซูซูกิ
กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
11. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
				
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ
โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรเป็นเลขานุการบริษัท
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่
1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
นายสุวิช พึ่งเจริญ โดยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท หรือ
2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือนายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล หรือนายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือนางพเยาว์ มริตตนะพร หรือ
นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์ หรือนายสุวชิ พึง่ เจริญ คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ นายยาสุทากะ ซูซกู ิ หรือ นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด
คณะกรรมการมีการก�ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจน
ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ตลอดจนการประชุมสามัญ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 24 ครั้ง ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ				
จ�ำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติ				
จ�ำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ		
		
จ�ำนวน 5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติ		
จ�ำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ 			
จ�ำนวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ 		
จ�ำนวน 4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 					
จ�ำนวน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาส 4

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
1) ดูแลและจัดการให้การด�ำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2) ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นตามนโยบายทีก่ ำ� หนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3) ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
4) จัดให้มีและก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
5) พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการลงทุน และงบประมาณในการด�ำเนินการของบริษทั ฯ ประจ�ำปี รวมทัง้ ดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ
6) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และยืนยัน
การตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
7) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
8) พิจารณาก�ำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
9) ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ด�ำเนินการตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
10) พิจารณาประเมินผลงาน ก�ำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บ�ำเหน็จและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงก�ำหนดแผนส�ำรองเกีย่ วกับการสรรหาบุคลากรทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญของฝ่ายบริหาร
ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ
และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม
ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น�ำของกรรมการและเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ปฏิบัติและก�ำกับดูแลกิจการด้วยความมี
จริยธรรม และบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ก�ำหนดวาระและด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการ สนับสนุน
การแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นของกรรมการทุกคน รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการเป็น
ผูด้ ำ� เนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนด และเสนอแนะโดย
หน่วยงานก�ำกับดูแลในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

อ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรท�ำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุ
ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้น�ำในความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ
เข้าด้วยกัน เพือ่ ส่งผลให้แผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวประสบความส�ำเร็จตามแผนด�ำเนินงาน ติดตาม
การด�ำเนินกิจการของฝ่ายจัดการ ให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�ำคัญต่อคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ผลักดันนโยบาย
ด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
1. ความรับผิดชอบด้านการบริหาร
		 ก. ดู แ ลภาพรวมในด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละแนวนโยบายบริ ษั ท ฯ ให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรม รวมถึ ง การดู แ ลลู ก ค้ า ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ย
ความเท่าเทียมกัน
		 ข. ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในด้านการก�ำกับของหน่วยงาน และของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การประชุมคณะกรรมการ
		 ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพรวมถึง
กระตุ้นให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วย
ความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่ส�ำคัญ ทั้งนี้ เป็นผู้น�ำแนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหารและ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
3. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการท�ำงาน
		 ก. ดูแลให้มีการจัดโปรแกรม Orientation และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ให้กับกรรมการใหม่ทุกท่าน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการใหม่
เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว
		 ข. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่
กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
		 ค. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท�ำงาน ดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ ทัง้ แบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินกลุม่
น�ำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงานของคณะกรรมการ
		 ง. ก�ำหนดให้มรี ะบบการติดตามดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กรเพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น
		 ดูแลให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับ
คณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
5. การประชุมผู้ถือหุ้น
		 ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอค�ำชี้แจง
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เพิม่ เติม การรับทราบรายงานประจ�ำปี การอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุน การอนุมตั จิ ดั สรรก�ำไรและเงินปันผล การแต่งตัง้ กรรมการ และ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ
6. บทบาทของประธานกรรมการในด้านอื่นๆ
		 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการน�ำนโยบายและการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมบรรษัท
ภิบาลขององค์กร

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
นายสุวิช พึ่งเจริญ
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และเลขานุการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหาร
ไว้ดังนี้
(1) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย (policies) และกลยุทธ์ (strategies) ที่ก�ำหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
(2) ก�ำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้ส�ำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติด�ำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายใน
วงเงินตามข้อ (3)
(3) มีอำ� นาจอนุมตั กิ ารเข้าท�ำนิตกิ รรมใดๆ ซึง่ มีผลผูกพันต่อบริษทั ฯ ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ทัง้ นี้ การอนุมตั ิ
ดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4) มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการด�ำเนินการใดๆ อันมี
ผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (policies and strategies) ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
(5) มีอ�ำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด ก�ำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
(6) มีอำ� นาจแต่งตัง้ ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย ก�ำกับดูแล ก�ำหนดผลตอบแทน ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จา่ ยและสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับคณะท�ำงานพิเศษเพือ่ ด�ำเนินงานเฉพาะเรือ่ ง รวมถึงอนุมตั ขิ อ้ เสนอของคณะท�ำงานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3)
(7) มีอำ� นาจแต่งตัง้ ประธานทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษา และ/หรือคณะทีป่ รึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการก�ำหนด
ผลตอบแทน ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จา่ ยและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของประธานทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษา และ/หรือคณะทีป่ รึกษาดังกล่าวให้
เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(8) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด จะเข้าท�ำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ตามนิยามในประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รายงานประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

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

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร โดยมีผู้จัดการ
ส่วนตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้ท�ำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2015 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียด
ก�ำหนดไว้ดังนี้
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
(5) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(7) จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(10) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายไพรัช เมฆอาภรณ์
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
นางพเยาว์ มริตตนะพร
นายยาสุทากะ ซูซูกิ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ท�ำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้
(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั รวมทัง้ คัดเลือก
บุคคลตามกระบวนการสรรหา ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ หรือเพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
(2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ ด�ำเนิน
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะ
ได้รับพิจารณาด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
(4) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
(5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ
(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
นายไพรัช เมฆอาภรณ์
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการบรรษัท
ภิบาล ไว้ดังนี้
(1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
(2) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอ
(4) มอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
(5) มีอ�ำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
นางพเยาว์ มริตตนะพร
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ไว้ดังนี้
(1) ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการประเมินผล
และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอ
(3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี 2555 โดยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และ
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้
(1) ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก�ำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
(2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
(3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
(4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต.
(5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
(6) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
(7) ดูแลเอกสารส�ำคัญของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจ�ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
2. นายธนัช ศิริเจริญ

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อ
3. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย
นายหงษ์ทอง อาทิตย์
นายพิพัฒน์ คติกุล
นายชัชวาล เทียนประเสริฐ
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ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2549 เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครัง้ ที่ 8/2550 เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 มีมติกำ� หนด
ขอบเขตและอ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้
(1) มีอ�ำนาจอนุมัติการท�ำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
(2) มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง
ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�ำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
(3) มีอำ� นาจทีจ่ ะมอบอ�ำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษทั ฯ อันได้แก่ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนกรรมการผูจ้ ดั การ
ในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การสั่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
(4) มีอ�ำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจ
มอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจด�ำเนินการตามทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควร และมีอำ� นาจเปลีย่ นแปลงแก้ไข ยกเลิก
เพิกถอนอ�ำนาจนั้นๆ ได้
(5) มีอ�ำนาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต�่ำกว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสม และมีจ�ำนวนพนักงาน
รวมไม่เกิน 315 อัตรา
(6) มีอำ� นาจก�ำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอืน่ ๆ รวมทัง้ อัตราค่าใช้จา่ ยและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป เพื่อน�ำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
(7) มีอ�ำนาจก�ำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต�่ำกว่าผู้อ�ำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตรา
เงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ๆ) ทัง้ ในข้อ (6) และ (7) รวมกันทัง้ สิน้ ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ของบริษทั ฯ
(8) มีอ�ำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด ก�ำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ
ที่ได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีต�ำแหน่งต�่ำกว่าผู้อ�ำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้
กรรมการผู้จัดการน�ำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอ�ำนาจช่วงต่อการด�ำเนินการข้างต้น
ทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่คณะท�ำงาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผูจ้ ดั การคนหนึง่ คนใดได้ตามความเหมาะสม
(9) มีหน้าที่ด�ำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
(10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
(11) มีหน้าที่น�ำเสนอเรื่องที่ส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
(12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ส�ำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร
(13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอ�ำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
(14) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว
อย่างไรก็ดี กรรมการผูจ้ ดั การและผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอ�ำนาจจากกรรมการผูจ้ ดั การไม่มอี ำ� นาจในการทีจ่ ะอนุมตั เิ รือ่ งหรือรายการทีต่ นเองหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าท�ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท

5

2

1

นายปลิว ตร�ว�ศวเวทย
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

1

ดร. ทนง พิทยะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

4

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
5 นายไพรัช เมฆอาภรณ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกำหนดคาตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล

2

3

4

6

3

นายพงษสฤษดิ์ ตันติสุวณิชยกุล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

6

นายสมนึก ชัยเดชสุร�ยะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

10

8

7

9

11

12

7

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

8

นายสุว�ช พึ่งเจร�ญ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

9

นางพเยาว มร�ตตนะพร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

10

นายยาสุทากะ ซูซูกิ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

11

นายโทโมอะกิ มัทซ�โมโตะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

12

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการผูจัดการ
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ดร. ทนง พิทยะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 69 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
17 ธันวาคม 2551

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
อายุ 71 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 กันยายน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 25/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.0085
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ด้านวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)
รุ่น 50/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุน่ 366
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.0275
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
อานางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2559-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
		
และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
		
ความเสี่ยง
		
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนด
		
ค่าตอบแทน
		
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
2537-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)  
2537-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่
		
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)  
2541-2558 ประธานกรรมการบริษัท
		
ประธานกรรมการบริหาร
		
บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2541-2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
		
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
		
บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล
ซัพพลาย จ�ำกัด
2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
และประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ำกัด
2534-ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จ�ำกัด

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
University of Michigan Ann Arbor
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร Understanding the Fundamental of
Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FND) รุ่น 35/2550
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษทั ไทย (DCP)
ประธานกรรมการบริหาร
รุ่น 155/2555
อายุ 44 ปี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี25 กุมภาพันธ์ 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ
ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 22/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 34/2548
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการอิสระ
หลักสูตร Executive Development Program
ประธานกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
กรรมการบรรษัทภิบาล
หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
อายุ 72 ปี
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.0250
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
26 กันยายน 2549
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
และประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550-2558 กรรมการอิสระ
		
และประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท สตาร์ซานิตารี่ แวร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัทอื่น		
2550-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
2545-2547 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2546-2547 กรรมการ
		
และประธานกรรมการตรวจสอบ
		
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย
2544-2547 กรรมการ
		
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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รายงานประจำ�ปี 2559

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ 71 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 กันยายน 2549

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 กันยายน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
California State University, Long beach, USA
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 17/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่น 81/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Advanced Management Program :
The International Senior Managers’ Program,
Harvard University, Graduate School of
Business Administration, U.S.A.
สัมมนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาที่อยู่อาศัย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บริษทั ไทยออฟติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ
		
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
สารและของเสียอันตราย
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539-2546 กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม
จ�ำกัด
2532-2539 กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 9/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 9/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่น 46/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุน่ ที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2547-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด
(มหาชน)
2547-ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัทอื่น
2555-ปัจจุบัน รองอธิการบดี
		
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
		
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)
2542-2543 กรรมการและผู้อ�ำนวยการ
		
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
2540-2541 ผู้ว่าการ
		
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
		
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและ
		
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
		
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11 กันยายน 2543

นายสุวิช พึ่งเจริญ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 70 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 กันยายน 2549

43

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวศิ วกรรม)
มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่น 81/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 36/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.0251
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
		
กรรมการบริหาร			
		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2548-2558 กรรมการ
		
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
2544-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
สายงานพัฒนาธุรกิจ
		
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
2543-2554 กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
2557-2558 กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
		
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัทอื่น
2552-ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค
จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รุ่นที่ 8/2547 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ รุ่นที่ 1/2546 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่น 37/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)		
2546-2549 กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
2532-2537 ผู้จัดการทั่วไป
		
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัทอื่น
2539-2546 กรรมการผู้จัดการ
		
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ำกัด
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นางพเยาว์ มริตตนะพร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
17 กุมภาพันธ์ 2558

นายยาสุทากะ ซูซูกิ

กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
7 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษทั ไทย (DCP)
รุ่น 48/2547
หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่น 9/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 11/2553)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
		
และบริหารความเสีย่ ง/กรรมการบริหาร/
		
กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2550-2558 กรรมการ/กรรมการบริหาร/
		
กรรมการผู้จัดการ
		
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2557 กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�ำหนด
		
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2547-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
		
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ำกัด
2550-ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
		
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ำกัด
2554-2557 กรรมการ
		
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรการบริหารขัน้ สูง, วิทยาลัยบริหารธุรกิจวอร์ตนั ,
มหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีบริษัทอื่น
2558-ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
		
และผู้อ�ำนวยการใหญ่
		
แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน
		
บริษทั มิตซุย  แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด   
ประเทศสิงคโปร์
2555-2558 รองประธานอาวุโส
		
หน่วยงานพัฒนาธุรกิจที่ 1
		
แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน
		
บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด   
ประเทศญี่ปุ่น
2552-2555 ผู้อ�ำนวยการและประธานอาวุโส
		
แผนกธุรกิจเครื่องจักรและโครงสร้าง
		
พื้นฐาน
		
บริษัท มิตซุย คัมปะนี จ�ำกัด
ประเทศเกาหลี

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 45 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14 สิงหาคม 2557

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการ
อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15 มีนาคม 2557
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ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 57/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่น 78/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2549-2552 กรรมการ
		
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2557-ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท มิตรพาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด
		
บริษัท มิตรพาวเวอร์ แคปปิตอล
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
2557-ปัจจุบัน ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
		
บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด
(ประเทศไทย)
2552-2557 รองผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานพัฒนา
		
โครงการที่ 1
		
ฝ่ายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและ
		
สิ่งแวดล้อม
บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด
(กรุงโตเกียว)
2542-2549 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
		
และพลังงาน
		
ผู้จัดการฝ่ายโครงการและโรงงาน
		
บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด   
ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท Master of Business Administration
(Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science (Mathematics and Computer
Science) University of Louisville, Kentucky,
U.S.A.
ปริญญาตรี สถิตศิ าสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
รุ่น 29/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษทั ไทย (DCP)
รุ่น 18/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
		
บริษทั ซี เค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2557 กรรมการ/กรรมการบริหาร/
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
		
กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)

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

2

1

3

4

1

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการผูจัดการ

2

นายธนัช ศิร�เจร�ญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ
รักษาการผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ

3

นางสาววลัยณัฐ ตร�ว�ศวเวทย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร
รักษาการผูอำนวยการ
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

4

นางสาวสุดารัตน เจ�ยมจันทร
ผูอำนวยการฝายกิจการองคกร
เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

6

5

7
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8

5

นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

6

นายหงษทอง อาทิตย
ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

7

นายชัชวาล เทียนประเสร�ฐกิจ
รักษาการผูอำนวยการฝายลูกคาสัมพันธ

8

นายพิพัฒน คติกุล
รักษาการผูอำนวยการฝายวิศวกรรมและกอสราง
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นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ต�ำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการ
อายุ 63 ปี

นายธนัช ศิริเจริญ

ต�ำแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท Master of Business Administration
(Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science (Mathematics and Computer
Science) University of Louisville, Kentucky,
U.S.A.
ปริญญาตรี สถิตศิ าสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษทั ไทย (DCP)
รุ่น 18/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
รุ่น 29/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่น 4 สถาบันการพลังงาน (วพน.)
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) รุน่ ที่ 6 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2559
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ธนาคารออมสิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อรายย่อย (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
อุปนายก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 99/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2555
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 170/2013 ปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2558
หลักสูตร Professional Presentation Skills
รุ่นที่ 1/2558
หลักสูตร Build up Risk Awareness
บริษัท PWC ปี 2558
หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
การติดตามและควบคุมผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ
2558 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(TMA)
หลักสูตร Introduction and Awareness to
OHSAS18001:2007 สถาบัน SGS ปี 2558

MYANMAR OPPORTUNITIES DAY
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558
การบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการ ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 3
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ำกัด
ผู้จัดการส่วนซ่อมบ�ำรุง
บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท Master of Science in Administrative
Studies Sub concentration: Financial Economics
Boston University
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Mini Master in HR Management รุ่นที่ 26/2559
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Certificated in Investor Relations 2016
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2559
หลักสูตร Chief Financial Officer Certification
Program (CFO) รุ่นที่ 19
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (AACP) รุ่นที่ 20/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2558
หลักสูตร Beyond Treasury Management
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558
หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
MYANMAR OPPORTUNITIES DAY
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
รุ่นที่ 13/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2558

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 201/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2558
หลักสูตรประกาศนียบัตรขัน้ สูง การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการทั่วไป
บริษัท รุ่งพรชัย จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟ้าอมรเครื่องจักร จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาร์ เอส บี คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท สง่า คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รุ่งพรชัย จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
หลักสูตร Corporate Governance for Executives
(CGE6/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2559
รายงานผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ�ำปี 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2559
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2558
ต�ำแหน่งในบริษัท
หลักสูตร Professional Presentation Skill
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร รุ่นที่ 1/ 2558
เลขานุการบริษัท
หลักสูตร Responsible Supply Chain Management
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
อายุ 52 ปี
หลักสูตร Build up Risk Awareness
บริษัท PWC ปี 2558
หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
หลักสูตร Advance Audit Committee Program
(AACP) รุ่น 20/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2557 การบริหารการเปลีย่ นแปลง ระบบการจัดการ
ข้อมูลที่ส�ำคัญ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
186/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 หลักสูตร TMA-Management Development
Program รุ่นที่ 18 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย
หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT)
รุ่น 24/2012 ปี 2555
What does it take to be an MD of a listed
company ปี 2554
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่น 43/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2554
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
รุ่น 2/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2554
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
ต�ำแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อายุ 46 ปี
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รายงานประจำ�ปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่น 121/2552
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 79/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของ TFRS
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย (ฉบับปรับปรุง 2559) ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพ
ต�ำแหน่งในบริษัท
บัญชี รุ่น 2/2559
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี
อายุ 44 ปี
ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดท�ำงบการเงิน
และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 3/2559
สภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตร TLCA Executive Development Program
สมาคมจดทะเบียนไทย ปี 2558
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2558
หลักสูตร Professional Presentation Skill
รุ่นที่ 1/2558

นายหงษ์ทอง อาทิตย์

ต�ำแหน่งในบริษัท
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงสร้าง
พื้นฐานและการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กิจกรรมดูงาน International Field Trip : CLMV
สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ปี 2559
หลักสูตร Energy Symposium 2016
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2559
หลักสูตร ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1
ศูนย์ภาษาอีซีเบอร์มิส ปี 2558
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2558
หลักสูตร Professional Presentation Skill
รุ่นที่ 1/2558
หลักสูตร Build up Risk Awareness
บริษัท PWC ปี 2558
หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
หลักสูตร Beyond Treasury Management
สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
MYANMAR OPPORTUNITIES DAY
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558

หลักสูตร Build up Risk Awareness
บริษัท PWC ปี 2558
หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
หลักสูตร Beyond Treasury Management
สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
กรรมการ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท บางเขนชัย จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

หลักสูตร Joint Venture Investment & Business
Contract Risk Management in Myanmar Ideal
Forum Co., Ltd. ปี 2557
หลักสูตร Management Development Program
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2557
หลักสูตร The Great Mekhong Investment Forum,
Euromoney Conference ปี 2557
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง/
ระบบการจัดการข้อมูลที่ส�ำคัญปี 2557
หลักสูตร TMA-Management Development
Program รุ่นที่ 18/2556
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในการถือหุน้ (%) 400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00001
ประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและก่อสร้าง
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการสนามงานท่อประปา
กิจการร่วมค้า JWTWCK
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท เอส วี เอส คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ
ต�ำแหน่งในบริษัท
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
อายุ 51 ปี

นายพิพัฒน์ คติกุล

ต�ำแหน่งในบริษัท
รักษาการผู้อ�ำนวยการผ่าย
วิศวกรรมและก่อสร้าง
อายุ 49 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2558
หลักสูตร Professional Presentation Skill
รุ่นที่ 1/2558
หลักสูตร Build up Risk Awareness
บริษัท PWC ปี 2558
หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
หลักสูตร Beyond Treasury Management
สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
หลักสูตรการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับกิจการ
ส�ำหรับผู้บริหาร (Governance Risk and
Compliance)
สถาบันวิทยาการจัดการ TRIS ปี 2557
โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit Certify Program) ของ
สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2556
หลักสูตร Marketing Certificate Program (MCP) :
Excellence Series รุ่นที่ 27/2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2554
หลักสูตร Integrated Management System for
Sustainability Program (IMS)
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปี 2554
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ทางการบริหารธุรกิจ
บริษัท บิสซิเนส  แอพพลิเคชั่น จ�ำกัด
ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์
บริษัท สยามคายาบา จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี			

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท การจัดการทางด้านคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การติดตามและควบคุมผลการด�ำเนินงาน
ทางธุรกิจ 2558
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
หลักสูตร Introduction and Awareness to
OHSAS18001:2007 บริษัท SGS ปี 2558
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2558
หลักสูตร Professional Presentation Skill
รุ่นที่ 1/2558
หลักสูตร Build up Risk Awareness
บริษัท PWC ปี 2558
หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
หลักสูตร ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 ปี 2558
หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
หลักสูตร Monitoring and Controlling Business
Performance
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2558

หลักสูตร How to Develop a Risk Management
Plan
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2557
หลักสูตร Business Capability Enhancement
Program (BCEP)
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2557
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้จัดการส่วนคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ำกัด
ผู้จัดการส่วนผลิต
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จ�ำกัด (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
1. ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

จ�ำนวนหุ้นที่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
การซื้อขาย
ณ ต้นปี
ณ สิ้นปี
ระหว่างปี

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

342,500

342,500

-

0.0085

กรรมการ

1,100,000

1,100,000

-

0.0275

3. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์

คู่สมรส

100,000

100,000

-

0.0025

4. นายณรงค์ แสงสุริยะ*

กรรมการ

100

100

-

0.0000

5. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสวุ ณิชย์กลุ กรรมการ

-

-

-

ไม่มี

6. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

กรรมการอิสระ

1,000,000

1,000,000

-

0.0250

7. นายไพรัช เมฆอาภรณ์

กรรมการอิสระ

-

-

-

ไม่มี

8. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

ไม่มี

9. นายสุวิช พึ่งเจริญ

กรรมการ

-

-

-

ไม่มี

10. นางวรรณา พึ่งเจริญ

คู่สมรส

300,000

300,000

-

0.0075

11. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการ

2,860,100

1,000,100

(1,860,000)

0.0250

12. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ

กรรมการ

-

-

-

ไม่มี

13. นายยาสุทากะ ซูซูกิ

กรรมการ

-

-

-

ไม่มี

14. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

-

-

-

ไม่มี

15. นายธนัช ศิริเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ

-

-

-

ไม่มี

16. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร

-

-

-

ไม่มี

17. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร

-

-

-

ไม่มี

18. นางสาวปทิดา ไชยเสน**

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

375,000

18,000

(357,000)

0.0004

19. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-

-

-

ไม่มี

20. นายหงษ์ทอง อาทิตย์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

400

400

-

0.00001

21. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

-

-

-

ไม่มี

22. นายพิพัฒน์ คติกุล

-

-

-

ไม่มี

รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง

* ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
** ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ทีทีดับบลิว ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดกิจกรรมและโครงการ
ที่มาจากประเด็นความคาดหวังของชุมชนผนวกกับความคาดหวังขององค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน
ให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต
1. กิจกรรมวันเด็ก “รักษ์น�้ำ”

ทีทีดับบลิว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้
กับลูกหลานของพนักงานและเยาวชนที่
อ า ศั ย อ ยู ่ ใ น พื้ น ที่ ธุ ร กิ จ ใ ห ้ ไ ด ้ รั บ
ความสนุกสนานสมวัย โดยการสอดแทรก
ความรู ้ ด ้ า นธุ ร กิ จ ขององค์ ก รและการ
อนุ รั ก ษ์ น�้ ำ ณ โรงผลิ ต น�้ ำ ประปาของ
บริษัทฯ

2. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.2)
ทีทีดับบลิว ได้มีส่วนร่วมจัดงานงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.2) ซึ่งจัด
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วั น พระราชสมภพในพระบาทสมเด็ จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์)
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อ�ำเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทุกปี โดย
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจัดซุ้ม
วาดภาพวิจิตรมณเฑียร และซุ้มออกร้าน
เพื่อหารายได้ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
(เกมช้ อ นไข่ ลุ ้ น โชค) สมทบทุ น มู ล นิ ธิ
พระบรมราชานุ ส รณ์ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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3. น�ำผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
เยี่ยมชม โครงการ 1 ล้านกล้า
สร้างป่าต้นน�้ำ
ปี 2559 เป็นปีแรกที่ทีทีดับบลิว จัด
กิจกรรมน�ำผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐเยีย่ ม
ชมพื้ น ที่ ป ลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์น�้ำ
ณ พื้ น ที่ โ ครงการฯ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

4. สนับสนุนโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียนที่ด้อยโอกาส
จังหวัดสุรินทร์
ที ที ดั บ บลิ ว เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ฯ ที่
ได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เ ป็ น เจ้ า ภาพสนั บ สนุ น
โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
นักเรียนในโรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาส ในจังหวัด
สุรนิ ทร์ ตามด�ำริของ พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ด้วยการสร้าง
ห้องสุขา และปรับปรุงระบบน�ำ้ อุปโภคและ
บริโภคให้กับโรงเรียนบ้านส�ำโรง อ�ำเภอ
สนม จังหวัดสุรินทร์

5. สนับสนุนชมรมเรารักแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม
ชมรมเรารั ก แม่ น�้ ำ ท่ า จี น เป็ น
การรวมกลุม่ ของผูแ้ ทนภาคราชการ เอกชน
และภาคประชาชน เพือ่ ร่วมมืออนุรกั ษ์และ
แก้ไขปัญหาน�้ำในแม่น�้ำท่าจีน ตลอดปี
2559 ที ที ดั บ บลิ ว ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
กิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นการสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด สิ่งของ
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล
คุ ณ ภาพน�้ ำ เพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพ
น�้ ำ ดิ บ และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์อื่นๆ
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6. น�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดเพือ่ ชุมชนและสิง่ แวดล้อม
นอกจากการผลิตน�ำ้ ประปาคุณภาพมาตรฐานสากล
แล้ว ทีทดี บั บลิว ว่าจ้างแรงงานในท้องถิน่ ผลิตน�ำ้ ดืม่ บรรจุ
ขวดด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ผ่านแสง Ultraviolet (UV) สนับสนุนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปีละ
ประมาณ 150,000 ขวด

7. การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

ตลอดปี 2559 ทีทีดับบลิว ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น
กิจกรรมกฐินพระราชทาน วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่าการศึกษา “สร้างปัญญา พัฒนาเด็กไทย” แก่กองทุนพระพิชิตมาร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนทุนการศึกษาและปัจจัยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดระยอง
กิจกรรม “ครอบครัวชวนปั่น (Bike Family)” แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “สร้างพลังความรักสู่คนพิการในจังหวัดปทุมธานี”
การรับซื้อข้าวสารจากชาวนา ตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ทีทีดับบลิว ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรน�้ำ ซึ่งมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ แต่มี
จ�ำกัด จึงให้ความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ดังนี้

1. ต้นน�้ำ
โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�ำ้ ” มีวตั ถุประสงค์ฟน้ื ฟู
ป่าต้นน�้ำซึ่งเสื่อมโทรมจากการท�ำเหมืองแร่ในอดีต จ�ำนวน
5,000 ไร่ ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อ�ำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยท�ำการปลูกปีละ 1,000 ไร่
ไร่ละ 200 ต้น เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2554-2558 และบ�ำรุง
รักษาต่อเนื่องอีก 2 ปี ก่อนจะท�ำการส่งมอบป่าที่ปลูกให้กับ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลต่ออีก
7 ปี การปลูกใช้การจ้างเหมาแรงงานจากชุมชนในท้องถิ่น
ร่วมกับพนักงานจิตอาสา ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
และในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าต้นน�้ำ ในปี 2559 ได้ท�ำ
การบ�ำรุงรักษาป่าทีเ่ หลือจ�ำนวน 2,000 ไร่ พร้อมกับส่งมอบป่า
ทีป่ ลูกในปี 2557 จ�ำนวน 200,000 ต้น รวมเป็นป่าทีส่ ง่ มอบแล้ว
800,000 ต้น
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2. กลางน�้ำ
บริษทั ฯ ได้ออกแบบกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาทีช่ ว่ ยในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยน�ำตะกอน
ประปาจากกระบวนการผลิตไปรีดน�ำ้ และน�ำน�ำ้ ทีร่ ดี ได้กลับเข้าไปผลิตน�ำ้ ประปาใหม่ จึงไม่มนี ำ�้ สูญเสียจากกระบวนการผลิตเลย
(Zero Discharge) ส�ำหรับดินตะกอนซึ่งได้รับการตรวจวิเคราะห์ว่าไม่มีสารอันตรายตกค้าง จะน�ำไปจัดเก็บหรือใช้ประโยชน์อื่น
ตามความเหมาะสม

3. ปลายน�้ำ
คลองครุ อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาน�้ำเน่าเสียมาช้านานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่
ทีทีดับบลิว จึงริเริ่มโครงการ “ความร่วมมือฟื้นฟูและบ�ำบัดคุณภาพน�้ำคลองครุ” เพื่อประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน�้ำและ
ส�ำรวจความคิดเห็นชุมชน เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตขิ องน�ำ้ คลองครุและหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาและก�ำหนดแผนงานทีเ่ หมาะสม
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยในอย่างชัดเจน สอดคล้องตามกฎหมาย
โดยน�ำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาใช้เป็นแนวปฏิบัตขิ ั้นพืน้ ฐาน เพือ่ ช่วยพัฒนาให้พนักงาน
มีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินงานระบบคุณภาพ สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงาน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. ผลิตน�้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรง และลูกค้าโดยอ้อม
3. ปรับปรุงและพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถ ทักษะ และความช�ำนาญให้กบั พนักงานทุกคนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดจิตส�ำนึก
ในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท�ำงานของ
บริษัทฯ
5. ป้องกันมลพิษทีจ่ ะกระทบสิง่ แวดล้อมจากกิจกรรมของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง รวมทัง้ การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าที่สุด
6. ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
7. เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ก่อผลกระทบต่อ
บุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

A. เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

		 การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (Injury & Illness Free Operation)

B. กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

		 1. สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำ
		 2. เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน
		 3. สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการท�ำงานให้เกิดความปลอดภัย

C. ผลการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีมาก โดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานทั้ง
พนักงานและคู่ธุรกิจ บรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุให้เป็น 0” ตามที่คณะกรรมการความปลอดภัยกลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด
(มหาชน) ก�ำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดอุบตั เิ หตุ โดยเน้นรณรงค์จากสาเหตุหลักก่อน ได้แก่ การปฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักร
ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สารเคมี งานซ่อมบ�ำรุง การท�ำงานบนที่สูง และอัคคีภัย โดยก�ำหนดมาตรฐาน
การท�ำงาน และเข้มงวดกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
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D. สถิติอุบัติเหตุ
จำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด

(ครั้ง)

3

2

2

1

1

0

0

1

0

0

0

0

2555

2556

2557

2558

พนักงาน

0

0

2559

ผูรับเหมา

E. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (IFR)
ครั้ง/100,000 ชั่วโมง-คน

0.37

0.4
0.3
0.1
0

0.19

0.19

0.2
0

0

0

0

0

2555

2556

2557

2558

พนักงาน

0

0

2559

ผูรับเหมา

F. อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (ISR)
วัน/100,000 ชั่วโมง-คน

3.0

2.44

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

0

0

2555

0.19

0.37
0

0

0

2556

2557

2558

พนักงาน

0

0

2559

ผูรับเหมา

หมายเหตุ
1) อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR) : เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดยค�ำนวณ
จากจ�ำนวน (ครั้ง) ที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 100,000 ชั่วโมง-คนต่อปี
2) อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Severity Rate: ISR) : เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดย
ค�ำนวณจากจ�ำนวน (วัน) ที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 100,000 ชั่วโมง-คนต่อปี
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การมีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทฯ ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญเพราะเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานจะสร้างความมั่นใจ
ความเชือ่ ถือต่อองค์กร ความกระตือรือร้น และความร่วมมือกัน ทีจ่ ะท�ำงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด เพือ่ บรรลุเป้าหมาย “การบาดเจ็บ
และเจ็บป่วยจากการท�ำงาน “เป็นศูนย์” (Injury & Illness Free Operation)” โดยสร้างระบบที่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง

1) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

		 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รายงาน
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงานและมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการท�ำงานต่อบริษัทฯ โดยมีตัวแทนของพนักงาน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)
ชื่อ - นามสกุล

ระดับ / ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งใน คปอ.

1. นางสาวอัจฉรา สังฆโต

ผู้จัดการส่วนผลิต

ประธาน

ผู้จัดการแผนก

กรรมการ

3. นายอนุรักษ์ สุนทรอ�ำไพ

พนักงานปฏิบัติการ

กรรมการ

4. นายวิลัย จันทร์สู่

พนักงานปฏิบัติการ

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เลขานุการ

2. นายพิสิฐ ดิษฐนิล

5. นายนิพิจ วุฒิวงศ์กาญจน์

จ�ำนวนพนักงาน
ทั้งหมด (คน)

(%)
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8.06

2) กิจกรรมค้นหาสภาพการณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน “Safety Man”

		 กิจกรรม “Safety Man” คือกิจกรรมทีม่ อบหมายให้พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทุกคนรับผิดชอบเป็น Safety Man (1 คน/สัปดาห์)
ต้องค้นหาและชี้บ่งสภาพการณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ร่วมประเมินความเสี่ยง ร่วมคิดวิธีการป้องกันและควบคุมอันตราย
เสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยและผู้บริหาร และน�ำเอามติที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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จ�ำนวน Safety Man (คน)

เวลา (สัปดาห์)

การมีส่วนร่วม (%)

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ที่แก้ไขโดย
Safety Man (เรื่อง)

47

52

100

47

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน
การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน มีการน�ำเรือ่ งการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัย
มาตั้งเป็น KPI ของบริษัทฯ โดยให้ส่วนความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านดังนี้คือ

1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

		 1.1 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง แสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และอันตรายจากสารเคมี
เป็นต้น
		 1.2 มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดภาวะแวดล้อม และตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี

การตรวจวัดค่าแสงสว่างในการท�ำงาน

การตรวจวัดเสียงดังและสารเคมีขณะปฏิบัติงาน

2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมที่ท�ำงาน

		 2.1 มีวฒ
ั นธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชือ่ ค่านิยมระบบการท�ำงาน ทีช่ ดั เจน ปราศจากความเครียดจากการท�ำงาน ซึง่ ส่งผลให้
พนักงานทุกคนท�ำงานอย่างมีความสุข เช่น มีนโยบาย, มี Core Competency ที่ชัดเจน เป็นต้น
		 2.2 จัดให้มีการกลุ่ม Line ส�ำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ในการแชร์ข่าวสาร ความห่วงใยซึ่งกันและกัน
		 2.3 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีให้พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
		 2.4 กิจกรรม “สานสัมพันธ์วันครอบครัว TTW” TTW Family Day ฯลฯ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประจ�ำปี

3. ด้านทรัพยากรและโอกาส

บริษัทฯ จัดเตรียมทรัพยากรที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการท�ำงาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต, Edutainment Room,
ระบบข่าวสารต่างๆ นอกจากนั้นยังก�ำหนดให้มีเวทีส�ำหรับให้พนักงาน ได้แสดงความสามารถในการปรับปรุงงานผ่านกิจกรรม Kaizen
เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าในงานอาชีพ
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Edutainment Room

4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

		 ทีทดี บั บลิวให้ความส�ำคัญกับชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีร่ อบๆ โรงผลิตน�ำ้ ประปาและพืน้ ทีใ่ ห้บริการ โดยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของชุมชนให้ดขี นึ้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านการศึกษา การยกระดับความเป็นอยูท่ ดี่ ี สุขอนามัย การท�ำนุบำ� รุง
พระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานอยู่ร่วมในสังคมนั้นอย่าง
ภาคภูมิใจและสุขใจ

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษที่เกิด ไม่ว่าในขั้นตอนใดของการผลิต/
การให้บริการ
1. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเหตุการณ์สารคลอรีนรั่วไหล

		 มีแผนงานจัดการป้องกันมลพิษ เรือ่ ง ลดปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในบรรยากาศ โดยมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้น อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลการวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนฉุกเฉินในการรับมือกับเหตุการณ์ คลอรีนรั่วไหล โดยมีการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ และซ้อมอพยพ
เป็นประจ�ำทุกปี

การซ้อมแผนระงับเหตุคลอรีนรั่วไหลประจ�ำปี

2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

		 มีการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปีโดยวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ�ำปี
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นปัจจัยส�ำคัญ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น         
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งการก�ำกับดูแลที่ดีจะน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางการเงิน การลงทุน
และเกิดความสามารถในการแข่งขัน
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารควบคุมดูแลให้บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก�ำกับ                
ตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับบริษัท จดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การก�ำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่าง         
ต่อเนื่อง สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

การจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการให้แก่                  
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ทั้งนี้               
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำทุกปี โดยได้ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการ
ต่างๆ ทัง้ ด้าน การก�ำหนดนโยบายทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน การรักษาความเชือ่ มัน่ ของสาธารณชน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยค�ำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ การสร้างเสริมขวัญและ
ก�ำลังใจของพนักงาน รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
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ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อ
เป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้
ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยให้มคี วามเป็นอิสระมากขึน้ โดยได้เพิม่ จ�ำนวนกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด         
ค่าตอบแทน ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อีกทั้ง           
ได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักส�ำคัญ
ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คือ ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ รับผิดชอบโปร่งใส พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย

Accountability
รับผิดชอบตอ
การตัดสินใจ
และการกระทำ
Responsibility
สำนึกตอหนาที่
รับผิดชอบ

Equitable
Treatment
ปฏิบัติตอผูเกี่ยวของ
ทุกฝายอยาง
เทาเทียมกัน

Transparency
โปรงใส เปดเผยขอมูล
และตรวจสอบได
Promotion of
Best Practice
การสงเสร�มการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ

โดยในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมหลัก ดังนี้
การเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร       
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการ และ ตลท. ให้พนักงานในกลุ่มบริษัททราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตขององค์กร
การรายงานการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบรรษัท          
ภิบาล และคณะกรรมการบริษัททราบ
การจัดอบรมเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การบรรยายและอบรมเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานเข้าใหม่   
ของบริษัทฯ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนการด�ำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม�ำ่ เสมอ โดยในปี 2559 ไม่มสี ถานการณ์ใดทีก่ ารปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามนโยบาย จากความมุง่ มัน่
ดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับกิจการที่ดี ดังนี้
บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 โดยได้รับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
การก�ำกับดูแลกิจการในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนที่ได้รับในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จากการส�ำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ได้ดำ� เนินโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจ�ำ
ปี 2559 เพือ่ ติดตามการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทย โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2015
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
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รายงานประจำ�ปี 2559

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ท�ำการประกาศเจตนารมณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 และภายในองค์กรเมื่อ        
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ให้พนักงานได้รับทราบและ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย  บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (CGR) เพื่อเป็นการช่วยสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ 5 ด้านของบริษัทจดทะเบียน         
โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ด้านในปี 2559 สรุปได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานทาง
กฎหมาย เช่น การมีสว่ นแบ่งในก�ำไรของกิจการ การซือ้ ขายหรือการโอนหุน้ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ง                      
ผู้สอบบัญชี และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ                    
ขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูล ที่ส�ำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ การเปิดโอกาสให้         
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เข้าร่วมในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีการด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วัน                      
สิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และหากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
พิจารณาระเบียบวาระพิเศษ ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้เป็นกรณีไป ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระส�ำคัญส�ำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของ                 
ผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี รวมทั้ง
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้
ก. แจ้งก�ำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสือ่ สารข้อมูลของ ตลท. และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ก่อนการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
วางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
ข. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน
ซึง่ ระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ประกอบด้วยเรือ่ งพิจารณาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั                   
หมวดที่ 4 การประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้แยกเรือ่ งการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของ              
คณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด พร้อมแนบรายงานประจ�ำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่   22 มีนาคม
2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันและได้ท�ำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�ำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งน�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มี
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อเพือ่ สอบถามรายละเอียดในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยเพิม่ เติม น�ำเสนอข้อมูลทีส่ ำ� คัญเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
ค. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น�ำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มาที่ cg@ttwplc.com หรือโทรสารหมายเลข 02-420-6064 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม
รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุมและด�ำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกทีส่ ามารถตรวจสอบได้ และไม่การกระท�ำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้
ก. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบค�ำถามและรับทราบความเห็น
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2559 ประธานกรรมการและกรรมการจ�ำนวน 11 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดได้
เข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการบริหาร 1 ท่านไม่ได้เข้าประชุมเนือ่ งจากป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประธานกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานและกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรายละเอียด         
ที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น
ข. จัดแสดงนิทรรศการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงาน
กิจการองค์กร หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานวิศวกรรมและก่อสร้าง          
ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
ค. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
ง. ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และการน�ำเสนอ
ระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา เหตุผล ความจ�ำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุมโดยละเอียดของข้อมูลส�ำคัญได้แจ้ง                  
ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว
จ. ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นการถามค�ำถามต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธาน
ในที่ประชุมได้ให้ความส�ำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
ฉ. ว่าจ้างส�ำนักงานกฎหมาย บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับ           
ข้อบังคับของ บริษทั ฯ และทีป่ ระธานแจ้งการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ และการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน
ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนโปร่งใส และเป็นไปตามข้อบังคับ
บริษัทฯ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ช. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 2 คนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน
ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและโดย      
การมอบฉันทะจ�ำนวน 497 ราย และ 695 รายตามล�ำดับ นับจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 3,145,604,581 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 78.83 ของจ�ำนวน
หุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด ลดลงจากจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2558 ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
จ�ำนวน 556 ราย และ 596 รายตามล�ำดับ นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,334,209,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.56 ของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก. หลังจากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกรายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารพร้อมต�ำแหน่ง
ของกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน ข้อเสนอของคณะกรรมการ                         
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร อีกทั้งได้บันทึกคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และน�ำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ttwplc.com  
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ ตลท. ก�ำหนดคือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
ข. จัดให้มีการบันทึกบรรยากาศการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ค. หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และประสานงานกับนายทะเบียน TSD พร้อมประกาศ
แจ้งการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการได้ดูแลกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำ  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
มีความเท่าเทียมกันและยุตธิ รรม รวมทัง้ กระบวนการดูแลผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี วามยุง่ ยาก ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทจี่ ะเข้าร่วมในการตัดสินใจ และได้รบั
ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ดังนี้
ก. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
ที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
ข. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมี           
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของกรรมการ และ
จรรยาบรรณของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้

กรรมการ

กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการท�ำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
กรรมการ คูส่ มรส และบุตรทีไ่ ม่บรรลุนติ ภิ าวะ จะต้องไม่ซอื้ หรือขายหุน้ ในขณะทีม่ ขี อ้ มูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ หากเปิดเผยต่อ
สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผอู้ นื่ อันอาจน�ำไปสูก่ ารจองซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ

พนักงาน

พนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อ         
ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการซึ่งจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการ
บริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดห้าม กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการ
เปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับสารสนเทศที่มีนัยส�ำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบ
ข้อมูลและ 24 ชัว่ โมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในเพือ่
ป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการ
เผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ส�ำคัญ    
ของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไป
ตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ใน           
การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้ก�ำหนดเป็น               
หลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการและพนักงาน โดยจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการ
ในปี 2559 คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการกระท�ำความผิดของ
กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแลเรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม             
โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง และเรื่องที่ถือเป็นหน้าที่ที่พึงกระท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย                
คณะกรรมการจึงได้ก�ำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ในนโยบาย           
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงาน
สรุปได้ดังนี้

พนักงาน

บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มขี อ้ ยกเว้นในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส
ภาษาหรือต�ำแหน่ง ไม่มกี ารใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษทั ฯ มีนโยบาย
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้ประสานด้านนโยบาย
การจัดสวัสดิการไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่ากฎหมายก�ำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่เหมาะสมตามอายุการท�ำงานระหว่าง 5% - 7.5% การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจ�ำปี การรักษาพยาบาล
ฟรีตามโครงการประกันสุขภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�ำงาน รวมถึงการจัดพาหนะประจ�ำต�ำแหน่งให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป                    
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว บริษัทฯ ยังให้ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน อาทิ การจัดตั้งชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ
การจัดตั้งชมรมแบดมินตัน การจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล เป็นต้น  รวมถึงยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสร้าง
โอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพือ่ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นอนาคต โดยน�ำระบบ
บริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ เพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริม
ให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นน�ำต่างๆ บริษัทฯ มี       
การจัดท�ำคูม่ อื พนักงานส�ำหรับให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการทีพ่ นักงานพึงได้รบั อย่างชัดเจน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มี
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงานรวมถึงจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือ
ทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ               
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส�ำหรับเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่พนักงาน
เริ่มเข้ามาท�ำงานกับบริษัทฯ วันแรกจนถึง ณ วันที่เกษียณอายุ และบริษัทฯ ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง              
โดยการส�ำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการท�ำงาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อ
องค์กร (Employee Engagement Survey) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและ                    
ความปลอดภัย ผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษทั ฯ ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูข้ องพนักงาน
มาโดยตลอด ทั้งด้านเวลา งบประมาณ การเติบโตในสายอาชีพ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรทีม่ ีคุณสมบัติ และอัตราก�ำลังที่เพียงพอต่อทัง้ ธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจ่ายน�ำ้ ประปา
การบริหารจัดการน�้ำประปาและน�้ำเสียได้อย่างราบรื่นนั้น ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งได้แก่ การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้
ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายต�ำแหน่ง              
โดยการก�ำหนดแผนการพัฒนา การเตรียมการ และด�ำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และจัดท�ำสมรรถนะหลัก (Core Competency)
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สมรรถนะทางด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และน�ำมาใช้เป็นกรอบ
การพัฒนา
ส�ำหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้รับทราบ
ถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ  พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันตามลักษณะงานและระดับงาน ทัง้ การฝึกปฏิบตั ใิ นงาน การอบรมความรูท้ งั้ ในและนอกองค์กร การหมุนเวียน
พนักงานให้สามารถเรียนรูง้ านได้อย่างหลากหลายและการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง บริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี อ้ งแห่ง
การเรียนรู้ “Edutainment” ทีป่ ระกอบด้วย ต�ำรา และความบันเทิงอย่างครบถ้วน เมือ่ พนักงานก้าวสูร่ ะดับงานทีส่ งู ขึน้ บริษทั ฯ มีหลักสูตร
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นบทบาทจากพนักงานไปสูบ่ ทบาทผูน้ ำ 
� ในปี 2558 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพือ่ เสริมสร้างทักษะ
มีจ�ำนวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 11,388 ชั่วโมง และในปี 2559 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมี
จ�ำนวน 220 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 8,396 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับ               
การพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น

การประเมินผลการท�ำงานและการพัฒนาอาชีพ

ส�ำหรับพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทุกระดับ ในทุกๆ สิ้นปีจะมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จรายบุคคล โดย
ก�ำหนดบนพืน้ ฐานของความคาดหวังต่อความส�ำเร็จในงาน สมรรถนะความสามารถ และการพัฒนา เพือ่ ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญและ
เป้าหมายของการพัฒนา โดยอ้างอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถทั้งสามด้านที่ประกอบด้วย ความสามารถหลักองค์กร
ความสามารถในการบริหาร และความสามารถตามสายงานตามแบบแผนของการพัฒนาทัว่ ไปของบริษทั ฯ แผนพัฒนารายบุคคลจะให้
ความส�ำคัญกับการเรียนรูแ้ ละพัฒนาจากประสบการณ์จริง การเรียนรูแ้ ละพัฒนาจากความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ และการฝึกอบรมอย่างเป็น
ทางการ

ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อลูกค้าทั้งในฐานะผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย             
ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี วามสะอาด เพียงพอ ต่อเนือ่ ง บนพืน้ ฐานของความเป็นธรรม และสร้างเสริมความสัมพันธ์ทยี่ งั่ ยืน
ระหว่างกัน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า เกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ทั้งนี้ ในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา บริษัทฯ สามารถผลิต                 
น�้ำประปาให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยรวมมีความพร้อมจ่ายน�้ำประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามสัญญาซื้อขายน�้ำประปา และ
สามารถผลิตน�้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบสอบถามค่าความพึงพอใจจากลูกค้า
กปภ. โดยได้รับค่าความพึงพอใจในอัตราร้อยละ 82

เจ้าหนี้

บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทมี่ ตี อ่ เจ้าหนีท้ กุ ราย โดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญาเงินกูอ้ ย่างเคร่งครัด และไม่ปกปิดสถานะทางการ
เงินทีแ่ ท้จริง มีการให้ขอ้ มูลสาระทางการเงินกับเจ้าหนีเ้ ป็นระยะบริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั มีสดั ส่วนการ
บริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี         ้
โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ในการช�ำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�ำระหนี้ใดๆ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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คู่ค้า

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ คือ พันธมิตรผูใ้ ห้บริการจากภายนอก บริษทั ฯ มีหลักการคัดเลือกคูค่ า้ โดยเน้นการพิจารณา
จากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อ
เนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า วิธีการบริหารความเสี่ยง และได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า ซึ่งบริษัทฯ
มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก ภายใต้การก�ำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลัก
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ดังนี้
1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2. ความสามารถทางเทคนิค
3. สถานภาพทางการเงิน
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการด�ำเนินคดี
5. ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
6. ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
7. นโยบายด้านการให้บริการ
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ ด�ำรงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจ่ายน�้ำประปา                       
ให้เป็นเลิศ ปราศจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า
ในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่ค้า/คู่สัญญา

คู่แข่งขัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง       
การด�ำเนินงานอันเป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน โดยไม่แสวงหาข้อมูลของคูค่ า้ และคูแ่ ข่งอย่าง
ไม่สุจริต รวมทั้งไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวในทางร้าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและ                      
รับผิดชอบต่อคู่แข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่แข่งขัน

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กร
ที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะ
ต้องยึดถือปฏิบตั ิ นับตัง้ แต่การให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบนั การอยูร่ ว่ มกันอย่างเกือ้ กูล ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชน
สร้างสรรค์ทอ้ งถิน่ และสังคมให้รม่ เย็นน่าอยู่ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสังคมส่วนรวม โดยบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินงานเป็นโครงการ
และกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ได้แบ่งตามประเภทโครงการไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงกรองน�้ำ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์น�้ำ และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำเพื่อคง              
ความสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืนและการสร้างงานให้กบั ชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ในการจัดท�ำ
โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน�้ำ  จ�ำนวน 1 ล้านกล้าในพื้นที่ 5 พันไร่เป็นระยะ
เวลา 5 ปี (2554-2558) โดยจะท�ำการปลูกต้นกล้าปีละ 1 พันไร่ ไร่ละ 2 แสนต้น และดูแลบ�ำรุงรักษาต้นกล้าในแปลงปลูกต่อไปอีก 2 ปี
โดยมีอตั ราการอยูร่ อดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จากนัน้ จึงท�ำการส่งมอบให้กบั กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ดูแลต่อไป ปัจจุบนั
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในปี 2558 และจะท�ำการส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแล
ภายในปี 2560 ต่อไป  
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่ 2 (กระทุ่มแบน) ซึ่งในการวางท่อส่งน�้ำดิบไปยังโรงผลิตน�้ำประปา
ได้มีการท�ำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วน ประมาณ 9 ตารางวา เพื่อขุดท�ำบ่อประสานท่อ (ประมาณ 3 ตารางวา) เมื่อก่อสร้างพบว่าใต้พื้นที่
ดังกล่าวตรงกับแนวท่อเดิมของการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทฯ จึงแจ้งกับเจ้าของที่ดินเพื่อขยับบ่อประสานท่อออกไปเล็กน้อยซึ่งยังอยู่
ในพืน้ ทีท่ ขี่ อใช้อยูเ่ ดิม เมือ่ ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ เจ้าของทีด่ นิ แจ้งว่าแนวทีด่ นิ ไม่ใช่พนื้ ทีต่ ามสัญญา บริษทั ฯ ได้ทำ� หนังสือชีแ้ จงประกอบ
ภาพพิกัดพื้นที่เช่าตามหลักวิศวกรรม แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เจ้าของที่ดินจึงฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครว่าบริษัทฯ ท�ำผิดสัญญา
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และให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง บริษัทฯ ท�ำค�ำให้การโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ปัจจุบันศาลมีหนังสือถึงส�ำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ให้
ท�ำการรังวัดสอบเขตที่ดินตามข้อพิพาทเพื่อชี้สองสถานและด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

การด�ำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชุมชนที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญ         
เทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามจากการด�ำเนินธุรกิจตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาท�ำให้บริษทั ฯ เข้าใจดี
ว่าแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่ส�ำคัญที่จะต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้นั่นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ        
รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเพื่อ
ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ผลการด�ำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

1. การประชุมประจ�ำปีที่จัดขึ้นทุกๆ ปีมีการพิจารณาและหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ
2. นโยบายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้ถูกจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 14001 ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษา               
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (รายละเอียด “มาตรฐานระบบการจัดการ            
สิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”)
3. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกก�ำหนด และน�ำมาใช้กับพนักงานทั้งในองค์กรและพนักงานสังกัด
หน่วยงานในสถานที่ต่างๆ โดยได้ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการและการปฏิบัติ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการอบรม และ
ปรับปรุงความคิดของพนักงานทุกระดับ จะเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่ส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรพบว่าระเบียบและขั้นตอน                
การด�ำเนินการต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร ที่จัดขึ้นเพื่อพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มี
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ และปลูกจิตส�ำนึกเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม โดยโครงการฝึกอบรมนีไ้ ด้จดั ฝึกการอบรมทัง้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่
และหน่วยงานสาขา
6. บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชักจูง และสนับสนุนผู้ค้าทุกรายของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษทั ฯ สนับสนุนการน�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพือ่ รณรงค์ให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครือ่ ง
ท�ำความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�ำงานเป็นเวลานาน การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือ       
เดินทางเดียวกัน การท�ำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่สง่ ผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลง แต่เป็นการปลูกฝัง
ให้เป็นความส�ำนึกส่วนตัว และน�ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ สนับสนุนการปฏิบตั ติ าม “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ และได้กำ� หนด
นโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายด้านสิทธิมนุษย์ ในปี 2559            
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) ในการกระท�ำผิด เพื่อน�ำมาปฏิบัติ
โดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน เรื่องราวการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการได้รับการปฏิบัต          ิ
อย่างไม่เป็นธรรม มายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทฯ ก�ำหนดเพื่อแสดงถึงการที่บริษัทฯ ให้              
ความส�ำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี ในปี 2559 บริษทั ฯ ไม่ได้รบั การร้องเรียนเรือ่ งการละเมิดสิทธิ                
มนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และคนในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ด�ำเนินงานอยู่ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า                   
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิน่ ทัง้ นี้ นโยบายทีค่ ณะกรรมการได้กำ� หนด
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางสือ่ สาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรือ่ งคับข้องใจเกีย่ วกับการท�ำงาน ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ
จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีใน        
การท�ำงานร่วมกัน
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�ำงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือ                       
การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสูส่ าธารณะ จะท�ำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากพนักงานผูน้ นั้ ทัง้ นี้ การล่วงละเมิด
ถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระท�ำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
พนักงานทุกคนต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐาน
ของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีคณะเจ้าหน้าที่
บริหารความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน รายงานการด�ำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา ทั้งใน      
การด�ำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�ำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ               
ไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) บริษัทฯ ห้าม                     
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตในทุกรูปแบบ ในการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ
ด�ำเนินธุรกิจด้วย นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ
มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ทั้งนี้ได้ก�ำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน
เรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท�ำให้บริษัทฯ
เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้น้ัน
กระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
ทั้งนี้ นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนและแนวปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2559

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีการด�ำเนินธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องด�ำเนินไปอย่างเป็นธรรม
ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ่ายน�้ำประปา          
รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยผลิตและจ่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และสารสนเทศที่ส�ำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง        
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559

1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้น�ำเสนอข้อมูลที่ส�ำคัญซึ่ง
มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่ www.ttwplc.com เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้
		 ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร
		 การก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ระดับสูง
		 ข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น ปฏิทินนักลงทุน
		 ข่าวสารและความเคลือ่ นไหวขององค์กร ประกอบด้วย ข่าวสารเกีย่ วกับธุรกิจ และข่าวสารเกีย่ วกับโครงการเพือ่ ชุมชน และ
สังคม
		 ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวคิดและทิศทางการด�ำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชน และสังคม  
ที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
2. การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ
3. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
4. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
5. การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร โทรทัศน์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และในจ�ำนวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ 4 คนหรือ     
ร้อยละ 33.3 ของคณะกรรมการทั้งคณะโดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 1 คน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะ
เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ ที่จ�ำเป็นเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการก�ำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ              
วุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพโดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คนเพศหญิง 1 คน โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ  บัญชีการเงิน  และกฎหมายในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 33.3 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 8.3 ตามล�ำดับ               
มีความหลากหลายของวิชาชีพ และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมี              
การถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม
ตารางแสดงการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน

1.   นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

ประธาน

-

-

-

-

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

2.   ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

3.   นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
บรรษัทภิบาล
ความเสี่ยง

หมายเหตุ
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คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน

4.   นายสุวิช  พึ่งเจริญ

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

5.   นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการ

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

6.   นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว

-

ประธาน

-

กรรมการ

ประธาน

กรรมการอิสระ

7.   นายไพรัช  เมฆอาภรณ์

-

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

-

กรรมการอิสระ

8.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

-

กรรมการ

กรรมการ

ประธาน

-

กรรมการอิสระ

9.   นางพเยาว์ มริตตนะพร

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

10. นายยาสุทากะ ซูซูกิ

-

-

กรรมการ

-

-

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
บรรษัทภิบาล
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีก�ำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมี                
การก�ำหนดวาระทีช่ ดั เจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ฝ่ายกิจการองค์กรได้สง่ หนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 24 ครั้ง ดังนี้
ตารางแสดงจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (ครั้ง)
รายชื่อคณะกรรมการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

กรรมการ
บริษัท

1.   ดร.ทนง พิทยะ
2.   นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์
3.   นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล(1)

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

4.   นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว
5.   นายไพรัช  เมฆอาภรณ์
6.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
7.   ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์
8.   นายสุวิช  พึ่งเจริญ
9.   นางพเยาว์  มริตตนะพร
10. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
11. นายยาสุทากะ ซูซูกิ
12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการ กรรมการ
บริหาร ตรวจสอบ
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4

4/5
5/5
4/5
-

กรรมการสรรหา
กรรมการ
และก�ำหนด
บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทน
4/4
4/4
4/4
4/4
-

1/2
2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ  (1) นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2016
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายณรงค์ แสงสุริยะ ที่ได้ลาออก

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
3/4
4/4
4/4
4/4
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รายงานประจำ�ปี 2559

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2016 เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติรบั ทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทประจ�ำปี 2559 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
การประเมิน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ
2. ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. หน้าที่คณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาและการฝึกอบรม
ประเมินโดยรวม

คะแนนเต็ม
4
4
4
4
4
4

คะแนนเฉลี่ย
ปี 2559

ปี 2558

3.8
3.7
3.8
3.9
3.9
3.8

3.8
3.6
3.7
3.7
3.7
3.8

3.8

3.7

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8         
จาก 4 คะแนนในแต่ละหัวข้อ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อก�ำหนดขั้นตํ่าของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ ก.ล.ต.จ. (ว.) 59        
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การก�ำหนดนิยามส�ำหรับกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้ง      
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ            
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส              
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ           
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา                        
ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว         
เห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ
กรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของ
บริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้นเกิน        
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม      
การฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�ำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดย
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกีย่ วกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับต�ำแหน่งกรรมการ และ      
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยจะต้องมี
สัดส่วนกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
หรือมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดว่า นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้อง
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ              
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส              
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ              
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา                         
ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว         
เห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ
กรรมการอิสระ
(5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว
(7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้นเกิน       
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
(10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(11) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(12) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม      
การฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�ำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดย
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกีย่ วกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 5 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อท�ำหน้าที              ่
กลัน่ กรองแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ในส่วนทีเ่ ป็นงานบริหารจัดการและงานประจ�ำทีเ่ กินอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การ
ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานก�ำกับดูแลฝ่ายบริหาร

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำ� นวน 3 คน แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยทัง้ หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ       
ของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและก�ำกับดูแล              
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีจ�ำนวน 4 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวนอย่างน้อย  3 คน และ           
อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559                      
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 50

การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจำ� นวน 4 คน แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้ งเป็นกรรมการ
อิสระกับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�ำนวน 4 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

								
บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารทีไ่ ม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ         
เท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of
Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2549  และบริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information)
หลักการทั่วไป

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ด�ำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด                 
พ.ศ. 2535 ว่าดัวยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่กระท�ำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือมีต�ำแหน่งในบริษัทฯ อาจท�ำให้ต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�ำหนังสือเวียนให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ได้ทราบและน�ำไปปฏิบัติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง ต้องเผชิญ
กับการกระท�ำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการด�ำเนินการตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ                 
คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดแนวทางการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในขึน้ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ และพนักงาน
ของบริษทั ย่อยทุกคน จะต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องทัง้ นี้ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งใช้สามัญส�ำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้ ดังนี้

กรรมการ

(1) กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
(2) กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการท�ำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
(3) กรรมการ คูส่ มรส และบุตรทีไ่ ม่บรรลุนติ ภิ าวะ จะต้องไม่ซอื้ หรือขายหุน้ ในขณะทีม่ ขี อ้ มูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ หากเปิดเผยต่อ
สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
(4) กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผอู้ นื่ อันอาจน�ำไปสูก่ ารจองซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ

พนักงาน

(1) พนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อ          
ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
(2) การเปิดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ จะเป็นผูด้ ำ� เนินการ
เปิดเผยข้อมูลเอง หรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
(3) หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการ
บริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดห้าม กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลัง            
การเปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับสารสนเทศทีม่ นี ยั ส�ำคัญอืน่ ๆ ห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานทีร่ ขู้ อ้ มูลซือ้ ขายหุน้ นับตัง้ แต่วนั ทีท่ ราบข้อมูล
และ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อน               
การเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถอื ว่า มาตรการและระบบควบคุมนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของมาตรการควบคุมความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
ของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไป   
ตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ใน           
การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่
(1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ  
(2) พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท บริษัทในเครือ ที่อยู่ในต�ำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือเข้าถึงข้อมูลภายใน
(3) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลใดที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภายใน
(4) บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)
(5) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)
(6) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันด้วยฉันสามีภรรยาของบุคคลตามข้อ (1) (2) (3)

หลักทรัพย์ต้องห้าม

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

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

(1) บุคคลต้องห้าม ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตามหากบุคคลดังกล่าว รู้ หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ                
อันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
(2) บุคคลต้องห้ามทีไ่ ด้รขู้ อ้ มูลซึง่ มีสาระส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น จากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าทีใ่ นบริษทั ฯ
บริษทั ในเครือ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผอู้ นื่ ทราบ ในขณะทีข่ อ้ มูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็น
ไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้าม            
พึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท�ำงบการเงินบริษัทฯ ท�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่ม        
จัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ท�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่
วันที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
(3) ห้ามบุคคลต้องห้ามทีร่ หู้ รือควรรูว้ า่ บริษทั ฯ จะมีการเผยแพร่ขอ้ มูลซึง่ มีสาระส�ำคัญ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคา
ตลาดของหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ท�ำการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์นบั แต่วนั รูห้ รือควรรูด้ งั กล่าว จนถึงสิน้ สุดวันถัดจากวันทีไ่ ด้ทำ� การ
เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

การรายงานของบุคคลต้องห้าม
หน้าที่การจัดท�ำรายงาน

(1) กรรมการผู้จัดการ  หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดต้องจัดท�ำ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ พร้อมกันด้วย
(2) ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องท�ำการรายงานการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่
ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด

วิธีการรายงาน

(1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดท�ำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งส�ำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ         
หน่วยงานก�ำกับดูแล ต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
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(2) ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้จัดท�ำรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน               
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์       
ดังกล่าว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผล                
การปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ              
การรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (ชือ่ เดิมบริษทั
ส�ำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด) ที่มีนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313  นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต                
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ PTW และ TWO ซึ่งไม่มี             
ความสัมพันธ์และส่วนได้สว่ นเสียกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะทีจ่ ะ      
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี ข้อมูลเปรียบ
เทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้
รายการ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก
3. ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI
4. ค่าบริการอื่นๆ
รวม

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

625,000
600,000
75,000
-ไม่มี-

600,000
600,000
150,000
-ไม่มี-

525,000
570,000
140,000
-ไม่มี-

1,300,000

1,350,000

1,235,000

ค�ำนิยาม “มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดท�ำงบการเงิน       
1. บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน ถ้าบุคคลนั้น
1.1   มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ หรืออ�ำนาจควบคุมร่วมของกิจการผู้เสนอรายงาน
1.2   มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อกิจการที่เสนอรายงาน หรือ
1.3   เป็นสมาชิกของผู้บริหารส�ำคัญของกิจการที่เสนอรายงาน หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน
2. เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
2.1   กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน (ซึ่งหมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อย
ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)
2.2 กิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่ม
บริษัทซึ่งกิจการอื่นๆ เป็นสมาชิก)
2.3   กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน
2.4 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สาม
2.5   เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานส�ำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน กิจการผู้เสนอรายงานหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให้                 
การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน
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ค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสําหรับการรักษากรรมการที่มี        
คุณภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพืน้ ฐานของความเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิก                       
ของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจ�ำนวน 7,789,700 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนประจ�ำ จ�ำนวน
6,300,000 บาท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจ�ำนวน 1,489,700 บาท และโบนัสประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 18,420,000 บาท
ค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2559
ชื่อ-สกุล
1.   ดร. ทนง พิทยะ
2.   นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์
3.   นายณรงค์ แสงสุริยะ(1)
4.   นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล(2)
5.   นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว
6.   นายไพรัช  เมฆอาภรณ์
7.   นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ
8.   ดร. สมบัติ  กิจจาลักษณ์
9.   นายสุวิช พึ่งเจริญ
10. นางพเยาว์ มริตตนะพร
11. นายเรียวทาโร่ ซูม(3)ิ
12. นายยาสุทากะ ซูซูกิ
13. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
14. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ค่าตอบแทน โบนัส
รวมทั้งสิ้น
ประจ�ำ
ปี 2558
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
982,000 2,292,000 3,274,000
รองประธานกรรมการบริษัท
804,000 1,873,000 2,677,000
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
17,300 1,518,000 1,535,300
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
618,250
618,250
กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
750,800 1,858,000 2,608,800
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
716,000 1,672,000 2,388,000
ก�ำหนดค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
709,550 1,672,000 2,381,550
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร
467,800 1,171,000 1,638,800
กรรมการ กรรมการบริหาร
502,000 1,171,000 1,673,000
กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
520,000 1,215,000 1,735,000
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
269,000
269,000
กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
431,000
738,000 1,169,000
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
591,000 1,381,000 1,972,000
ความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
680,000 1,590,000 2,270,000
ความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการผู้จัดการ
รวม
7,789,700 18,420,000 26,209,700
ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ (1) นายณรงค์ แสงสุริยะ ลาออกวันที่ 13 มกราคม 2559
(2)
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
(3)
นายเรียวทาโร่ ซูมิ ลาออกวันที่ 6 เมษายน 2558

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

81

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559, 2558 และ 2557
รายละเอียด

ปี 2559
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน

ปี 2558
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน

ปี 2557
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน

ค่าตอบแทนประจ�ำ

13

6,300,000

15

6,262,500

15

5,874,516

เบี้ยประชุม

12

1,489,700

15

1,581,000

15

1,419,581

โบนัสรวม

14

18,420,000

15

19,940,000

15

18,421,000

14

26,209,700

-

27,783,500

-

25,715,097

รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทกี่ รรมการก�ำหนดซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการด�ำเนินงานของ บริษทั ฯ ตามระบบ
ประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันก�ำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจและน�ำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ของผู้บริหาร ดังนี้
สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียด

ปี 2559
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน

ปี 2558
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน

ปี 2557
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม

7

20,828,130

8

20,637,660

7

19,044,840

โบนัสรวม

6

7,046,260

7

7,371,640

7

6,157,200

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

7

1,276,537

8

1,317,874

7

1,155,378

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษทั ฯ เป็นองค์กรทีม่ คี า่ จ้างและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน เพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการมีความเหมาะสมต่อ
สภาพการณ์ดา้ นค่าจ้างแรงงาน บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กบั พนักงานเป็นประจ�ำ
ทุกปี มีการบริหารค่าจ้างโดยยึดหลักความเป็นธรรม ค�ำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน และความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
เป็นส�ำคัญ อีกทั้งการให้รางวัลการยกย่องชมเชย การเลื่อนระดับเมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ
ด้วยความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้กำ� หนดนโยบายการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกับก�ำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทฯ จากเดิมที่ประมาณ          
50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร  ดังนัน้ การยกระดับผลตอบแทนของพนักงานให้สงู ขึน้ จึงได้ดำ� เนินการควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามไปด้วย
นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังจัดสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละปี ให้แก่พนักงานทุกคน ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับ
กลางก�ำหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ดังนั้นพนักงานใน
ทุกระดับ จะได้รบั การพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยก�ำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
เทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการก�ำหนดอัตราแรกเข้าตามวุฒิการศึกษา
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ในปี 2557 ปี 2558 และ           
ปี 2559 จ�ำนวนรวม 80.57 ล้านบาท 90.72 ล้านบาท และ 95.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ
PTW จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จ�ำนวนรวม 12.82 ล้านบาท
14.28 ล้านบาท และ 14.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ
TWO จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จ�ำนวนรวม 63.19 ล้านบาท
61.34 ล้านบาท และ 69.10 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อย ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้
บริษัท/บริษัทย่อย

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

บริษัท ทีทีดับบลิว (บริษัทฯ)

95.37 ล้านบาท

90.72 ล้านบาท

80.57 ล้านบาท

บริษัท ประปาปทุมธานี (บริษัทย่อย)

14.28 ล้านบาท

14.28 ล้านบาท

  12.82 ล้านบาท

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์  (บริษัทย่อย)

69.10 ล้านบาท

61.34 ล้านบาท

63.19 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร
และพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การด�ำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นน�ำประเภทเดียวกัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง รอบคอบ และประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่
เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใส และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ            
ได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกัน        
ไม่ให้เกิดความทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง                 
เพื่อก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบทานงบการเงินให้มีการรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2559            
ได้แสดงฐานะทางการเงินรายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล จัดให้มีการบันทึกข้อมูล          
ทางบัญชีทถี่ กู ต้องครบถ้วน ตลอดจนการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอซึง่ เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ผูส้ อบบัญชี
ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แบบไม่มีเงื่อนไขในรายงานของ                    
ผู้สอบบัญชี

(ดร.ทนง พิทยะ)
ประธานกรรมการ

(ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึง่ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยมีนายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพรัช เมฆอาภรณ์
และนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างเป็นอิสระ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในรอบปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�ำนวน 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระ
ส�ำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้ง             
การสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน พร้อมทัง้ มัน่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตามเงือ่ นไข
ทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินราย ไตรมาส และงบการเงิน ประจ�ำปี 2559 มีความถูกต้อง
ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน
โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั ขิ อบเขต แผนการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปี 2559 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน
โดยให้สว่ นตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พบว่า การควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบตั งิ าน
และระบบงานส�ำคัญมีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมทีเ่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านและมีการติดตาม
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการให้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญ
3. พิจารณาการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. คณะกรรมตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการซื้อขายที่ดินกับบริษัท                
มหาศิริ สยาม จ�ำกัด เพื่อรองรับการขยายโรงผลิตน�้ำประปาในอนาคต โดยบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจาก              
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2016 บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายที่ดินจากบริษัท มหาศิริ สยาม จ�ำกัด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ก�ำจัดกากตะกอน จากกระบวนการผลิตน�้ำประปาและสามารถจัดสร้างถังเก็บน�้ำประปาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมูลค่าการซื้อขาย
ที่ดินมีราคาที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ด�ำเนินการก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน�้ำ  และงานตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของ        
หน่วยงานราชการ โดยบริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2016  เพือ่ ด�ำเนินการโครงการ
ดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยค�ำนึง
ถึงความน่าเชือ่ ถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำ� ปรึกษาในมาตรฐานบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเสนอแต่งตัง้ ให้ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาว
สุมาลี รีวราบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษทั ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ               
การบัญชีการสอบบัญชี โดยก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้
ความเห็นชอบและน�ำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบ        
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัททีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตาม        
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปา และสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอน            
เมื่อสิ้นสุดสัญญาฯของบริษัทย่อย และสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียของบริษัทฯ
จ�ำนวนรวม 687 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31 ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็น      
ร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินรวม ในการค�ำนวณค่าตัดจ�ำหน่ายดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีผันแปรตามจ�ำนวน
หน่วยที่ผลิต ซึ่งต้องใช้การประมาณการจ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายน�้ำประปา หรือสัญญาการให้
สิทธิดำ� เนินงาน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการจ�ำนวนหน่วยผลิตในอนาคต โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตในปัจจุบนั
ก�ำลังการผลิตของเครือ่ งจักร ปริมาณความต้องการใช้นำ�้ ของผูบ้ ริโภค สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึง่ มีผลต่อการแสดงมูลค่าของ
ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์
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ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อสมมติของฝ่ายบริหารในการประมาณการจ�ำนวนหน่วยผลิตน�้ำประปาในอนาคต โดยการสอบถามผู้บริหารที่           
รับผิดชอบและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประมาณการจ�ำนวนหน่วยผลิต ตรวจสอบอายุของสัมปทานและอายุของสิทธิในการ         
ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�ำ้ เสียกับเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และเปรียบเทียบประมาณการจ�ำนวนหน่วย
ผลิตน�้ำประปาตามที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประมาณการไว้กับปริมาณการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจนถึงปัจจุบัน และทดสอบ              
การค�ำนวณค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่ม               ี
สาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง       
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญแล้ว
ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่       
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี               
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่          
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ               
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี           
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น             
สาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง                
การควบคุมภายใน
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ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากการเปิดเผย            
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
   ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน        
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี                  
นัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก             
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร            
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

มณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
วิเคราะห์รายได้จากการขายน�้ำประปา
รายการ

                   (หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2559

ปี 2558

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

น�้ำประปา - บริษัทฯ

3,623.7

3,646.9

(23.2)

(0.6)

น�้ำประปา - บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด

1,646.5

1,676.6

(30.1)

(1.8)

5,270.2

5,323.5

(53.3)

(1.0)

รวม

รายได้จากการขายน�้ำประปา

ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายน�้ำประปาเท่ากับ 5,323.5 ล้านบาท และ 5,270.2 ล้านบาท  
ตามล�ำดับ ลดลง 53.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.0 รายได้จากการขายน�้ำประปาที่ลดลงสามารถอธิบายได้ดังนี้
1) รายได้จากการขายน�้ำประปาของบริษัทฯ ลดลงจ�ำนวน 23.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.6 เนื่องจากราคาขายน�้ำประปาที่
ปรับลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1 ในขณะที่ยอดขายน�้ำประปาในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.5 และอัตราค่าน�้ำประปาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
2) รายได้จากการขายน�้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด (PTW) ลดลงจ�ำนวน 30.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.8
เนือ่ งจากยอดขายน�ำ้ ประปาในพืน้ ทีใ่ ห้บริการของบริษทั ฯ ลดลง 1.6 ล้านลบ.ม. หรือลดลงร้อยละ 1.2 และราคาขายน�ำ้ ประปา
ที่ปรับลดลงจากปีก่อน

อัตราค่าน�้ำประปาที่บริษัทฯ และ PTW ขายให้แก่ กปภ. ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้
ระยะเวลา

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

ค่าน�้ำประปาของ PTW
(บาท/ลบ.ม.)

1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557

28.269483

11.93

12.39

1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558

28.583588

12.14

12.66

1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

28.269482

11.97

12.53

รายได้จากการบริการ

ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 106.1 ล้านบาท และ 108.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ       
เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เนื่องจากยอดการบริการที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน และค่าบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

รายได้อื่น

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร และผลตอบแทนจากการบริหาร
เงินสดของบริษัท และรายได้จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน และอื่นๆ
ปี 2558 และปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้อนื่ เท่ากับ 144.8 ล้านบาท และ 120.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง 24.7 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 17.1 เนื่องจากบริษัทฯ น�ำเงินฝากจ�ำนวน 1,800 ล้านบาท จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และ
จ่ายค่างานก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สอง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
                   (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนบริการ

ปี 2559

ปี 2558

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

1,497.5

1,510.0

(12.5)

(0.8)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

244.3

304.7

(60.4)

(19.8)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

433.2

549.5

(116.3)

(21.2)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

606.7

378.3

228.4

60.4

2,781.7

2,742.5

39.2

1.4

รวม

ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนบริการ

ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำ
ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าเช่าที่ดินส�ำหรับการวางท่อ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานผลิตและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซม และค่าใช้จ่าย      
ในการผลิตอื่นๆ เป็นต้น  
ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการเท่ากับ 1,510 ล้านบาท และ 1,497.5 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ ลดลง 12.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1) ค่าเอฟทีปรับลดลง ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงจ�ำนวน 18.4 ล้านบาท และ
2) ค่าสารเคมีลดลงจ�ำนวน 12.8 ล้านบาท เนื่องจากคุณภาพน�้ำดิบโดยรวมดีขึ้นจากปีก่อน
3) ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 10.8 ล้านบาท เนื่องจากโครงการปรับปรุงสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาแล้วเสร็จ             
ในเดือนกันยายน 2559 และ
4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานผลิตเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 6.0 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นเงินเดือนพนักงานจากงวดเดียวกันของ          
ปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 และปี 2559  เท่ากับ 304.7 และ 244.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง  
60.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าสนับสนุนงานชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม         
ลดลงจ�ำนวน 53.2 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 549.5 ล้านบาท และ 433.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง 116.3 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 21.2 เนือ่ งจากบริษทั ฯ จ่ายคืนหุน้ กูท้ คี่ รบก�ำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จ่ายช�ำระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
เฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 378.3 ล้านบาท และ 606.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 228.4 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 60.4 เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลครบเต็มจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วเมื่อกลางปี 2558 ส่งผลให้บริษัทฯ เริ่มมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลใน      
ไตรมาสสามปี 2558 เป็นต้นไป
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วิเคราะห์ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งก�ำไรจากการเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 103.5 ล้านบาท และ 13.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง
89.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.6 เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (CKP) ได้ตัดจ่ายต้นทุนโครงการ
ระหว่างก่อสร้างโครงการน�้ำบากจ�ำนวน 377.61 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในไตรมาส 4 ของปีนี้

ก�ำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 2,680.5 ล้านบาท และ 2,475.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ ร้อยละ 48.1 และร้อยละ 45.0 ตามล�ำดับ โดยก�ำไรสุทธิในปี 2559 ลดลงจาก
ปีที่แล้ว 204.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.6

วิเคราะห์ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

                   (หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

สินทรัพย์รวม

25,764.8

26,643.8

(879.0)

(3.3)

หนี้สินรวม

14,229.4

15,214.2

(984.8)

(6.5)

ผู้ถือหุ้น

11,535.4

11,429.6

105.8

0.9

วิเคราะห์สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำ
ประปาระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุด
อายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย และสิทธิในการด�ำเนิน
การผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 25,764.8 ล้านบาท ลดลง 879 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนือ่ งจากจ่ายคืนหุน้ กูท้ คี่ รบก�ำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จ�ำนวน 1,800 ล้านบาท สิทธิในการด�ำเนินการผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจลดลง 195.5 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อยลดลง 172.4
ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รบั เหมา - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลง 296.3 ล้านบาท ในขณะทีท่ ดี่ นิ อาคาร และอุปกรณ์เพิม่ ขึ้น 225.4
ล้านบาท สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาเพิ่มขึ้น 1,108.7 ล้านบาท และสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ เพิ่ม
ขึ้น 490.8 ล้านบาท

วิเคราะห์หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน   
หนึ่งปี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 14,229.4 ล้านบาท ลดลง 984.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จ�ำนวน 1,800 ล้านบาท และจ่ายคืน
เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 770 ล้านบาท นอกจากนี้ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ยืมจ�ำนวน 1,500 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินลงทุน           
ในการก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สอง

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนผู้ถือหุ้น 11,535.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2,475.6 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 2,393.8
ล้านบาท

วิเคราะห์กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 3,727.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนจ�ำนวน 88.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลง 71.5 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 3,272.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนจ�ำนวน 455.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.2 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 398.1 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 3,677.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ      
ปีก่อนจ�ำนวน 2,371.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ181.6 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 1,471.9 ล้านบาท สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 737.5 ล้านบาท สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอน           
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 267.2 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 331.6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีกอ่ น
จ�ำนวน 3,345.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 91 เนือ่ งจากในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 1,467.6 ล้านบาท
นอกจากนี้ในปี 2558 เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1,471.9 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 463.1 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปี 2557 เนือ่ งจาก
ในปี 2558 มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จ�ำนวน 2,895.1 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 3,478.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558
เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่างานก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สองของบริษัทฯ และออกหุ้นกู้
1,400 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุน้ เพิม่ ทุนของ CKP ส่วนในปี 2559 บริษทั ฯ น�ำเงินฝากจ�ำนวน 1,800 ล้านบาท จ่ายคืนหุน้ กูท้ คี่ รบก�ำหนด
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ว่าจ้างบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีได้รบั จาก
บริษัทฯ จ�ำนวน 1,300,000 บาท

ค่าวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว

92

รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินรวม

93

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7

246,286,986

784,670,038

196,869,602

444,769,853

เงินลงทุนชั่วคราว

8

4,477,538,942

5,941,873,036

3,771,093,280

5,421,045,693

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

9

497,006,571

515,828,992

346,050,729

363,612,326

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปและดอกเบี้ยคางรับ

6

-

-

367,422,440

367,530,822

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

10

21,700,544

22,107,553

11,646,086

11,976,459

41,035,585

34,626,761

34,988,626

28,962,489

5,283,568,628

7,299,106,380

4,728,070,763

6,637,897,642

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

6

-

-

828,220,000

1,195,360,000

เงินลงทุนในบริษัทยอย

11

-

-

2,580,169,162

2,802,270,143

เงินลงทุนในบริษัทรวม

12

4,507,336,539

4,510,053,592

4,228,013,282

4,228,013,282

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13

15,000,000

-

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

14

916,041,515

690,614,882

855,164,794

628,731,051

สินทรัพยในการผลิตน�้ำประปา

15

2,195,305,884

1,086,648,389

2,195,305,884

1,086,648,389

สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิของบริษัทฯ

16

7,764,924,649

7,274,066,103

7,764,924,649

7,274,066,103

สินทรัพยที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทยอย

17

2,560,062,990

2,732,467,351

-

-

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน�้ำประปา
และการใหบริการบําบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชน

18

1,137,733,871

1,181,113,975

1,137,733,871

1,181,113,975

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน�้ำประปา
จากการซื้อธุรกิจ

19

1,323,985,418

1,519,465,909

-

-

สินทรัพยไมมีตัวตน

20

5,205,150

6,368,838

-

-

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

28

2,761,831

1,864,779

-

-

8,948,084

305,232,978

8,948,084

292,527,576

43,948,712

36,834,476

43,010,062

34,197,522

สินทรัพยในการผลิตน�้ำประปาตามสัญญากับภาครัฐ:

เงินจายลวงหนาผูรับเหมา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

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

รวมสินทรัพย

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

21

324,964,181

257,255,686

289,626,318

203,521,173

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

22

1,090,000,000

770,000,000

1,090,000,000

770,000,000

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

23

-

1,800,000,000

-

1,800,000,000

ภาษีเงินไดคางจาย

280,069,856

253,254,144

200,479,209

178,023,826

ดอกเบี้ยคางจาย

100,955,440

130,134,593

100,955,440

130,134,593

58,104,150

54,187,578

37,830,966

37,822,718

1,854,093,627

3,264,832,001

1,718,891,933

3,119,502,310

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย

6

-

-

5,000,000

5,000,000

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

22

5,855,000,000

5,445,000,000

5,855,000,000

5,445,000,000

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

23

6,393,017,554

6,391,737,288

6,393,017,554

6,391,737,288

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

24

34,650,832

27,791,333

17,894,998

15,972,120

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

28

92,672,008

84,814,257

70,889,525

71,826,863

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

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

รวมหนี้สิน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 3,990,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

2,637,769,601

2,637,769,601

2,637,769,601

2,637,769,601

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 3,990,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

25

399,000,000

399,000,000

399,000,000

399,000,000

จัดสรรแลว - สํารองอื่น

26

1,691,230,767

1,445,616,272

1,691,230,767

1,445,616,272

3,432,942,542

3,599,586,197

1,590,866,173

1,839,401,229

(657,808,002)

(682,760,466)

-

-

ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย

11,493,134,908 11,389,211,604 10,308,866,541 10,311,787,102
42,254,342

40,451,169

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

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

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายน�้ำประปากับภาครัฐ:
รายไดตามปริมาณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ

4,981,686,284

4,867,529,106

3,339,905,444

3,342,632,105

108,409,053

281,126,146

103,659,043

129,388,011

180,139,377

174,881,610

180,139,377

174,881,610

5,270,234,714

5,323,536,862

3,623,703,864

3,646,901,726

108,743,783

106,108,059

36,932,945

36,236,795

-

-

782,678,725

738,705,132

รายได้อื่น

120,110,549

144,842,049

181,946,714

208,732,343

รวมรายได้

5,499,089,046

5,574,486,970

4,625,262,248

4,630,575,996

1,497,485,032

1,509,951,054

904,371,302

889,334,329

244,344,320

304,661,644

196,204,676

256,925,472

รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ
รายได้จากการขายน�้ำประปากับภาคเอกชน
รวมรายได้จากการขายน�้ำประปา

29

รายได้จากการบริการ
เงินปันผลรับ

11, 12

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตัดจ�ำหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

222,100,981

221,494,148

ค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
และการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจ�ำหน่าย

18

43,380,104

43,046,285

43,380,104

43,046,285

ค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจตัดจ�ำหน่าย

19

195,480,491

194,946,391

-

-

รวมค่าใช้จ่าย

1,980,689,947

2,052,605,374

1,366,057,063

1,410,800,234

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,518,399,099

3,521,881,596

3,259,205,185

3,219,775,762

13,934,354

103,498,301

-

-

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,532,333,453

3,625,379,897

3,259,205,185

3,219,775,762

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(433,178,951)

(549,509,077)

(433,178,951)

(548,642,181)

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,099,154,502

3,075,870,820

2,826,026,234

2,671,133,581

(606,667,937)

(378,267,296)

(434,539,522)

(214,988,625)

2,492,486,565

2,697,603,524

2,391,486,712

2,456,144,956

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

28

97

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้

19,978,476

(49,637,092)

-

-

4,973,988

-

-

-

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

(2,849,112)

-

(668,153)

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

22,103,352

(49,637,092)

(668,153)

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2,514,589,917

2,647,966,432

2,390,818,559

2,456,144,956

การแบ่งปันก�ำไร

2,475,559,072

2,680,520,981

2,391,486,712

2,456,144,956

16,927,493

17,082,543

2,492,486,565

2,697,603,524

2,497,662,424

2,630,883,889

2,390,818,559

2,456,144,956

16,927,493

17,082,543

2,514,589,917

2,647,966,432

0.62

0.67

0.60

0.62

ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
สว่ นทีเ่ ปน็ ของผูม้ สี ว่ นไดเ้ สียทีไ่ มม่ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ยอ่ ย
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
สว่ นทีเ่ ปน็ ของผูม้ สี ว่ นไดเ้ สียทีไ่ มม่ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ยอ่ ย

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559

งบกระแสเงินสด

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2559                                             
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหนา่ ยเงินลงทุนในบริษทั ยอ่ ย
ค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
และการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจ�ำหน่าย
ค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
จากการซื้อธุรกิจตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไรจากการจ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ต้องโอน
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
ตัดจ�ำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ส�ำรองผลประโยชนร์ ะยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนีก้ ารคา้ และลูกหนีอ้ นื่
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,099,154,502

3,075,870,820

2,826,026,234

2,671,133,581

658,231,610
-

651,285,786
-

386,950,260
222,100,981

368,219,187
221,494,148

43,380,104

43,046,285

43,380,104

43,046,285

195,480,491
(1,258,867)

194,946,391
(4,178,819)

(373,830)

(2,116,586)

(7,496,388)
(13,934,354)
2,461,380
6,675,290
433,178,951

(103,498,301)
5,377,012
5,436,867
548,658,487

(782,678,725)
4,464,867
433,178,951

(738,705,132)
3,048,350
3,741,933
548,642,181

4,415,872,719

4,416,944,528

3,133,048,842

3,118,503,947

19,899,238
407,009
7,333,383
(10,050,670)

4,582,294
(738,603)
24,997,495
(21,003,501)

18,746,797
330,373
6,402,937
(10,068,070)

623,362
(869,843)
20,950,928
(21,053,501)

(126,503,237)
3,916,572
(3,377,180)
4,307,497,834
(461,077,837)
(574,272,856)
3,272,147,141

9,005,325
(6,696,820)
4,427,090,718
(523,516,985)
(176,219,324)
3,727,354,409

(108,106,587)
8,248
(3,377,180)
3,036,985,360
(461,077,837)
(412,854,438)
2,163,053,085

12,836,292
(3,844,187)
3,127,146,998
(523,500,679)
(15,996,079)
2,587,650,240
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาเพิ่มขึ้น
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาตามสัญญากับภาครัฐ
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ต้องโอน
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย
รับเงินปันผล
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
ช�ำระคืนหุ้นกู้
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,467,556,813 (658,380,612) 1,653,175,132 (521,895,354)
(15,000,000)
367,140,000
(90,000,000)
- (1,471,933,272)
- (1,471,933,272)
(210,902,770)
(27,404,943) (209,377,837)
(25,645,877)
(1,446,087,899) (737,517,387) (1,446,087,899) (737,517,387)
(71,487,063)
(42,864,820)
(71,487,063)
(42,864,820)
(2,837,065)

(14,487,609)

(2,837,065)

(14,487,609)

(84,079,478)
1,258,879

(267,220,319)
5,411,495

373,832

2,516,075

9,100,000
41,603,871
27,500,000
(20,716,950) (490,620,000)
(331,591,662) (3,677,517,467)

782,678,725
738,705,132
(20,716,950) (435,555,000)
1,052,860,875 (2,598,678,112)

1,500,000,000
- 1,500,000,000
(770,000,000) (750,000,000) (770,000,000) (750,000,000)
- 2,895,065,550
- 2,895,065,550
(1,800,000,000)
- (1,800,000,000)
(2,393,814,211) (2,593,625,227) (2,393,814,211) (2,593,625,227)
(15,124,320)
(14,514,720)
(3,478,938,531) (463,074,397) (3,463,814,211) (448,559,677)
(538,383,052) (413,237,455) (247,900,251) (459,587,549)
784,670,038 1,197,907,493
444,769,853
904,357,402
246,286,986
784,670,038
196,869,602
444,769,853
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2559                                             
2558
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
โอนเงินมัดจ�ำไปเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์
ในการผลิตน�้ำประปา
โอนสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาไปเป็นสินทรัพย์ในการผลิต
น�้ำประปาตามสัญญากับภาครัฐที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ
โอนสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์ในการ
ผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(75,091)
(1,076,817)
4,299,536
1,255,530
19,472,534
4,454,865
173,103,346

(246,952)
8,563,884
(1,910,813)
25,000
78,244,715

(75,091)
(1,076,817)
4,299,536
1,255,530
19,472,534
4,454,865
173,103,346

(246,952)
8,563,884
(1,910,813)
78,244,715

284,823,908

143,027,424

284,823,908

143,027,424

866,772,720
72,000

-

866,772,720
72,000

-

-

4,116,250

-

-

12,705,402

42,359,598

-

-
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรเป็นส�ำรองอื่น
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั ย่อยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย
จัดสรรเปนสํารองอื่น
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษทั ยอยลดลงจากเงินปนผลจายของบริษทั ยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4,973,988
4,973,988
4,973,988

3,990,000,000 2,637,769,601 399,000,000 1,445,616,272 3,599,586,197
- 2,475,559,072
(2,849,112)
- 2,472,709,960
- (2,393,739,120)
- 245,614,495 (245,614,495)
-

3,990,000,000 2,637,769,601 399,000,000 1,691,230,767

3,432,942,542

-

(62,419,124) (600,362,866)

(82,397,600) (600,362,866)
19,978,476
19,978,476
-

(82,397,600) (600,362,866)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
11,351,705,990
2,680,520,981
(49,637,092)
2,630,883,889
(2,593,378,275)
-

11,389,211,604
2,475,559,072
22,103,352
2,497,662,424
(2,393,739,120)
(657,808,002) 11,493,134,908

(682,760,466)
24,952,464
24,952,464
-

(682,760,466) 11,389,211,604

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลแตกต่าง
ส่วนเกินทุน ก�ำไร (ขาดทุน) ของการจัด
รวม
จากการวัด ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โครงสร้าง
มูลค่าเงินลงทุน จากการป้องกัน การด�ำเนิน องค์ประกอบอื่น
ในหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใน ธุรกิจของ ของส่วนของ
ยังไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย
กระแสเงินสด กลุ่มบริษัท
ผู้ถือหุ้น
3,786,648,430
(32,760,508) (600,362,866) (633,123,374)
2,680,520,981
(49,637,092)
- (49,637,092)
2,680,520,981
(49,637,092)
- (49,637,092)
(2,593,378,275)
(274,204,939)
3,599,586,197

จัดสรรแล้ว ส�ำรองอื่น
1,171,411,333
274,204,939

ก�ำไรสะสม

3,990,000,000 2,637,769,601 399,000,000 1,445,616,272

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว
ที่ออก และ
มูลค่า
- ส�ำรองตาม
หมายเหตุ ช�ำระแล้ว หุ้นสามัญ
กฎหมาย
3,990,000,000 2,637,769,601 399,000,000
33
26
-

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

42,254,342 11,535,389,250

40,451,169 11,429,662,773
16,927,493 2,492,486,565
22,103,352
16,927,493 2,514,589,917
- (2,393,739,120)
(15,124,320) (15,124,320)

(14,514,720) (14,514,720)
40,451,169 11,429,662,773

ส่วนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมของ
รวมส่วน
บริษัทย่อย ของผู้ถือหุ้น
37,883,346 11,389,589,336
17,082,543 2,697,603,524
- (49,637,092)
17,082,543 2,647,966,432
- (2,593,378,275)
-

(หนวย: บาท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรเป็นส�ำรองอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรเป็นส�ำรองอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

33
26

33
26

หมายเหตุ

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
2,637,769,601
2,637,769,601
2,637,769,601
2,637,769,601

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว
3,990,000,000
3,990,000,000
3,990,000,000
3,990,000,000

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

399,000,000
399,000,000

1,445,616,272
245,614,495
1,691,230,767

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองอื่น
399,000,000
1,171,411,333
274,204,939
399,000,000
1,445,616,272
1,839,401,229
2,391,486,712
(668,153)
2,390,818,559
(2,393,739,120)
(245,614,495)
1,590,866,173

ยังไม่ได้จัดสรร
2,250,839,487
2,456,144,956
(2,593,378,275)
(274,204,939)
1,839,401,229

10,311,787,102
2,391,486,712
(668,153)
2,390,818,559
(2,393,739,120)
10,308,866,541

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
10,449,020,421
2,456,144,956
(2,593,378,275)
10,311,787,102

(หนวย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย โดยมี บริษัท
มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ คือการผลิตและจ�ำหน่ายนํ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน
อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้สัญญาซื้อขายน�้ำ
ประปากับ กปภ. ซึง่ ได้ลงนามเมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2543 (แก้ไขเพิม่ เติมตามสัญญาลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะ
เวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นขายน�้ำประปา (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“ผู้ให้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2548 โดย
บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายน�้ำประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา
ภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาดังกล่าวมีข้อก�ำหนดส�ำคัญบางประการ ได้แก่ เมื่อบริษัทฯ ได้ท�ำการไปได้กึ่งอายุ
สัมปทานแล้ว หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ทั้งหมด ผู้ให้
สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซื้อกิจการประปาเช่นว่านั้น
ตามราคาซื้อขายกันในตลาด แต่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าหกเดือน
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ �ำหนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
		

งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
		 ก) งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ฯ”)
และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด บริการจัดการและบ�ำรุงรักษา
(ถือหุน้ โดยบริษทั ประปาปทุมธานี จ�ำกัด โครงการนํ้าประปา
ในอัตราร้อยละ 31.5)

		
		
		
		
		

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2559

2558

ร้อยละ

ร้อยละ

ไทย

98.0

98.0

ไทย

68.5

68.5

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษทั ฯ น�ำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอ�ำนาจในการควบคุม
บริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระส�ำคัญได้ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
		 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ
ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด
ใหม้ ขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ งประเทศ โดยสว่ นใหญเ่ ปน็ การปรับปรุง
ถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
		 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเชือ่ วา่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
เมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ สรุปได้
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการ
รว่ มคา้ และเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธสี ว่ นได้เสียได้ ตามทีอ่ ธิบายไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้
วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธี
ส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มน�ำ
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
		 รายได้จากการขายน�้ำประปา
		 รายได้จากการขายน�้ำประปารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดส่งน�้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคแล้ว
รายได้จากการขายน�้ำประปาแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับปริมาณ
น�้ำประปาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
		 รายได้จากการบริการ
		 รายได้จากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการที่ให้แล้ว
		 ดอกเบี้ยรับ
		 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

106

		

รายงานประจำ�ปี 2559

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

		 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น ที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
		 ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
		 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตน�้ำประปาเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
		 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		 ข) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะครบก�ำหนดช�ำระในหนึง่ ปี รวมทัง้ ทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลคา่ ตามวิธรี าคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่
ตัดจ�ำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
		 ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
		 ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
		

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้าย
ของปี สว่ นมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ �ำนวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

		

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
		 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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ตน้ ทุนการลงทุนในบริษทั ยอ่ ยไดแ้ กม่ ลู คา่ ทีบ่ ริษทั ฯ จา่ ยไปเพือ่ ใหไ้ ดม้ าซึง่ บริษทั ยอ่ ย ทัง้ นีบ้ ริษทั ยอ่ ยทีป่ ระกอบกิจการ
ภายใต้สัญญาให้สิทธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายนํ้าประปากับการประปาส่วนภูมิภาคและสัมปทานที่ได้รับจาก
กิจการหรือหน่วยงานของภาครัฐ ซึง่ มีเงือ่ นไขของระยะเวลาในการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั สิทธิและสัมปทานอันจ�ำกัด
ตามที่ก�ำหนดในสัญญาให้สิทธิและสัมปทาน อีกทั้งทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทย่อย
ยังมีภาระผูกพันที่ผู้ได้รับสิทธิจะต้องส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ดังนั้น ต้นทุนการลงทุนในบริษัทย่อยที่
ประกอบกิจการภายใตส้ ญ
ั ญาใหส้ ทิ ธิและสัมปทานดังกล่าวส่วนหนึง่ ถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพือ่ ให้ได้มาในสิทธิ
ในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานที่บริษัทย่อยได้รับ ซึ่งบริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายส่วนดังกล่าว
โดยวิธเี ส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาให้สทิ ธินบั จากวันทีล่ งทุนในบริษทั ย่อยนัน้ และแสดงเป็นค่าตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ส�ำหรับบริษัทย่อยทีโ่ อนการด�ำเนินงานโดยส่วนใหญ่มาที่บริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ต้นทุนการลงทุนในบริษัทย่อยนั้นส่วนหนึ่งถือเสมือนว่า
เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งการด�ำเนินงานส่วนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธเี ส้นตรงภายใน
ระยะเวลาของสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ ประปาระหว่างบริษทั ฯ กับการประปาส่วนภูมภิ าคนับจากวันทีล่ งทุนในบริษทั ย่อยนัน้
และแสดงเป็นค่าตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุน
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเว้นสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ ค�ำนวณโดยการใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต
ซึ่งมีวิธีค�ำนวณดังนี้
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับงวด

		

อัตราส่วนการผลิตน�้ำประปาส�ำหรับงวด

= ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด x
อัตราส่วนการผลิตน�้ำประปาส�ำหรับงวด
=
จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปาจริงส�ำหรับงวด

ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาสุทธิ
ณ วันต้นงวด

(จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปาจริงส�ำหรับงวด + ประมาณการ
จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
ซื้อขายน�้ำประปา)
= สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาทั้งหมด - ค่าเสื่อมราคา
สะสมถึงวันต้นงวด

สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปา และระบบในการจ่าย
น�้ำประปา รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

		

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

		

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ และค่าตัดจ�ำหน่าย
		 สินทรัพยใ์ นการผลิตนำ�้ ประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ซึง่ ต้องโอนให้แก่การประปาส่วนภูมภิ าคเมือ่ สิน้ สุด
อายุสัญญาให้สิทธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา ได้แก่ ที่ดิน โรงผลิตน�้ำประปา และระบบในการจ่าย
นำ�้ ประปา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์
ในการผลิตน�้ำประปาค�ำนวณโดยการใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�ำนวณดังนี้
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับงวด

= ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุด
อายุสัญญาสุทธิ ณ วันต้นงวด x อัตราส่วนการผลิต
น�้ำประปาส�ำหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตน�้ำประปาส�ำหรับงวด

=

จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปาจริงส�ำหรับงวด
(จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปาจริงส�ำหรับงวด + ประมาณการ
จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
ให้สิทธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา)

ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอน
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ สุทธิ ณ วันต้นงวด

= สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาฯ ทั้งหมด - ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด

		

ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

		

ไม่มีการคิดค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

4.9 สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายนํ้าประปาและการให้บริการบ�ำบัดนํ้าเสีย (“สิทธิ
การด�ำเนินงาน”) ในราคาทุนที่ซื้อมา โดยปันส่วนค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายนํ้าประปา และค่าสิทธิ
ในการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียตามสัดส่วนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่ค�ำนวณได้ ณ วันที่ซื้อ
		 ก) สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
			 สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิในการด�ำเนินงานดังกล่าวค�ำนวณ โดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต
ซึ่งมีวิธีค�ำนวณดังนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับงวด

= สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด
x อัตราส่วนการผลิตน�้ำประปาส�ำหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตน�้ำประปาส�ำหรับงวด

=

จ�ำนวนผลผลิตจริงของการผลิตน�้ำประปาส�ำหรับงวด
(จ�ำนวนผลผลิตจริงของการผลิตน�้ำประปา
ส�ำหรับงวด + ประมาณการจ�ำนวนผลผลิตในอนาคตของการผลิต
น�้ำประปาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิด�ำเนินงาน)

สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด

= สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา - ค่าตัดจ�ำหน่าย
สะสมถึงวันต้นงวด

			 ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
		 ข) สิทธิในการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
			 สิทธิในการให้บริการบ�ำบัดน�ำ้ เสียแสดงมูลคา่ ตามราคาทุนหักคา่ ตัดจ�ำหนา่ ยสะสมและคา่ เผือ่ การดอ้ ยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิในการด�ำเนินงานดังกล่าวค�ำนวณโดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�ำนวณดังนี้
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับงวด

= สิทธิในการด�ำเนินการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด
x อัตราส่วนการบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับงวด

อัตราส่วนการบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับงวด

=

จ�ำนวนผลผลิตจริงของการบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับงวด
(จ�ำนวนผลผลิตจริงของการบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับงวด
+ ประมาณการจ�ำนวนผลผลิตในอนาคตของการบ�ำบัดน�้ำเสียจนถึง
วันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิด�ำเนินงาน)

สิทธิในการด�ำเนินการให้บริการบ�ำบัด
น�้ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด

= สิทธิในการด�ำเนินการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย - ค่าตัดจ�ำหน่าย
สะสมถึงวันต้นงวด

			 ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.10 สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 คา่ สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ประปาปทุมธานี
จ�ำกัด ในราคาทีส่ งู กวา่ มูลคา่ ยุตธิ รรมของบริษทั ยอ่ ยดังกลา่ วถือเปน็ สินทรัพยไ์ มม่ ตี วั ตนทีม่ อี ายุใชง้ านจ�ำกัด ซึง่ เเสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมเเละค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษทั ฯ คิดค่าตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาใหส้ ทิ ธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหนา่ ยนำ�้ ประปาทีเ่ หลืออยู่
ของบริษัทย่อยดังกล่าว นับจากวันที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ประมาณ 16 ปี) เเละจะมีการประเมินการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและ
วิธีการตัดจ�ำหน่ายของสิทธิในการด�ำเนินการผลิตเเละจ�ำหน่ายน�้ำประปาทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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4.11 ต้นทุนการกู้ยืม
		 ตน้ ทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใ่ี ชใ้ นการไดม้ า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามทีม่ งุ่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้
และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สินทรัพย์ที่ท�ำให้ได้มาซึ่งงานบริหารจัดการและบ�ำรุงรักษา) ของบริษัทย่อยแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญกรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ
ผูเ้ ชา่ ถือเปน็ สัญญาเชา่ การเงิน สัญญาเชา่ การเงินจะบันทึกเปน็ รายจา่ ยฝ่ายทุนดว้ ยมูลคา่ ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า
หรือมูลคา่ ปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่
เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
สัญญาเชา่ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ชา่ ถือเปน็ สัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท์ ไี่ มม่ ตี วั ตนอืน่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยหากมีขอ้ บง่ ชีว้ า่ สินทรัพยด์ งั กลา่ วอาจดอ้ ยคา่ และจะท�ำการ
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ประเมินการด้อยค่าของสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ทัง้ นีม้ ลู คา่ ทีค่ าดวา่ จะไดร้ บั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		
		

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยเมือ่ เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ย และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบดว้ ย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแตล่ ะ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ ระกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชนห์ ลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.17 ประมาณการหนี้สิน
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้ กิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได้
		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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		 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
		 บริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยบันทึกภาษีเงินไดป้ จั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยบันทึกภาษีเงินไดร้ อการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้
ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยจะบันทึกภาษีเงินไดร้ อการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสว่ นของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.19 การบัญชีส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยง - การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
		 บริ ษั ท ร่ ว มได้ น�ำการบั ญ ชี ส�ำหรั บ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งมาใช ้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
อันเกี่ยวเนื่องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
ก�ำหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item) และเงินกู้ยืม
ระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) บริษัท
ร่วมบันทึกรายการดังกล่าวโดยใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะ
รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลก�ำไรหรือขาดทุนของส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน จ�ำนวน
ก�ำไรหรือขาดทุนสะสมทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะถูกโอนไปรับรูใ้ นสว่ นของก�ำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกัน
4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้
ผูอ้ นื่ โดยรายการดังกลา่ วเปน็ รายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
บริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยใชร้ าคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาด
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ที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้
ให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
		
		
		

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้
ของมูลคา่ ยุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพยแ์ ละหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบ
เกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณ
และการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้
ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

นโยบายการก�ำหนดราคา

2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ต้นทุนขายและบริการ

-

-

34

34

ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ

-

-

63

69

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำ
ลบส่วนต่างที่ก�ำหนดต่อปี

รายได้ค่าบริหารจัดการ

-

-

16

12

ราคาตามสัญญา

เงินปันผลรับ

-

-

741

711

ตามที่ประกาศจ่าย
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

นโยบายการก�ำหนดราคา

2558

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ

-

-

42

28

ตามที่ประกาศจ่าย

31

25

31

25

ราคาตามสัญญา

2

2

2

2

ราคาตามสัญญา

2,113

1,236

2,028

954

ราคาตามสัญญา

4

2

4

2

ราคาตามสัญญา

80

-

80

-

ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการ
     ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายน�้ำประปา
รายได้จากการบริการ
งานระหว่างก่อสร้าง
ต้นทุนขายและบริการ
ซื้อสินทรัพย์ถาวร

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2559                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย

-

-

1,391

1,971

5,529

5,571

5,529

5,571

5,529

5,571

6,920

7,542

8,948

305,233

8,948

292,528

8,948

305,233

8,948

292,528

-

-

3,037

3,638

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน)

197,017

129,284

197,017

116,729

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

197,017

129,284

200,054

120,367

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 21)
บริษัทย่อย
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2559                                             
เจ้าหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

-

-

5,000

5,000

-

-

5,000

5,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ
การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด

ยอดคงเหลือ
ลักษณะ
ณ วันที่
ความสัมพันธ์ 1 มกราคม 2559

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ลดลง
ณ วันที่
ระหว่างปี 31 ธันวาคม 2559

บริษัทย่อย

เงินต้น

1,562,500

-

(367,140)

1,195,360

391

62,582

(62,691)

282

1,562,891

62,582

(429,831)

1,195,642

ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

1,195,360

1,562,500

282

391

รวม

1,195,642

1,562,891

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ

(367,422)

(367,531)

828,220

1,195,360

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำลบสว่ นต่างที่ก�ำหนด (MLR-margin) ต่อปี
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุกไตรมาส เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม
2565
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2559                                             
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

70

67

57

55

4

3

3

3

74

70

60

58

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2559                                             
เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

476

455

129

105

เงินฝากธนาคาร

245,811

784,215

196,741

444,665

รวม

246,287

784,670

196,870

444,770

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.98 ต่อปี
(2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.80 ต่อปี)
8. เงินลงทุนชั่วคราว
ยอดคงเหลือประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินฝากประจ�ำธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.15 ถึง 4.70 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.90 ถึง 4.70 ต่อปี)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
เงินฝากประจ�ำธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559                                             

2558

2559

2558

687,950

4,203,770

567,950

3,733,014

687,950

4,203,770

567,950

3,733,014

471,741

969,936

471,741

969,936

3,085,873

595,401

2,499,427

545,330

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงตาม
     มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2559                                             

2558

2559

2558

231,975

172,766

231,975

172,766

3,789,589

1,738,103

3,203,143

1,688,032

4,477,539

5,941,873

3,771,093

5,421,046

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่มีอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระน้อยกว่า 3 เดือน
10. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2559                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

วัตถุดิบ

5,096

5,752

2,853

3,484

อะไหล่

16,605

16,356

8,793

8,492

รวม

21,701

22,108

11,646

11,976

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท

ทุนเรียกช�ำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

2559

2559

2558

2558

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

ราคาทุน
2559

2558

700,000

2559

2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัท ไทยวอเตอร์
โอเปอเรชั่นส์จ�ำกัด

60,000

60,000

68.5

68.5

700,000

บริษทั ประปาปทุมธานี จ�ำกัด 1,200,000 1,200,000

98.0

98.0

3,998,310

3,998,310 741,075 711,205

4,698,310

4,698,310 741,075 711,205

หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสะสม
หัก: เงินปันผลรับจากก�ำไรก่อนการซื้อหุ้น
รวม

(2,098,141) (1,876,040)
(20,000)
2,580,169

(20,000)

-

-

-

-

-

-

2,802,270 741,075 711,205

บริษัท

รวม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ลงทุนในบริษัทอื่น

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในบริษัทอื่น

ลักษณะธุรกิจ

ไทย

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

25.31

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)
25.31

2558

2559

สัดส่วนเงินลงทุน

25.31

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)
25.31

2558

2559

สัดส่วนเงินลงทุน

4,228,013

4,228,013

2558

4,228,013

4,228,013

2559

4,228,013

4,228,013

2558

ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท)

4,510,054

4,510,054

2558

4,228,013

4,228,013

2559

4,228,013

4,228,013

2558

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน

4,507,337

4,507,337

2559

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,228,013

4,228,013

2559

ราคาทุน

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
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12.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
		 ในระหวา่ งปี บริษทั ฯ รับรูส้ ว่ นแบง่ ก�ำไรจากการลงทุนในบริษทั รว่ มในงบการเงินรวมและรับรูเ้ งินปันผลจากบริษทั ร่วม
ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

บริษัทร่วม

ส่วนแบ่งก�ำไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี
2559

2558       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี
2559    

2558

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ
ในระหว่างปี
2559

2558

บริษัท ซีเค พาวเวอร์
จ�ำกัด (มหาชน)

14

103

25

(50)

42

28

รวม

14

103

25

(50)

42

28

12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
		 ส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทร่วม

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

2558

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

6,604(1)

3,657(1)

รวม

6,604

3,657

(1)

ไม่รวมมูลค่ายุติธรรมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิจ�ำนวน 255 ล้านบาท (2558: 172 ล้านบาท)

12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
		
		 สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2559
สินทรัพย์หมุนเวียน

2558
7,666

5,196

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

51,639

49,371

หนี้สินหมุนเวียน

(1,488)

(2,416)

(27,311)

(20,338)

30,506

31,813

หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ

120

รายงานประจำ�ปี 2559

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2559
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
ของบริษัทร่วม

(12,762)

(14,058)

17,744

17,755

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

25.31

25.31

สัดสวนตามสวนได้เสียของกิจการในสินทรัพย - สุทธิ

4,491

4,494

16

16

4,507

4,510

สินทรัพย์ - สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ

ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

		

2558

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

		

2558

รายได้

6,359

6,851

ก�ำไร

194

786

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

156

(433)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

350

353

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยการค�้ำประกันบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) (“บริษัทร่วม”) โดยบริษัทฯ ตกลงให้เงินสนับสนุนในกรณีที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทร่วมไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขเกีย่ วกับการกูย้ มื รวมถึงการผิดนัดช�ำระหนีก้ บั ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ องบริษทั ย่อยดังกล่าวรวมเป็นจ�ำนวนเงิน
ไมเ่ กิน 154 ลา้ นบาท ในเดือนกันยายน 2559 บริษทั ย่อยดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับกลุม่ ผูใ้ ห้กู้
ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม และได้ยกเลิกภาระค�้ำประกันดังกล่าวแล้ว
ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั ฯ ได้รบั ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ร่วมโดยไม่คดิ มูลค่า จ�ำนวน
490.64 ลา้ นหนว่ ย ทีจ่ ะน�ำไปใชส้ ทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้จ�ำนวน 490.64 ล้านหุน้ (อัตราส่วน 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ) ในราคาใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุ้น โดยใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับจาก
วันทีอ่ อกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยมีระยะเวลาการใช้สทิ ธิทกุ ๆ 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2558
และสิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
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นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม เป็นจ�ำนวน 41.6 ล้านบาท
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด (“บริษัทย่อย”) มีมติอนุมัติ
การลงทุนในกองทุนรวมและ/หรือตราสารหนีภ้ าครัฐบาล และ/หรือรัฐวิสาหกิจและ/หรือภาคเอกชน โดยบริษทั ย่อยไดล้ งทุน
ในหุ้นกู้ โดยผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดไถ่ถอนดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย

2559

2558

(ร้อยละต่อปี)
1

3 ปี

28 ตุลาคม 2562

4.20

10,000

-

2

5 ปี

2 ธันวาคม 2564

4.50

5,000

-

15,000

-

รวม

ที่ดิน

งานระหว่างก่อสร้าง

อาคารและ
สิง่ ปรับปรุงอาคาร

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
615,821
54,119
ซื้อเพิ่ม
11,340
4,951
1,005
จ�ำหน่าย / ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
627,161
4,951
55,124
ซื้อเพิ่ม
80,000
137,819
3,112
จ�ำหน่าย / ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
707,161
142,770
58,236
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
15,657
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2,470
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย / ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
18,127
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2,434
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย / ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20,561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
627,161
4,951
36,997
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
707,161
142,770
37,675
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2558 (3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายน�้ำประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2559 (3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายน�้ำประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

43,653
1,333
(16,626)
28,360
160
(3,492)
25,028
37,464
4,327
(15,419)
26,372
645
(3,492)
23,525
1,988
1,503

97,540
6,657
(64)
104,133
6,239
(9)
110,363
18,074
24,382

ยานพาหนะ

114,240
8,046
(79)
122,207
12,547
(9)
134,745

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน

1,444
2,551

20,962
598
(23)
21,537
1,413
22,950

22,260
755
(34)
22,981
2,520
25,501

เครื่องมือ

14,052
10,731

690,615
916,042

171,623
14,052
(15,506)
170,169
10,731
(3,501)
177,399

850,093
27,430
(16,739)
860,784
236,158
(3,501)
1,093,441

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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งานระหว่างก่อสร้าง

อาคารและ
สิง่ ปรับปรุงอาคาร

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
561,089
54,119
ซื้อเพิ่ม
11,340
4,951
1,005
จ�ำหน่าย / ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
572,429
4,951
55,124
ซื้อเพิ่ม
80,000
137,819
3,112
จ�ำหน่าย / ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
652,429
142,770
58,236
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
15,657
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2,470
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
18,127
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2,434
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20,561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
572,429
4,951
36,997
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
652,429
142,770
37,675
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2558 (1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายน�้ำประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2559 (2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายนํ้าประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

ที่ดิน
22,235
1,333
(8,010)
15,558
8
(1,282)
14,284
19,340
2,606
(7,610)
14,336
280
(1,282)
13,334
1,222
950

66,992
7,000
73,992
12,069
86,061
56,359
4,714
-61,073
4,558
65,631
12,919
20,430

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

213
911

9,653
138
9,791
927
10,718

9,987
17
10,004
1,625
11,629

เครื่องมือ

9,928
8,199

628,731
855,165

101,009
9,928
(7,610)
103,327
8,199
(1,282)
110,244

714,422
25,646
(8,010)
732,058
234,633
(1,282)
965,409

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 149 ล้านบาท (เฉพาะ
กิจการ: 87 ล้านบาท) (2558: 143 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 83 ล้านบาท)
15. สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปา
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
งานระหว่างก่อสร้าง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม

84,994
958,789

ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุน

42,865

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,086,648

ซื้อเพิ่ม

1,904,015

ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุน

71,487

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์

(866,844)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,195,306

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาระหว่างก่อสร้างจ�ำนวน 2,110
ล้านบาท (2558: 1,002 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้เงินจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และ
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการจ�ำนวน 71 ล้านบาท (2558: 43 ล้านบาท)
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16. สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาตามสัญญากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โรงผลิตน�้ำประปา
และระบบในการ
จ่ายน�้ำประปา

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

10,799,223

43,379

10,842,602

-

14,487

14,487

20,272

(20,272)

-

10,819,495

37,594

10,857,089

-

2,837

2,837

15,250

(15,250)

-

891,954

(25,181)

866,773

11,726,699

-

11,726,699

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

3,224,732

-

3,224,732

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

358,291

-

358,291

3,583,023

-

3,583,023

378,751

-

378,751

3,961,774

-

3,961,774

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7,236,472

37,594

7,274,066

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7,764,925

-

7,764,925

ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
2558

358,291

2559

378,751

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน�้ำประปา
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17. สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ ประปาตามสัญญากับภาครัฐ - สินทรัพย์ทตี่ อ้ งโอนเมือ่ สิน้ สุดอายุสญ
ั ญาฯ ของบริษทั ย่อย
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
โรงผลิตน�้ำประปา
และระบบในการ
จ่ายน�้ำประปา

ที่ดิน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

418,088

6,001,215

134,843

6,554,146

-

7,379

306,317

313,696

418,088

6,008,594

441,160

6,867,842

-

11,412

85,373

96,785

(4,687)

-

-

(4,687)

-

526,533

(526,533)

-

413,401

6,546,539

-

6,959,940

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

266,910

3,591,182

-

3,858,092

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

17,117

260,166

-

277,283

284,027

3,851,348

-

4,135,375

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

16,653

250,932

-

267,585

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย

(3,083)

-

-

(3,083)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

297,597

4,102,280

-

4,399,877

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

134,061

2,157,246

441,160

2,732,467

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

115,804

2,444,259

-

2,560,063

ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
2558

277,283

2559

277,283

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน�้ำประปา
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด จะถูกโอนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคภายหลังจาก
สิ้นสุดอายุสัญญาให้สิทธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา 25 ปี
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18. สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและ
การให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชน

1,410,075

1,410,075

หัก: สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและ
การให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจ�ำหน่ายสะสม

(272,341)

(228,961)

สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและ
การให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชน - สุทธิ

1,137,734

1,181,114

19. สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2559

2558

3,169,109

3,169,109

หัก: สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายนํ้าประปาจากการซื้อธุรกิจ
ตัดจ�ำหน่ายสะสม

(1,845,123)

(1,649,643)

สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ - สุทธิ

1,323,986

1,519,466

สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน

14,104

หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(8,899)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

5,205

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน

14,104

หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(7,735)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

6,369
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ค่าตัดจ�ำหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2558

6,369

8,029

(1,164)

(1,660)

5,205

6,369

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2559                                             
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

-

-

3,037

3,025

18,255

19,040

9,939

9,411

124

125

124

738

15,127

11,929

12,029

9,110

189,987

83,722

189,987

83,722

143

4,574

143

143

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6,906

45,437

6,906

32,882

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

4,186

3,179

3,860

3,061

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย

4,300

-

4,300

-

85,936

89,250

59,301

61,429

324,964

257,256

289,626

203,521

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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22. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

การช�ำระคืน

2559

2558

1.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
บวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2562

600,000

790,000

2.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
และ 12 เดือน บวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2562

990,000

1,350,000

3.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
บวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

ช�ำระคืนครั้งเดียวทั้งจ�ำนวนภายในวันที่
9 พฤษภาคม 2563

2,760,000

2,760,000

4.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
บวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2564

1,095,000

1,315,000

5.

อัตราคงที่ร้อยละ 2.95

ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2564

1,500,000

-

รวม

6,945,000

6,215,000

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1,090,000

770,000

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

5,855,000

5,445,000

ภายใตส้ ญ
ั ญาเงินกูย้ มื บริษทั ฯ ตอ้ งปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่นการด�ำรงอัตราสว่ น
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่าย ให้เป็นไปตามอัตรา
ที่ก�ำหนดในสัญญา
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23. หุ้นกู้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบ
ก�ำหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย

2559

2558

(ร้อยละต่อปี)
1

7 ปี

26 กุมภาพันธ์ 2552 26 กุมภาพันธ์ 2559

5.35

-

1,800,000

2

7 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2562

4.40

1,500,000

1,500,000

3

10 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2565

4.60

2,000,000

2,000,000

4

3 ปี

6 กุมภาพันธ์ 2558

6 กุมภาพันธ์ 2561

3.06

1,000,000

1,000,000

5

5 ปี

6 กุมภาพันธ์ 2558

6 กุมภาพันธ์ 2563

3.37

500,000

500,000

6

10 ปี

21 พฤษภาคม 2558 21 พฤษภาคม 2568

3.98

1,400,000

1,400,000

6,400,000

8,200,000

-

(1,800,000)

(6,982)

(8,263)

6,393,018

6,391,737

รวม
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มอีกจ�ำนวน 2 ชุด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อจ�ำหน่ายแก่นักลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้
ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ�ำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้
ดังกล่าวจะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี และมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ�ำนวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท หุ้นกู้
ดังกล่าวจะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.37 ต่อปี และมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
บริษัทฯ ได้ออกจ�ำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
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เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มอีกจ�ำนวน 1 ชุด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อจ�ำหน่ายแก่นักลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้
ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จ�ำนวน 1,400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท หุ้นกู้
ดังกลา่ วจะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.98 ตอ่ ปี และมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
บริษัทฯ ได้ออกจ�ำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินการด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่าย ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนด
24. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559                                             

2558

2559

2558

27,791

22,355

15,972

12,230

4,566

4,551

2,697

3,256

690

885

348

486

1,420

-

1,420

-

885

-

187

-

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน

3,409

-

1,564

-

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

(733)

-

(916)

-

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

(3,377)

-

(3,377)

-

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

34,651

27,791

17,895

15,972

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตและผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2559                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนบริการ

2,187

1,706

478

330

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4,489

3,730

3,987

3,412

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

6,676

5,436

4,465

3,742

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ�ำนวนประมาณ
1 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2558: จ�ำนวน 1 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประมาณ 12.02 - 15.42 ปี (เฉพาะกิจการ: 12.02 ปี) (2558: 9.70 - 12.65 ปี เฉพาะกิจการ: 9.70 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2559                                             

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

2.31 - 2.53

3.88 - 4.21

2.31

3.97

5.0

5.0

5.0

5.0

0 - 16.0

0 - 18.0

0 - 12.0

0 - 9.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

อัตราคิดลด

(2.5)

2.8

(1.1)

1.3

อัตราการขึ้นเงินเดือน

2.7

(2.4)

1.2

(1.1)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

(2.6)

1.8

(1.2)

0.8
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

อัตราคิดลด

(1.7)

2.0

(0.9)

1.0

อัตราการขึ้นเงินเดือน

2.0

(1.7)

1.0

(0.9)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

(2.0)

1.3

(1.0)

0.6

25. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปสี ว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปหี กั ดว้ ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ มี) จนกวา่
ทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่าย
เงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
26. ส�ำรองอื่น
ตามขอ้ ก�ำหนดของสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ก�ำหนดใหบ้ ริษทั ฯ ต้อง
จัดสรรส�ำรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
อย่างไรก็ตาม ตามข้อก�ำหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปาลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559
ได้แก้ไขข้อก�ำหนดเรื่องการจัดสรรส�ำรองข้างต้น เป็นการก�ำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิจะกระท�ำได้
ต่อเมื่อมีการกันส�ำรองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเต็มจ�ำนวน และก�ำไรสะสมที่ส�ำรองตามกฎหมาย
ให้กันไว้เป็นเงินสดโดยน�ำฝากประจ�ำไว้ที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

178,752

166,340

95,368

90,720

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

390,646

374,003

386,950

368,219

ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปา
ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ

267,585

277,283

-

-

ค่าตัดจ�ำหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

222,101

221,494

ค่าบริหารและจัดการ

-

-

35,203

33,918

699,882

735,011

428,662

441,898

ค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบ�ำรุง

28. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

598,995

359,157

435,310

194,020

7,673

19,110

(770)

20,969

606,668

378,267

434,540

214,989

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
     งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

135

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(713)

-

(167)

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,243

-

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด

4,995

(12,409)

-

-

5,525

(12,409)

(167)

-

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

3,099,155

3,075,871

2,826,026

2,671,134

20%

20%

20%

20%

619,831

615,174

565,205

534,227

(48,297)

(268,550)

(19,570)

(227,721)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

49,663

49,276

46,136

46,099

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

(1,791)

(405)

(1,595)

(243)

-

-

(156,536)

(147,741)

(10,567)

(27,596)

-

-

(2,171)

10,368

900

10,368

รวม

(13,163)

(236,907)

(130,665)

(319,238)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

606,668

378,267

434,540

214,989

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดท�ำ
งบการเงินรวม
อื่น ๆ
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สว่ นประกอบของสินทรัพยภ์ าษีเงินไดร้ อการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

6,930

5,558

3,579

3,194

6,930

5,558

3,579

3,194

คา่ ตัดจ�ำหนา่ ยสะสม - สินทรัพย์ในการผลิตน�ำ้ ประปา

(58,299)

(59,434)

(58,299)

(59,434)

ค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
และการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียตัดจ�ำหน่ายสะสม

(15,023)

(14,311)

(15,023)

(14,311)

คา่ ตัดจ�ำหนา่ ยสะสม - สินทรัพย์ในการผลิตน�ำ้ ประปา
ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย

(16,427)

(6,663)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

(1,147)

(1,276)

(1,147)

(1,276)

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาฯ จากการรวมธุรกิจ

(5,944)

(6,823)

-

-

(96,840)

(88,507)

(74,469)

(75,021)

รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวม

29. การส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯ ไดร้ บั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับการผลิตน�ำ้ ประปาตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระส�ำคัญ
ดังนี้
- การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการน�ำเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก�ำหนด
ระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 กันยายน 2553)
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ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤต
อุทกภัยตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5177(2)/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 (แทนบัตรเดิมเลขที่ 1382(2)/2545
ซึ่งสิ้นสุดการส่งเสริมการลงทุนในปี 2555) ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระส�ำคัญดังนี้
- การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการน�ำเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ
150 ของเงินลงทุนซึ่งไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน เฉพาะค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียหายเนื่องจาก
น�้ำท่วม มีก�ำหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 มิถุนายน 2556)
รายไดข้ องบริษทั ฯ จ�ำแนกตามกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายได้จากการขายน�้ำประปา

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

2559

2559    

252,759

2558       
1,780,851

3,370,945

รวม

2558

2559

2558

1,866,051

3,623,704

3,646,902

30. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบาท)

2,475,559

2,680,521

2,391,487

2,456,145

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)

3,990,000

3,990,000

3,990,000

3,990,000

0.62

0.67

0.60

0.62

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)

31. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ขอ้ มูลสว่ นงานด�ำเนินงานทีน่ �ำเสนอนีส้ อดคลอ้ งกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดดา้ นการด�ำเนินงาน
ได้รบั และสอบทานอยา่ งสมํา่ เสมอเพือ่ ใชใ้ นการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของส่วนงาน
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำประปา และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุน
จากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึง
ถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
บริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนัน้ รายได้และสินทรัพย์ทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนหนึ่งราย เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
5,090 ล้านบาท (2558: 5,149 ล้านบาท)
32. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ย และพนักงานบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 5 - 7.5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด และ
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี
2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวนเงิน 7 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท)
(2558: 6 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท)
33. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล
เงินปันผลจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส่วนที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2557

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท)

(บาท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2558

1,057,350

0.265

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส่วนที่ไม่ได้รับ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2557
2558

211,470

0.053

127,680

0.032

เงินปันผลจ่ายจากก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2558
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เงินปันผล
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือน
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2558

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท)

(บาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2558

1,057,243

0.265

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือน
บริษัทฯ เมื่อวันที่
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2558
10 สิงหาคม 2558

139,635

0.035

2,593,378

0.650

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2558
เงินปันผลจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส่วนที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2559

43,886

0.011

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส่วนที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2559

965,482

0.242

เงินปันผลจ่ายจากก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2559

187,511

0.047

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2559

43,885

0.011

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือน
บริษัทฯ เมื่อวันที่
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559
11 สิงหาคม 2559

1,053,237

0.264

99,738

0.025

2,393,739

0.600

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือน
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559

เงินปันผลจ่ายจากก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2559
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34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวนเงิน 52 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายก�ำลัง
การผลิตน�้ำประปาในพื้นที่และโครงการย้ายสถานีสูบน�้ำดิบ (2558: 1,736 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 1,664 ล้านบาท
ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างถังเก็บน�้ำใสและโครงการขยายก�ำลังการผลิตน�้ำประปาในพื้นที่)
34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น
		 ก) บริษทั ฯ ไดท้ �ำสัญญาการบริหารจัดการและการซ่อมบ�ำรุงกับบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ ส์ จ�ำกัด (“บริษทั ย่อย”)
เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่าวบริหารจัดการและการซ่อมบ�ำรุงรักษา ระบบผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและบริหาร
จัดการระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ภายใต้เงือ่ นไขในสัญญาดังกลา่ วบริษทั ฯ ตอ้ งจา่ ยคา่ บริการตามอัตราทีร่ ะบุในสัญญา
สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2553 และต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี
		

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่นๆ เป็นจ�ำนวนเงินรวม 11 ล้านบาท
(2558: 8 ล้านบาท)

34.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
		 บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และที่ดินที่ใช้เป็นอาคารส�ำนักงานอายุของ
สัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2582
บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

7
20
36

7
20
9

34.4 หนังสือค�้ำประกันธนาคาร
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 296 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 109 ล้านบาท) (2558: 291 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ:
103 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค�้ำประกันดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม
2559
2558
ค�้ำประกันตามสัญญาซื้อขายน�้ำประปากับ
การประปาส่วนภูมิภาค
ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
ค�้ำประกันอื่นๆ
รวม

228
65
3
296

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

228
63
291

62
44
3
109

62
41
103

35. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ตราสารทุน

232

-

-

232

ตราสารหนี้

-

3,558

-

3,558

6,604

-

-

6,604

-

15

-

15

-

6,753

-

6,753

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ้นกู้
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ตราสารทุน

173

-

-

173

ตราสารหนี้

-

1,565

-

1,565

3,657

-

-

3,657

-

8,545

-

8,545

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ตราสารทุน

232

-

-

232

ตราสารหนี้

-

2,971

-

2,971

6,604

-

-

6,604

-

6,753

-

6,753

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ตราสารทุน

173

-

-

173

ตราสารหนี้

-

1,515

-

1,515

3,657

-

-

3,657

-

8,545

-

8,545

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
36. เครื่องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
		 เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจา้ หนีก้ ารคา้ และเจา้ หนีอ้ นื่ หุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
		 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
		 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านการใหส้ นิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารคา้ และมีความเสีย่ งจากการกระจุกตัว
ของลูกหนี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยมีลกู คา้ หลักรายเดียวคือการประปาสว่ นภูมภิ าค อยา่ งไรก็ตาม เนือ่ งจาก
การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่
เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
		

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน
ชัว่ คราว เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วขอ้ งกัน หุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาวทีม่ ดี อกเบีย้ อยา่ งไรก็ตาม เนือ่ งจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด หรือ วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หาก
วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

8

-

-

206

32

246

0.05 - 0.98

เงินลงทุนชั่วคราว

4,246

-

-

-

232

4,478

1.15 - 4.70

ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

497

497

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

15

-

-

-

4,254

15

-

206

761

5,236

หนี้สินทางการเงิน

-

-

-

-

497

497

-

เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

320

320

-

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

6,945

-

6,945 2.8125 - 3.1000

หุ้นกู้

-

2,998

3,395

-

-

6,393

-

2,998

3,395

6,945

15 4.20 และ 4.50

320 13,658

3.06 - 4.60
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

105

-

-

645

35

785

0.05 - 1.80

เงินลงทุนชั่วคราว

5,719

-

-

-

223

5,942

0.90 - 4.70

ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

516

516

-

5,824

-

-

645

774

7,243

เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

257

257

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

6,215

-

6,215 2.8625 - 4.7500

1,800

2,997

3,395

-

-

8,192

1,800

2,997

3,395

6,215

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้

257 14,664

3.06 - 5.35
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

8

-

-

157

32

197

0.05 - 0.98

เงินลงทุนชั่วคราว

3,539

-

-

-

232

3,771

1.15 - 4.70

ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

346

346

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
แก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

1,196

-

1,196

4.25 - 4.65

3,547

-

-

1,353

610

5,510

เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

285

285

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

6,945

-

6,945 2.8125 - 3.1000

หุ้นกู้

-

2,998

3,395

-

-

6,393

-

2,998

3,395

6,945

หนี้สินทางการเงิน

285 13,623

3.06 - 4.60
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

33

-

-

378

34

445

0.05 - 1.05

เงินลงทุนชั่วคราว

5,248

-

-

-

173

5,421

0.90 - 4.70

ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

364

364

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
แก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

1,563

-

1,563

4.75 - 5.00

5,281

-

-

1,941

571

7,793

เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

204

204

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

6,215

-

6,215 2.8625 - 4.7500

1,800

2,997

3,395

-

-

8,192

1,800

2,997

3,395

6,215

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้

		

3.06 - 5.35

204 14,611

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยพิจารณาวา่ ไมม่ คี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ยอ่ ยไมม่ ธี รุ กรรม
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�ำคัญ
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36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
		

ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

6,393

6,753

8,192

8,545

หนี้สินทางการเงิน
หุ้นกู้

บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) หุน้ กูท้ จี่ า่ ยดอกเบีย้ ในอัตราคงที่ แสดงมูลคา่ ยุตธิ รรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย โดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�ำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคใ์ นการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัท
มีอตั ราสว่ นหนีส้ นิ ตอ่ ทุนเทา่ กับ 1.23:1 (2558: 1.33:1) และบริษทั ฯ มีอตั ราสว่ นหนีส้ นิ ตอ่ ทุนเทา่ กับ 1.36:1 (2558: 1.46:1)
38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั จิ า่ ยเงินปันผล
ส�ำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และ
จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น
39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

TTW เลือกใชกระดาษร�ไซเคิลในการจัดทำรายงานฉบับนี้ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการลดภาวะโลกรอน

