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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

WATER

เรารวมกันดำเนินธุรกิจดานการบร�หารจัดการน้ำ
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ สะอาด เพียงพอ
และตอเนื่อง รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ENERGY

เราศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหมๆ
เตร�ยมพรอมสำหรับการนำ
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
และพลังงานช�วมวล เพื่อนำมาเปน
พลังงานทดแทนอยางยั่งยืน
และรักษาสิ่งแวดลอม

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ENVIRONMENT
เราดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีจ�ตสำนึกและตระหนักถึงปญหา
โดยการวางแผนควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธ�ภาพ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ

ดร. ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ความส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในปี 2560
มาจากปัจจัยหลายประการ โดยปัจจัยภายในมาจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต
และการส่งน�้ำประปาของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจ�ำหน่าย
น�้ำประปาเป็นสถิติสูงสุดครั้งแรกในรอบ 13 ปี
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินธุรกิจผลิต            
น�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร
นครปฐม และพืน้ ทีป่ ทุมธานี-รังสิตมากว่า 13 ปี ตลอดระยะเวลา
ดังกล่าวบริษัทของเราด�ำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และพันธสัญญาที่จะ       
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยผลจากความมุ่งมั่นดังกล่าว ได้สะท้อน
มาถึงผลประกอบการที่น่าพึงพอใจในปี พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ยังได้เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดย
เริม่ ก่อสร้างโรงงานผลิตน�ำ้ ประปาแห่งที่ 2 ทีอ่ ำ� เภอกระทุม่ แบน
เมือ่ ปี พ.ศ. 2558 ซึง่ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปีนี้ ถือเป็นแหล่ง
ผลิตน�้ำประปาส�ำรองของบริษัทฯ และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการ
เตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้
บริการในพื้นที่บริการมั่นใจว่า  บริษัทฯ จะสามารถให้บริการ         
น�ำ้ ประปาได้อย่างต่อเนือ่ งในกรณีมเี หตุการณ์ฉกุ เฉินใดๆ รวมทัง้
เป็นการเตรียมความพร้อมหากมีการขยายพื้นที่ให้บริการ โดย
โรงผลิตน�้ำประปาแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนที่ทันสมัย และ
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
บริ ษั ท ฯ ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารน�้ ำ ประปาที่ มี คุ ณ ภาพ ตามแนวคิ ด
“คุณภาพน�้ำ คุณภาพชีวิต”
ผลจากการด�ำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับการ
ยอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง และได้รบั รางวัลซึง่ เป็น
ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จมากมาย อาทิ การได้รบั การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน
100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี
ความโดดเด่นด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (Environmental
Social Governance หรือ ESG) ในกลุ่มทรัพยากร  ได้รับ 100
คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
(Annual General Meeting of Shareholders: AGM) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตลอดจนได้รับการประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ในระดับดีมาก 4 ปีต่อเนื่อง และมีรายชื่อเป็น “หุ้นยั่งยืน”        
(Thailand Sustainability Investment: THSI) ได้รับรางวัล
Thailand’s Top Corporate Brands 2016 ในหมวดธุรกิจ

พลังงานและสาธารณูปโภคและท้ายสุด ได้รับทบทวนอันดับ
เครดิตองค์กรและตราสารหนี้ จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จ�ำกัด           
ให้อยู่ในระดับ AA- (Double A minus) ซึ่งเหล่านี้นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ต้องการตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า โดย
ค�ำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกภาคส่วน ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กรให้เติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนมาโดยตลอด
ความส�ำเร็จทีน่ า่ ภาคภูมใิ จของบริษทั ฯ ในปี 2560 มาจาก
ปัจจัยหลายประการ โดยปัจจัยภายในมาจากการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิตและการส่ง
น�ำ้ ประปาของบริษทั ฯ ส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา
เป็นสถิตสิ งู สุดครัง้ แรกในรอบ 13 ปีนบั แต่เริม่ ให้บริการจ�ำหน่าย
น�ำ้ ประปา  ส�ำหรับปัจจัยภายนอกทีส่ ำ� คัญมาจากการฟืน้ ตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมมีการ
ขยายก�ำลังการผลิต ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าแนวโน้มดังกล่าว
จะยังคงด�ำรงอยู่ต่อไปในปี 2561 โดยเฉพาะการขยายตัวทั้งใน
ด้านการส่งออก และการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของ          
ภาครัฐ โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึง่ บริษทั ฯ
ของเราได้มีส่วนในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่าย      
น�ำ้ ประปา และระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีไ่ ด้มาตรฐาน ISO 9001:2008
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษทั
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ทุ่มเท และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า  และ
ชุมชน ที่กรุณาให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ          
ด้วยดีเสมอมา ในนามของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า  เราจะด�ำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลัก       
ธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อ
พัฒนาให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่
ดีตอ่ ผูถ้ อื หุน้ ควบคูไ่ ปกับการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ชมุ ชนและ
สังคม รวมทั้งร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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VISION & MISSION
ว�สัยทัศน (Vision)
เปนบร�ษัทชั้นนำของประเทศ
ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ
พลังงาน และสิ่งแวดลอม

พันธกิจ (Mission)
เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืน
เพื่อบรรลุซ�่งว�สัยทัศน บนพื้นฐานของ
ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน
คูคา ผูถือหุน ชุมชน และสิ่งแวดลอม
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

คุณคาองคกร (Corporate Values)
ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศนและพันธกิจบนพื้นฐาน
ของความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุดของ
ผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

พัฒนาและปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
(Continuous Improvement)
ทำงานเช�งรุก
ดวยความคิดร�เร�่ม
(Proactive & Initiative)
ทำงานเปนทีม
(Teamwork)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

11

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

งบการเง�นรวม
สินทรัพยรวม (หนวย : ลานบาท)
30,000
20,000
10,000
0

2560

2558

26,644

23,277
สินทรัพยรวม

(หนวย : ลานบาท)

23,277

25,765

26,644

2560

2559

2558

หนี้สินรวม (หนวย : ลานบาท)
20,000
15,000
10,000
5,000
0

11,399

2560

14,230

15,214

2559

2558

สวนของผูถือหุน (หนวย : ลานบาท)

2559

25,765

12,000
8,000
4,000
0

11,878

11,535

11,430

2560

2559

2558

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
สินทรัพยรวม (หนวย : ลานบาท)
30,000
20,000
10,000
0

2560

2558

25,361

21,845
สินทรัพยรวม

(หนวย : ลานบาท)

2559

24,370

12
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

21,845

24,370

25,361

2560

2559

2558

หนี้สินรวม (หนวย : ลานบาท)
20,000
150,00
10,000
5,000
0

11,230

2560

14,061

15,049

2559

2558

สวนของผูถือหุน (หนวย : ลานบาท)
12,000
8,000
4,000
0

10,615

10,309

10,312

2560

2559

2558

งบการเง�นรวม
กำไรสุทธ� (หนวย : ลานบาท)
3,000
2,000
1,000
0

2,681

2,492

2,698

2560

2559

2558

มูลคาหุน ตามบัญช� (บาท/หุน )
3.0
2.0
1.0
0

2.97

2.89

2.86

2558

2,698

กำไรสุทธ�

2,681

(หนวย : ลานบาท)

2560

2559

2558

2559

กำไรสุทธ�ตอ หุน (บาท/หุน )
0.8
0.6
0.4
0.2
0

2560

0.67

0.62

0.67

2560

2559

2558

2,492

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
กำไรสุทธ� (หนวย : ลานบาท)
3,000
2,000
1,000
0

2,700

2,391

2,456

2560

2559

2558

มูลคาหุน ตามบัญช� (บาท/หุน )
3.0
2.0
1.0
0

2.66

2.58

2.58

2,456

2560

กำไรสุทธ�

2,700

(หนวย : ลานบาท)

2560

2559

2558

กำไรสุทธ�ตอ หุน (บาท/หุน )
0.8
0.6
0.4
0.2
0

2558

2559

0.68

0.60

0.62

2560

2559

2558

2,391

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2558

2560

2559

2558

23,277
11,399
11,878
5,474
121
5,747
1,564
257
407
632
4,031
2,681
2.97
0.67

25,765
14,230
11,535
5,270
109
5,499
1,497
244
433
607
3,882
2,492
2.89
0.62

26,644
15,214
11,430
5,324
106
5,574
1,510
305
549
378
3,920
2,698
2.86
0.67

21,845
11,230
10,615
3,772
43
4,973
925
199
407
470
2,890
2,700
2.66
0.68

24,370
14,061
10,309
3,624
37
4,625
904
196
433
435
2,757
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

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

อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560

2560

2559

2558

2559

2558

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

72.04
46.64
22.57

72.16
45.33
21.61

72.19
48.39
23.60

75.74
54.28
25.43

75.29
51.70
23.20

75.85
53.04
23.82

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

11.52
17.40

9.67
15.67

10.12
18.62

12.36
22.60

9.81
20.01

9.68
24.15

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
    อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

0.96
89.29

1.23
96.04

1.33
96.15

1.06
88.67

1.36
100.10

1.46
105.60
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ความภาคภูมิใจ
รางวัลหุนยั่งยืน Thailand Sustainability
Investment (THSI) ป 2016 - 2017 จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน
(AGM) จากสมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย
เต็ม 100 คะแนน 4 ปตอเนื่อง

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
ในดานสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล 3 ปตอเนื่อง
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน

รางวัล Thailand Top Company Award 2017
จัดโดย นิตยสาร Business+ และ
มหาว�ทยาลัยหอการคา

การประเมินการกำกับดูแลกิจการ
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย ระดับ “ดีมาก” 4 ปตอเนื่อง

TRIS Rating จัดอันดับความนาเช�่อถือ
ทางการเง�นในสวนของเครดิตองคกร
และตราสารหนี้ ระดับ AA-

โลประกาศเกียรติคุณ
จาก พลอากาศเอก ประจ�น จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร�
ภายใต โครงการเสร�มสรางคุณภาพช�ว�ต
ของนักเร�ยนในโรงเร�ยนที่ดอยโอกาสจังหวัดสุร�นทร

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

15

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

TTW
0107549000114 (เดิมเลขที่ 1325/2543)
30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจ่ายน�้ำประปาที่มีก�ำลังผลิตสูงสุด
ในประเทศไทย
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 +66 2019-9490-3, +66 2019-9484-9
โทรสาร    +66 2420-6064
			
ฝ่ายกิจการองค์กร
			
- ด้านบรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ +66 2091-9490-3, +66 2019-9484-9 ต่อ 1106
e-mail : cg@ttwplc.com
			
- ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ +66 2091-9490-3, +66 2019-9484-9 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 +66 2264-0777, +66 2661-9190
โทรสาร +66 2264-0789-90, +66 2661-9192

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ�ำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 2636-1111
โทรสาร +66 2636-0000
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) (TTW) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที         ่
ฝัง่ ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ครอบคลุมพืน้ ที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ใน 3 อ�ำเภอคือ อ�ำเภอนครชัยศรี
อ�ำเภอสามพราน อ�ำเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ใน 2 อ�ำเภอคือ อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร และอ�ำเภอกระทุม่ แบน บริษทั ฯ
มีโรงผลิตน�้ำประปาที่อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีก�ำลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโรงผลิตน�้ำประปา 
ที่อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีก�ำลังการผลิต 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถขยายก�ำลังการผลิตได้ถึง
400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ทั้งนี้โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบนได้ท�ำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
และใช้เป็นโรงผลิตน�้ำประปาส�ำรอง เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบผลิต และส่งจ่ายน�้ำประปาในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร และ
นครปฐม
ในปี 2560 TTW มียอดจ่ายน�้ำประปาให้กับ กปภ. ทั้งสิ้นจ�ำนวน 145.89 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมียอดจ�ำหน่ายน�้ำสะสม             
นับตั้งแต่จ่ายน�้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,570.53 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ TTW ยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมถึงการเข้าซือ้ สิทธิในนิคมอุตสาหกรรม เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตน�ำ้ ประปาและบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ตลอดจนเข้าไปลงทุน
ในธุรกิจพลังงาน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการดังนี้

บร�ษัท
ประปาปทุมธานี
จำกัด

บริษทั ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) เปนบริษทั ยอยของ TTW โดย TTW ถือหุน PTW
ในสัดสวนรอยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท (อีก 2% ถือหุนโดย กปภ.) PTW
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำประปาใหกับ กปภ. ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ตั้งแตป
2541 จนถึงปจจุบัน โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 488,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ในป 2560 PTW มียอดจายน้ำประปาใหกบั กปภ. ทัง้ สิน้ 135.80 ลานลูกบาศกเมตร
และมียอดจำหนายน้ำสะสมนับตัง้ แตจา ยน้ำวันแรกจนถึงสิน้ ป 2560 รวมทัง้ สิน้ 1,981.30
ลานลูกบาศกเมตร

บร�ษัท
ไทยวอเตอร
โอเปอเรชั่นส
จำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จำกัด (TWO) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดย TTW
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 68 และบจก. ประปาปทุม ถือหุนรอยละ 32 TWO ประกอบธุรกิจ
ในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียใหกับ TTW
PTW นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ TWO ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในดานการใหบริการ
เดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต
และมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในดานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อประกัน
คุณภาพดานการควบคุมการตรวจสอบและความมีประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน

TTW ไดเขาซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน (BIE) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2552 เปนระยะเวลา 30 ป โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปา 48,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน และสามารถทำการบำบัดน้ำเสียได 18,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ในป 2560 BIE มียอดจายน้ำประปาทั้งสิ้น 8.38 ลานลูกบาศกเมตร และมียอด
จายน้ำสะสมนับตั้งแตวันแรกที่เขาดำเนินกิจการจนถึงสิ้นป 2560 รวมทั้งสิ้น 57.78
ลานลูกบาศกเมตร การดำเนินการเขาซือ้ สิทธิใน BIE เพือ่ เปนการเพิม่ รายไดใหกบั องคกร
และยังเปนการเพิม่ ทักษะ ความรู และประสบการณใหกบั บุคลากรของบริษทั ฯ ในการทีจ่ ะ
เปนผูใหบริการโดยตรงกับลูกคา เพื่อปูทางไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่วา “เปนบร�ษัทชั้นนำ
ของประเทศในการดำเนินธุรกิจน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดลอม”

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตน�้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดให้แก่ กปภ. โดยได้ผลิตและจ่ายน�้ำให้ กปภ.
รวมเป็นจ�ำนวน 282 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดรวมการจ่ายน�้ำของ กปภ. ทั้งประเทศ หรือร้อยละ 65 ของ              
ยอดรวมการผลิตน�้ำประปาของผู้ผลิตน�้ำประปาภาคเอกชนทั้งหมดที่จ�ำหน่ายน�้ำประปาให้ กปภ.

การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น

ในปี 2554 TTW  ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ที่เข้า
ลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า  โดย CKP มีการลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม ที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า 3 กลุ่มธุรกิจรวม 6 บริษัท คือ

ธุรกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำ
- บร�ษัท เซาทอีสท เอเช�ย
เอนเนอรจ� จำกัด (SEAN)
สัดสวนรอยละ 56
- บร�ษัท ไซยะบุร� พาวเวอร
จำกัด (XPCL)
สัดสวนรอยละ 30

ธุรกิจโครงการไฟฟา
ระบบ Cogeneration

ธุรกิจโครงการไฟฟา
พลังแสงอาทิตย

- บร�ษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)
สัดสวนรอยละ 65

- บร�ษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)
สัดสวนรอยละ 100
- บร�ษัท เช�ยงราย โซลาร จำกัด
(CRS)
สัดสวนรอยละ 30
- บร�ษัท นครราชสีมา โซลาร
จำกัด (NRS)
สัดสวนรอยละ 30

ปัจจุบัน TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 ของทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นรวม 4,228
ล้านบาท
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
บมจ. ทีทีดับบลิว
ทุนจดทะเบียน

3,990 ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว

3,990 ลานบาท

98%*
บจก. ประปาปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน

1,200 ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว

1,200 ลานบาท

68%
บจก. ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส

32%

ทุนจดทะเบียน

60 ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว

60 ลานบาท

25.31%
บมจ. ซ�เค พาวเวอร
ทุนจดทะเบียน

9,240 ลานบาท
หมายเหตุ : * ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 ถือโดย
		 การประปาส่วนภูมิภาค

ทุนที่ชำระแลว

7,370 ลานบาท
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บร�ษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

บร�ษัท ไทยวอเตอร
โอเปอเรชั่นส จำกัด

บร�ษัท ซ�เค พาวเวอร จำกัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหนายน้ำประปา
ใหการประปาสวนภูมิภาค
ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต

ประเภทธุรกิจ
บริหารและจัดการระบบผลิต
และจายน้ำประปาและระบบ
บำบัดน้ำเสีย

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน
ในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนาย
ไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ

ทุนจดทะเบียน
1,200,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียน
9,240,000,000 บาท

แบงเปนหุนสามัญ
12,000,000 หุน

แบงเปนหุนสามัญ
600,000 หุน

แบงเปนหุนสามัญ
9,240,000,000 หุน

มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท

มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท

มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท

ทุนชำระแลว
1,200,000,000 บาท

ทุนชำระแลว
60,000,000 บาท

ทุนชำระแลว
7,370,000,000 บาท

สถานที่ตั้ง
43 หมู 3 ถนนเชียงรากนอย-บางไทร
ตำบลบานปทุม อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท (+662) 979-5335
โทรสาร (+662) 420-6064
เว็บไซต www.ptw.co.th

สถานที่ตั้ง
30/10 หมู 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลไรขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท (+662) 019-9480
โทรสาร (+662) 420-6064
เว็บไซต www.two.co.th

สถานที่ตั้ง
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท (+662) 691-9720-34
โทรสาร (+662) 691-9723
เว็บไซต www.ckpower.co.th
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้ความเสีย่ งระดับองค์กรในแต่ละเรือ่ ง
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะต้องผลักดันและท�ำให้แผนด�ำเนินการต่างๆ สามารถ
ปฏิบัติได้ และเกิดผลส�ำเร็จ โดยแต่ละฝ่ายงานจะต้องเสนอแผนงานการปฏิบัติและรายงานผลในทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer: RMO) และสรุปรายงานการประชุมความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส เพื่อน�ำ
ไปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บริษัทฯ จะต้องมีการทบทวนตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งถ้าบริษัทฯ มี
การเตรียมตัวอยู่เสมอจะสามารถปรับกลยุทธ์หรือแผนด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และจะส่งผลดีในอนาคต ซึ่งถ้ามีการบริหารความ
เสีย่ งทีด่ ี กรณีเกิดการณ์ใด ๆ ทีม่ ผี ลต่อองค์กรก็จะสามารถแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่างๆ ลงได้ ทัง้ ยังมีโอกาส
เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสของบริษัทฯ อีกด้วย
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ทบทวนทะเบียนความเสีย่ งองค์กร  และปรับปรุงรายการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมทัง้ ภายใน
และภายนอก บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบงานการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้านคือ ด้าน
กลยุทธ์ ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านปฏิบตั งิ าน และด้านการเงิน โดยการจัดท�ำทะเบียนความเสีย่ งทีป่ ระกอบด้วยรายการความเสีย่ งมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการจัดการและติดตามผลการด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้จัดท�ำไว้อย่างต่อเนื่องโดยมี                  
รายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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1.

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อยอดการจ่ายน�้ำประปาของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมาย                
เพิม่ ปริมาณการจ่ายน�ำ้ ประปาตามสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ ประปา ความเสีย่ งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน มีผลกระทบต่อปริมาณ
การจ่ายน�้ำของบริษัทฯ  ทั้งนี้สถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงที่ท�ำให้ปริมาณการจ่ายน�้ำไม่เป็นไป
ตามสัญญาซื้อขายน�้ำประปาของบริษัทฯ
บริษัทฯ ด�ำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ความเสี่ยงที่มีอยู่ลดน้อยลงถึงระดับที่บริษัทฯ สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ โดยความสามารถในการเพิ่มปริมาณการจ่ายน�้ำประปาในพื้นที่ มีปัจจัยเสี่ยง 4 หัวข้อ
ก. บริษัทฯ บริหารจัดการแรงดันในระบบท่อจ่าย (LDN) ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มสถานีจ่ายน�้ำจาก 2 สถานี เป็น 4 สถานี       
เพื่อความเพียงพอของพื้นที่ปลายเส้นท่อ
ข. ปรับปรุงระบบส่ง-จ่ายน�้ำไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น�้ำสูง และ/หรือ มาตรการอื่น ๆ
ค. ประสานงานกับผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ และ อปท. ในพื้นที่ให้บริการ เพื่อหาทางเพิ่มปริมาณการใช้น�้ำประปา หรือปรับเปลี่ยน            
มาใช้น�้ำประปามากขึ้น
ง. บริหารจัดการในการดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก และระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางแก้ไขป้องกัน

2.

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คุณภาพน�้ำประปาไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อ-ขาย น�้ำประปา มีปัจจัยเสี่ยง 2 ข้อ
1. ก�ำหนดแผนงานการเฝ้าระวังและตรวจติดตามอย่างเหมาะสม
2. ปรับแผนการผลิตน�้ำประปาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้ำดิบและสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องตามแผนการจัดการ
เหตุการณ์

3.

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานส�ำหรับการพัฒนาบุคลากร สร้างความต่อเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจขององค์กร  มีปัจจัยเสี่ยง 2 หัวข้อ
1. จัดท�ำระบบการบริหารผู้ทดแทนต�ำแหน่ง Succession Plan ในต�ำแหน่งที่เป็น Key Critical ของบริษัทฯ
2. จัดท�ำคูม่ อื และ/หรือขัน้ ตอน การประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นระบบ และมีมาตรฐานให้ผนู้ ำ� ไปปฏิบตั ิ สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างถูกต้อง

4.

ด้านการเงิน

ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีปัจจัยเสี่ยง 1 หัวข้อ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการเพิ่มธุรกิจน�้ำประปา การขยายธุรกิจน�้ำประปา และการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�้ำในอนาคต มี
ปัจจัยเสี่ยง 2 หัวข้อ
1. การติดตามข้อมูลข่าวสารและแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับน�้ำของหน่วยงานภาครัฐ
2. ด�ำเนินการศึกษาเพื่อหาพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญระบบการควบคุมภายใน โดยการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน จะต้องมีระบบ
การควบคุมภายในทุกกระบวนการท�ำงาน ทั้งนี้บริษัทฯ เน้นการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติงาน                  
ให้เป็นไปตามระบบที่ก�ำหนดไว้ ผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายงานจะต้องมีมาตรการด้านการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานในทุกฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ และมีความโปร่งใส และบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีสามารถด�ำเนินการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านจริยธรรม และ               
เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันคอร์รัปชันอีกด้วย
บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) จัดโครงสร้างการบริหารงานให้หน่วยงานส่วนตรวจสอบภายใน  รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่านดูแลและก�ำกับส่วนตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ โดยส่วนตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับงานตรวจสอบภายนอก เน้นการด�ำเนินงานตรวจสอบเป็นระยะว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เหมาะสมกับสถานการณ์
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั และจะต้องท�ำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงในทุกด้านทีม่ ผี ลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
โดยจะต้องด�ำเนินการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ และต้องไม่ผิดต่อกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน ก�ำหนดแผนการตรวจสอบภายในแต่ละปีและขออนุมัติคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการวางแผนการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ จะครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสี่ยงระดับองค์กรของ
บริษัทฯ ที่ประเมินความเสี่ยงไว้ บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการจัดการในทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบผลการจัดการ
ในการลดระดับความเสีย่ งองค์กรในเรือ่ งต่างๆ ลดน้อยลง เพือ่ ให้ความเสีย่ งขององค์กรอยูใ่ นระดับทีบ่ ริษทั ฯ ยอมรับได้ และวิเคราะห์
งบการเงิน เพื่อก�ำหนดและวางแผนการตรวจสอบ มุ่งเน้นที่ความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม และเพื่อให้เกิดการมีประสิทธิผล
บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการก�ำหนดการตรวจติดตามข้อเสนอแนะ ทีผ่ สู้ อบบัญชีแนะน�ำไว้ โดยฝ่ายจัดการมีการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอ
แนะดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�ำและตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม           
ภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 ให้มีอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่
บริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ จิ ารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ำรายการ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ การก�ำหนดราคาเงือ่ นไขการท�ำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุตธิ รรมหรือมีการเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาด ซึง่ กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนน
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง หลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน และเพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส�ำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ช.การช่าง
จ�ำกัด (มหาชน)
(CK) ด�ำเนินธุรกิจ
    รับเหมาก่อสร้าง

24

ความสัมพันธ์

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

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการ
  ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่า
รายการระหว่างกัน
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

รายละเอียด

งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะ

31

รายได้จากการ
  ขายน�้ำประปา

234

รายได้จากการ
  บริการ

61

31

ค่าน�้ำประปา และ
  ค่าบริการบ�ำบัด
  น�ำ้ เสีย เป็นรายการ
234   ที่มีการจ่ายตาม
  สัญญา
ค่างานระหว่าง
61   ก่อสร้างโรงผลิต
  น�้ำประปาแห่งที่ 2
  และสถานีสบู น�ำ้ ดิบ
  บางปะอิน

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัท ประปา
ปทุมธานี จ�ำกัด
(PTW)
    ด�ำเนินธุรกิจได้รับ
    สัมปทานผลิตและ
    จ่ายน�้ำประปาใน
    พื้นที่ จ.ปทุมธานี
    ให้แก่การประปา
    ส่วนภูมิภาค

3. บริษทั ไทยวอเตอร์
โอเปอเรชัน่ ส์ จ�ำกัด
(TWO) ด�ำเนินธุรกิจ
    ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
    รักษาระบบผลิต
    และระบบบ�ำบัด
    น�้ำเสีย

ความสัมพันธ์

รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่า
รายการระหว่างกัน
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

รายละเอียด

งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะ

เป็นบริษัทย่อย
รายได้เงินปันผล
  (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
  98)
มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ดอกเบี้ยรับ
  คือ
1. คุณไพรัช เมฆอาภรณ์
2. คุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
3. คุณโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการ
  ใน PTW  2 ท่าน คือ
เงินให้กู้ยืม
1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์   ระยะยาว - กิจการ
2. คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์   ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มีการให้บริการระหว่างกัน ดอกเบี้ยค้างรับ

850,170

ค่าบริหารจัดการ

6,000

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

35,569

45,479

828,220
293

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

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  
  เป็นรายการทีม่ ี
  การจ่ายตามสัญญา
9,600 ค่าบริหารจัดการ
  เป็นรายการที่มี
  การจ่ายตามสัญญา
5,000 ค่าเงินค�้ำประกัน
  เป็นรายการที่มี
  การจ่ายตามสัญญา

รายงานประจำ�ปี 2560
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(หน่วย : พันบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

4. บริษทั ซีเค พาวเวอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
    เป็น Holding
    Company ที่เข้า
    ลงทุนในบริษัท
    ที่ด�ำเนินธุรกิจผลิต
    และจ�ำหน่ายไฟฟ้า

ความสัมพันธ์

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

5. บริษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น
จ�ำกัด
    ด�ำเนินธุรกิจโดยการ   
    ผลิตและส่งกระแส
    ไฟฟ้าให้การไฟฟ้า
    ฝ่ายผลิต

ไม่มี

รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการ
  ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการ
  ขายน�้ำประปา
รายได้จากการ
  บริการ

26
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

เจ้าหนี้การค้า
  และเจ้าหนี้อื่น   กิจการที่
  เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการ
  ขายน�้ำประปา
รายได้จากการ
  บริการ

รายละเอียด

งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะ

รายได้เงินปันผล

6. บริษทั เอ็กซ์เปอร์ต มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการ
ทรานสปอร์ต จ�ำกัด   คือ คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์   ที่เกี่ยวข้องกัน
ด�ำเนินธุรกิจรถขนส่ง มีการให้บริการระหว่างกัน รายได้จากการ
  ขายน�้ำประปา
    ขนาดใหญ่
รายได้จากการ
  บริการ
7. บริษัท ที่ดิน
มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน
บางปะอิน จ�ำกัด
  คือ คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์
    ด�ำเนินธุรกิจการ
มีการให้บริการระหว่างกัน
    ซื้อและการขาย
    อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็น
    ของตนเองที่ไม่ใช่
    เพื่อเป็นที่พักอาศัย

มูลค่า
รายการระหว่างกัน
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

111,939

8,161
37,541
2,451

2
17
4
241

721
189

เงินปันผลรับ เป็น
  รายการที่จ่ายตาม
  ที่ประกาศจ่าย

8,161

ค่าน�้ำประปา และ
  ค่าบริการบ�ำบัด
37,541   น�ำ้ เสีย เป็นรายการ
  ที่มีการจ่ายตาม
2,451   สัญญา

2

ค่าน�้ำประปา และ
  ค่าบริการบ�ำบัด
17   น�ำ้ เสีย เป็นรายการ
  ที่มีการจ่ายตาม
4   สัญญา
241

ค่าบริการสูบ
  น�้ำเสียที่ผ่านการ
  บ�ำบัดออกสู่ล�ำราง
  สาธารณะตาม
721   สัญญา
ค่าน�้ำประปา และ
189   ค่าบริการบ�ำบัด
  น�ำ้ เสีย เป็นรายการ
  ที่มีการจ่ายตาม
  สัญญา

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด

25.977%

2. บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

19.451%

3. บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

19.400%

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

4.288%

5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

3.660%

6. นายมิน เธียรวร

1.805%

7. AIA TH-EQ3-P

1.648%

8. STATE STREET EUROPE LIMITED

1.527%

9. นายไพศาล ชาติพิทักษ

0.704%

10. กองทุนเปด ธนชาต Prime Low Beta

0.702%

รายช�่อผูถือหุน

จำนวนหุนที่ถือ

สัดสวนการถือหุน (%)

1. บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จำกัด

1,036,500,000

25.977

2. บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

776,096,900

19.451

3. บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

774,077,400

19.400

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

171,077,932

4.288

5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

146,036,600

3.660

6. นายมิน เธียรวร

72,000,000

1.805

7. AIA TH-EQ3-P

65,742,100

1.648

8. STATE STREET EUROPE LIMITED

60,946,854

1.527

9. นายไพศาล ชาติพิทักษ

28,100,000

0.704

10. กองทุนเปด ธนชาต Prime Low Beta

28,000,300

0.702

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) มีแนวทางที่ชัดเจน และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ        
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้
ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า          
รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของ   
บริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น        
ในอัตราสูงสุดเท่าทีเ่ งินสดและกระแสเงินสดจะอ�ำนวยเป็นล�ำดับแรก ทัง้ นี้ จะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล ส�ำรองตามกฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ
(หน่วย : บาท/หุน้ )
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โครงสร้างการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

เลขานุการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

สายงานบร�หาร

(1)

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานปฏิบัติการ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายปฏิบัติการ

ฝายบัญช�และการเง�น

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายว�ศวกรรม
และกอสราง

ฝายกิจการองคกร(1)

ส่วนกฎหมายและก�ำกับดูแลกิจการ สังกัดฝ่ายกิจการองค์กร

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี
การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอขอรับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ            
มีกรรมการชุดย่อยท�ำหน้าที่กลั่นกรองและก�ำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 5 คณะ คือ
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3.   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.   คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
5.   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีกรอบการจัดการ ดังนี้
ก)   มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า  3 คน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการอิสระใน                 
คณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 คน
ข)   มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดในข้อบังคับ                   
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรูแ้ ละประสบการณ์ทจี่ ะสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินรวมทัง้ ท�ำหน้าทีอ่ นื่ ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั   มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจ�ำนวนนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มี
ความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการในการก�ำกับดูแลกิจการ
สอบทานการบริหารงาน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ การจัดท�ำรายงานทางการเงิน
เพื่อให้การด�ำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ  
ค) มีการมอบอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการทีช่ ัดเจน โดยมีรายละเอียดทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�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. นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการผู้จัดการ
โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  ได้แก่  
1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
นายสุวิช พึ่งเจริญ โดยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท หรือ
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2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือนายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล หรือ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือนางพเยาว์ มริตตนะพร หรือ                    
นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์ หรือนายสุวชิ พึง่ เจริญ คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ นายยาสุทากะ ซูซกู ิ หรือ นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ
รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท  

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด
คณะกรรมการมีการก�ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระ
ชัดเจนล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ตลอดจนการประชุมสามัญ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 22 ครั้ง ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ
จ�ำนวน 4  ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติ
จ�ำนวน 4  ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ
จ�ำนวน 4  ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติ
จ�ำนวน 4  ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ  
จ�ำนวน 2  ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ  
จ�ำนวน 3  ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
จ�ำนวน 1  ครั้ง

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการ                 
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย    
1) ดูแลและจัดการให้การด�ำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2) ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นตามนโยบาย                
ทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมัง่ คัง่ สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
3) ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
4) จัดให้มีและก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการด�ำเนินการของบริษัทฯ ประจ�ำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของ  
บริษัทฯ
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�ำเหน็จและผลตอบแทนอืน่ ๆ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยและสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกของกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงก�ำหนดแผนส�ำรองเกีย่ วกับการสรรหาบุคลากรทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญของฝ่ายบริหาร
ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ
และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม
ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น�ำของกรรมการและเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ปฏิบัติและก�ำกับดูแลกิจการด้วยความมี
จริยธรรม และบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ก�ำหนดวาระและด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการ สนับสนุน                
การแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นของกรรมการทุกคน รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ประธานคณะกรรมการเป็น           

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ผูด้ ำ� เนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนด และเสนอแนะโดย
หน่วยงานก�ำกับดูแลในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
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. ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทฯ ให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงการดูแลลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยความ           
เท่าเทียมกัน
ข. ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายทั้งในด้านการก�ำกับของหน่วยงาน และของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การประชุมคณะกรรมการ
ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพรวมถึง
กระตุน้ ให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีด่ า้ นการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝา่ ยจัดการด้วยความ
เหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็น       
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่ส�ำคัญ ทั้งนี้ เป็นผู้น�ำแนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหารและ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  
3. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ก. ดูแลให้มกี ารจัดโปรแกรม Orientation และเข้าเยีย่ มชมการปฏิบตั งิ าน ให้กบั กรรมการใหม่ทกุ ท่าน ซึง่ จะช่วยให้กรรมการใหม่
เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว
ข. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่
กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
ค. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท�ำงาน ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ ทั้งแบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมิน         
กลุ่ม น�ำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงานของคณะกรรมการ
ง. ก�ำหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นประจ�ำ                      
อย่างต่อเนื่อง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น
ดูแลให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับ        
คณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
5. การประชุมผู้ถือหุ้น
ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น        
ได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอค�ำชี้แจง
เพิม่ เติม การรับทราบรายงานประจ�ำปี การอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การอนุมตั เิ งินปันผล การแต่งตัง้ กรรมการ
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี
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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 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.  นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

ประธานกรรมการบริหาร

2.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริหาร

3.  นายสุวิช พึ่งเจริญ

กรรมการบริหาร

4.  นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ

กรรมการบริหาร

5.  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการบริหาร และเลขานุการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก�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) มีอ�ำนาจอนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าว ต้องไม่เป็น
รายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ          
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ             
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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       
ค่าใช้จา่ ยและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ ตี ำ� แหน่งตัง้ แต่ผอู้ ำ� นวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
(6) มีอ�ำนาจแต่งตั้ง ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย ก�ำกับดูแล ก�ำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและ                
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคณะท�ำงานพิเศษเพื่อด�ำเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะท�ำงานพิเศษภายใน
วงเงินตามข้อ (3)
(7) มีอ�ำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการ
ก�ำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษา
ดังกล่าวให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(8) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มอี ำ� นาจในการทีจ่ ะอนุมตั เิ รือ่ งหรือรายการทีต่ นเองหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้สว่ นเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าท�ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของ               
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการตรวจสอบ

3.  นายไพรัช เมฆอาภรณ์

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร โดยมีผู้จัดการ                 
ส่วนตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดก�ำหนดไว้ดังนี้
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  พจิ ารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
(5) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน และอนุมัติงบสอบทานรายไตรมาส
(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

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.  นายไพรัช เมฆอาภรณ์

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2.  นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

3.  นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

4.  นายยาสุทากะ ซูซูกิ

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ท�ำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้
(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้ง                 
คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ได้ก�ำหนดไว้แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น
ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
(2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง     
ด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ ด้กำ� หนดไว้แล้ว น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
(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 รวมถึงผลตอบแทนอืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การ แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.  นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

กรรมการบรรษัทภิบาล

3.  นายไพรัช เมฆอาภรณ์

กรรมการบรรษัทภิบาล

4.  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 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�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
(5) มีอ�ำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.  นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้
(1) ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็น      
ผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอ
(3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทโดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้
(1) ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก�ำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
(2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
(3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ          
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
(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 และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1.  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
2.  นายธนัช ศิริเจริญ
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ต�ำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อ

3.  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ต�ำแหน่ง

4.  นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์
5.  นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6.  นายหงษ์ทอง อาทิตย์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

7.  นายพิพัฒน์ คติกุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

8. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ

รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�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 (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน่ื 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 หรือเพื่อการอื่นใด                 
ตามความเหมาะสม
(12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ส�ำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก            
คณะกรรมการบริหาร
(13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็น                  
ผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอ�ำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
(14) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว
อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอ�ำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเอง
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าท�ำกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท

4

3

1

2

5

1

ดร.ทนง พิทยะ

2

นายปลิว ตรีวิศวเวทย

3

นายพงษสฤษดิ์ ตันติสุวณิชยกุล

4

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว

5

นายไพรัช เมฆอาภรณ

6

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท

-

38

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
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- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

6

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

-

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

10

8

7

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ

10

นายยาสุทากะ ซูซูกิ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

7

8

9

11

นายสุวิช พึ่งเจริญ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

11 นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน - กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

12

9

นางพเยาว มริตตนะพร

12

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

-

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ดร.ทนง พิทยะ

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

อายุ 		
70 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

อายุ
72 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 ธันวาคม 2551
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ประธานกรรมการบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
			
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
				 บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - 2558 ประธานกรรมการ
				 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
				 บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ำกัด
2548 - 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2544 - 2548 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบริษัท

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ปริญญาโท
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
		มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)   
		มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 13/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 366
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.0275

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องชายบิดานางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
				 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
				 (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
				 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
			
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
				 บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
2541 - 2558 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
		 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2537 - 2558 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
				 บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) 		
บริษัทอื่น
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
				 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
			
บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จ�ำกัด
2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
				 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ำกัด
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
				 บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จ�ำกัด

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
อายุ
45 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 กุมภาพันธ์ 2559
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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 155/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
				 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
				 (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ
			
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
			
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - 2558 กรรมการ
				 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท
				 บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

อายุ 		
73 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

อายุ 		
72 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549

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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Executive Development Program  
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บริษัท สตาร์ซานิตารี่ แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
				 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
2546 - 2547       กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
				 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
2545 - 2547 รองผู้ว่าการ
				 ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 - 2547       กรรมการ  
				 บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549
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.
สัมมนา ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ 2560
สัมมนา Directing in the year of the rooster: Hot Issues and
Outlook for 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัมมนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน

บริษัทจดทะเบียน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
				 บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
				 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
2539 - 2546 กรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
2532 - 2539       กรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
2528 - 2532 กรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท กระเบื้องทิพย์ จ�ำกัด

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
อายุ 		
67 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
			
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - 2559 รองอธิการบดี
				 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
				 (มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)
2542 - 2543 กรรมการและผู้อ�ำนวยการ
			
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
2540 - 2541 ผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
				 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท
- สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
- สาขานิติศาสตรบัณฑิต
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิต 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 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีบริษัทอื่น
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
				 บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

นายสุวิช พึ่งเจริญ

อายุ 		
61 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ

อายุ 		
71 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 กันยายน 2543
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

กรรมการบริหาร

ปริญญาเอก
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม)  
		 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 (%) 0.0250

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการบริหาร
				 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
				 (มหาชน)
2557 - 2558 กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
				 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 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)
บริษัทอื่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
				 บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด

44

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท
- สาขารัฐศาสตร์    
		 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
		 มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 8/2547
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
รุ่นที่ 1/2546
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
				 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2549 กรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2539 - 2546 กรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ำกัด

บริษัทอื่น
2547 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
				 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ำกัด
2550 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ำกัด
2554 - 2557 กรรมการ
				 บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ำกัด

นางพเยาว์ มริตตนะพร
อายุ 		
61 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท   
- สาขาบริหารธุรกิจ
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
- สาขาบัญชี
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 9/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11/2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
				 (มหาชน)
2550 - 2558 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2557 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
				 บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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นายยาสุทากะ ซูซูกิ

นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ

อายุ 		
54 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ

อายุ 		
45 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ  

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 เมษายน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท   
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
		 มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี
- วิศวกรรมเครื่องกล
		 มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรการบริหารขั้นสูง วิทยาลัยบริหารธุรกิจวอร์ตัน
แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีบริษัทอื่น
2558 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส และผู้อ�ำนวยการใหญ่ แผนกธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน
			
บริษทั มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด ประเทศสิงคโปร์
2555 - 2558 รองประธานอาวุโส หน่วยงานพัฒนาธุรกิจที่ 1
แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
				 บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น
2552 - 2555 ผู้อ�ำนวยการและประธานอาวุโส
แผนกธุรกิจเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐาน
				 บริษัท มิตซุย คัมปะนี จ�ำกัด ประเทศเกาหลี
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริญญาตรี
- สาขาการจัดการนโยบาย  
		มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีบริษัทอื่น
2560-ปัจจุบัน กรรมการ
				 บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2559 - 2560 รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภาคที่ 4 หน่วยการพัฒนาโครงการที่ 1
				 บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด (กรุงโตเกียว)
2554 - 2559 รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภาคที่ 3 หน่วยการพัฒนาโครงการที่ 1
				 บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด (กรุงโตเกียว)
2548 - 2557 รองผู้จัดการโครงการ
				 บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ�ำกัด (ประเทศไทย)

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
อายุ 		
64 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท
- Master of Business Administration (Executive Program)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science (Mathematics and Computer Science)
		University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
ปริญญาตรี
- สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 3/2549
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 18/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
				 บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
				 ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				 ธนาคาร เอ ไอ จี เพือ่ รายย่อย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
				 (มหาชน)
2544 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
			
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์
				 (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
				 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
			
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
2558 - 2560 อุปนายก
			
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 - 2555 กรรมการ และกรรมการบริหาร
				 ธนาคารออมสิน
2554 - 2555 รองประธานกรรมการ
			
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
			
บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะผู้บริหาร

2

1

3

1

นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

2

นายธนัช ศิริเจริญ

3

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย

4

นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร

48

- กรรมการผูจัดการ
- รักษาการผูช วยกรรมการผูจัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร
- รักษาการผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

4

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ
- รักษาการผูอำนวยการฝายวิศวกรรมและกอสราง

- ผูอำนวยการฝายกิจการองคกร
- เลขานุการบริษัท

6

5

7

8

5

นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย

6

นายหงษทอง อาทิตย

7

นายพิพัฒน คติกุล

8

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ

- ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

- ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ

- ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

- รักษาการผูอำนวยการฝายลูกคาสัมพันธ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
อายุ 		
64 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท กรรมการ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 มีนาคม 2557

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
- สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 3/2549
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรประกาศนียบัตรก รรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 18/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน

บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
				 บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
				 ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

50

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

				 ธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อรายย่อย (ประเทศไทย)
				 จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
				 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์
				 (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558 - 2560 อุปนายก
				 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
				 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
				 บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
2554 - 2555 กรรมการ และกรรมการบริหาร
				 ธนาคารออมสิน
2554 - 2555 รองประธานกรรมการ
				 บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

นายธนัช ศิริเจริญ
อายุ
58  ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

รักษาการผู้อ�ำนวยการวิศวกรรมและก่อสร้าง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี
- อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การบริหารจัดการน�้ำแบบบูรณาการ ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
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

หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุน่ ที่ 19
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (AACP)
รุ่นที่ 20/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.)
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�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

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
อายุ
47  ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

กรรมการ  
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
กรรมการ  
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด

รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท
- Master of Science in Administrative Studies
Sub concentration: Financial Economics
		Boston University
ปริญญาตรี
- บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24
Driving Company Success with IT Governance สถาบัน IOD
หลักสูตร วุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Mini Master in
HR Management รุ่นที่ 26/2559 ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Certificated in Investor Relations 2016
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2559

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย

อายุ
53 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้อำ� นวยการฝ่ายกิจการองค์กร

อายุ
45 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท
- การจัดการมหาบัณฑิต
		มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
		มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Board Nomination & Compensation Program (BNCP 1/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE6/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2559
รายงานผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
หลักสูตร Responsible Supply Chain Management
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมกาบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 186/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง ระบบการจัดการข้อมูลที่ส�ำคัญ,
2014
หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่นที่ 18
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2012
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 43/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชั่ลแนล กรุ๊ป จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

52
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ปริญญาโท
- บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IP Commercialization-form Laboratory to Global Marketplace
สมาคมการบริหารอนุญาตใช้สิทธิ (ประเทศไทย)
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 121/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตร TLCA Executive Development Program
สมาคมจดทะเบียนไทย ปี 2558
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
หลักสูตร Build up Risk Awareness บริษัท PWC ปี 2558
หลักสูตร Beyond Treasury Management
สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�ำงาน

กรรมการ   
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท บางเขนชัย จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

ประสบการณ์

นายหงษ์ทอง อาทิตย์

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

อายุ
51 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อการลงทุนในประเทศเมียนมาร์
สภาอุตสาหกรรม
โอกาสการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจในเมียนมา 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
กิจกรรมดูงาน International Field Trip : CLMV
สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ปี 2559
หลักสูตร Energy Symposium 2016
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หลักสูตร ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 ศูนย์ภาษาอีซีเบอร์มิส ปี 2558
สัมมนา Myanmar insight 2017
Thai Business Association of Myanmar
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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 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, Euro money
Conference ปี 2557
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง /ระบบการจัดการข้อมูลที่ส�ำคัญ
ปี 2557
หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่นที่ 18/2556
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001

นายพิพัฒน์ คติกุล
อายุ
50 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท
- บริหารธุรกิจ
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - การจัดการทางด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบ และการจัดการน�ำ้ สูญเสีย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
Integrate Management ISO 9001/14001:2015
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การติดตามและควบคุมผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ 2558
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
หลักสูตร Introduction And Awareness to OHSAS18001:2007
บริษัท SGS ปี 2558
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
หลักสูตร Build up Risk Awareness บริษัท PWC 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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2557
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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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

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับกิจการส�ำหรับผู้บริหาร
(Governance Risk and Compliance)  
สถาบันวิทยาการจัดการ TRIS ปี 2557
โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Certify Program) ของสภาวิชาชีพบัญชี ปี  2556
หลักสูตร Marketing Certificate Program (MCP) : Excellence Series
รุ่นที่ 27/2555 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
หลักสูตร Risk Management ปี 2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Integrated Management System for Sustainability
Program (IMS)
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปี 2554
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�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 ฝ่ายปฎิบัติการ  
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ประยุกต์ทางการบริหารธุรกิจ  
บริษัท บิสซิเนทส์ แอพพริเคชั่น จ�ำกัด
ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์  
บริษัท สยามคายาบา จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ
อายุ
52 ปี
ต�ำแหน่งในบริษัท รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท
- บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบ และการจัดการน�ำ้ สูญเสีย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
Global Business Dialogue 2017
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
Singapore International Water Week 2016
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Business Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
หลักสูตร Build up Risk Awareness บริษัท PWC ปี 2558
หลักสูตร Beyond Treasury Management
สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

1.   ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

2.   นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

กรรมการ และรองประธานกรรมการ

3.   นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์

คู่สมรส นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

4.   นายพงษ์สฤษดิ  ์ ตันติสวุ ณิชย์กลุ กรรมการ

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
ณ ต้นปี

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
ณ สิ้นปี

จ�ำนวนหุ้น
ที่มีการ
ซื้อขาย
ระหว่างปี

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

342,500

342,500

-

0.0085

1,100,000

1,100,000

-

0.0275

100,000

100,000

-

0.0025

-

-

-

ไม่มี

- (1,000,000)

ไม่มี

5.   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว    

กรรมการอิสระ

1,000,000

6.   นางพิมพิมล แสงสิงแก้ว    

คู่สมรส นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

-

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 นายสุวิช พึ่งเจริญ

300,000

-

(300,000)

ไม่มี

11. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการ

1,000,100

-

-

0.0250

12. นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ

กรรมการ

-

-

-

ไม่มี

13. นายยาสุทากะ ซูซูกิ

กรรมการ

-

-

-

ไม่มี

14. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

-

-

-

ไม่มี

15. นายธนัช ศิริเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ
รักษาการผู้อ�ำนวยการวิศวกรรม
และก่อสร้าง

-

-

-

ไม่มี

16. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

-

-

-

ไม่มี

17. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร

-

-

-

ไม่มี

18. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-

-

-

ไม่มี

19. นายหงษ์ทอง อาทิตย์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

400

400

-

0.00001

20. นายพิพัฒน์ คติกุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

-

-

-

ไมมี

21. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ

รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

-

-

-

ไม่มี

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ มี ค วามตระหนั ก อยู ่ เ สมอว่ า องค์ ก รเป็ น         
ส่วนหนึ่งของสังคมและจะต้องเติบโตไปพร้อมๆ กัน องค์กร
จะเติ บ โตอย่างยั่งยืนได้ต้องอยู่บนรากฐานของสังคมที่มี          
ความยั่งยืน เช่นกัน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามแนวคิด “คุณภาพน�ำ้ คุณภาพชีวิต” เพื่อให้
สังคมได้รบั ประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยให้คนในสังคมมีคณ
ุ ภาพ
ที่ดี ส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้และ       
ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็น แบบอย่างความเจริญก้าวหน้า
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ด้ า นความ            
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่ส่ง        
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การประหยัดพลังงาน การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างครบวงจร รวมถึงการสร้างสรรค์
โครงการดู แ ลและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่สืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป

โครงการดูแลสังคมสู่ความยั่งยืน
ส่งเสริมและขยาย
โอกาสด้านการศึกษา
ของเยาวชน

หนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษา
ของเยาวชน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท�ำการโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น         
ทุนการศึกษา อาคารเรียน ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ห้องสุขา อุปกรณ์การศึกษา และระบบน�้ำดื่ม เป็นต้น
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการเข้ามาช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ้ สร้างโอกาสทางการศึกษา และช่วยแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการในเขตพื้นที่
สมุทรสาคร-นครปฐม และพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด
ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี บริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนินการมอบทุน
การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ บ ริ ก าร ตั้ ง แต่ ป ี 2549 จนถึ ง ปี 2560          
จ�ำนวนกว่า  130 โรงเรียน จ�ำนวนเงินกว่า  4,000,000 บาท ในปี 2560        
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จ�ำนวน 17 โรงเรียน จ�ำนวนเงิน
510,000 บาท บริษทั ฯ ได้เกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการ
ปี 2560  
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สนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสของ  
ส�ำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง โดยบริษัทฯ ได้ท�ำการคัดเลือกโรงเรียนบ้านส�ำโรง อ�ำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์           
เข้าร่วมโครงการฯ และพิจารณาให้การสนับสนุนการก่อสร้างห้องสุขาและระบบน�้ำอุปโภคบริโภคเป็นล�ำดับแรก เนื่องจากโรงเรียนบ้านส�ำโรง
ประสบปัญหามีห้องสุขาไม่เพียงพอกับจ�ำนวนครูและนักเรียน จ�ำนวน 162 คน (ครู 9 คน นักเรียน 153 คน) โดยมีห้องสุขาเพียง 4 ห้องเท่านั้น
รวมทั้งปัญหาเรื่องน�้ำอุปโภคบริโภคจากเครื่องกรองน�้ำของโรงเรียนมีค่าความเค็มสูงใช้บริโภคและรดน�้ำต้นไม้ไม่ได้ ซึ่งนักเรียนต้องน�ำน�้ำดื่ม
ใส่ขวดน�้ำจากบ้านมาดื่มเอง ต่อมา บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านส�ำโรงเพิ่มเติม ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบห้องสุขา ตู้กดน�้ำดื่ม
และโต๊ะเก้าอี้ครู โดยมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน จ�ำนวนเงิน 625,170 บาท บริษัทฯ ได้เกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสุขาและระบบน�้ำแก่โรงเรียนบ้านส�ำโรง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

สนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาสจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของ
นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสของส�ำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
โดยบริษัทฯ ได้ท�ำการคัดเลือกโรงเรียนด้อยโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน โรงเรียนบึงเขาย้อน และโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม   ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้             
มีสถานที่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอสามโคก คลองหลวง และหนองเสือ ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณา
ให้การสนับสนุนตามความจ�ำเป็นเร่งด่วนของโรงเรียนและปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของ
นักเรียนโดยตรง อาทิเช่น ปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้องสุขา สนามหญ้า  สนามเด็กเล่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้กดน�้ำดื่ม และอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุน จ�ำนวนเงิน 1,088,132 บาท
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เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีโดยการใช้
ความเชี่ยวชาญของ
ธุรกิจ

เป็นที่ทราบกันดีว่า  “น�้ำคือชีวิต” บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน�้ำประปาที่สะอาด รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและ           
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการเติบโตอย่างมั่นคง               
ต่อเนือ่ ง และยัง่ ยืน เพือ่ บรรลุซงึ่ วิสยั ทัศน์ดว้ ยการเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจเกีย่ วกับน�ำ้ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม
บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้น�ำ
ความรู้ความสามารถด้านการผลิตน�้ำประปามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการผลิตและ
แจกจ่ายน�้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาดและได้มาตรฐานคุณภาพ และสนับสนุนน�้ำประปาแก่ประชาชนที่มี
ความขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภคให้สามารถเข้าถึงการใช้น�้ำที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มาตรฐานการใช้          
ชีวิตประจ�ำวันของชุมชนดีขึ้น

ผลิตและแจกจ่ายน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis)  เพือ่
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน ในปี 2560 ได้มีการผลิตและแจกจ่ายน�้ำดื่มบรรจุขวด จ�ำนวนกว่า        
200,000 ขวด เพื่อน�ำมาใช้ในกิจกรรมส�ำคัญๆ อาทิเช่น การสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด
เพื่อบริการประชาชนที่มาถวายความอาลัยจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง
กรุงเทพมหานคร และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับ         
ความเสียหายจากอุทกภัย เป็นต้น   

การให้บริการ “น�ำ้ ประปา” แก่ชมุ ชน โดยการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามารับน�้ำประปาที่โรงผลิตน�้ำประปาของ
บริษัทฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงภาวะภัยแล้งหรือช่วงที่
มีปัญหาการขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค

58

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

สร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างบริษัทฯ
และชุมชน (Creating
Shared Value)

การสร้างคุณค่าทางสังคมของบริษัทฯ เพื่อน�ำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรท�ำให้
กิจกรรมที่องค์กรด�ำเนินงานอยู่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการน�ำแนวคิด
การสร้างคุณค่าร่วมมาประยุกต์เข้ากับการด�ำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลในระยะยาวต่อความ             
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และสังคมไปพร้อมกัน

การวิจัยตะกอนน�้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงผลิตน�้ำประปา
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บริษทั ฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและ
ของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ มูลค่า
ของเสียที่เกิดจากการผลิตน�้ำประปา  โดยสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในประเภท              
งานก่อสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะ
ท�ำการทดลองด้วยการน�ำตะกอนน�้ำประปามาผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการวิจัย จ�ำนวนเงิน 985,000 บาท ส่งผลให้ช่วย        
ลดภาระในการก� ำ จั ด ของเสี ย ที      ่
เกิดจากกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา 
และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากการ
วิจัยน�ำมาสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่ม         
แก่บริษัทฯ และชุมชน   

การมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนทีป่ ระสบปัญหา
น�้ำท่วมรอระบายของถนนเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ
ได้ท�ำการก่อสร้างวางท่อระบายน�้ำ (Box Culvert) บนถนน
เศรษฐกิจเป็นระยะทาง 1,500 เมตร รวมถึงการก่อสร้างบ่อและ
ระบบระบายน�้ำอัตโนมัติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน�้ำรอการระบาย
บนผิวจราจรของถนนเศรษฐกิจ โดยจะช่วยเร่งการระบายน�ำ้ ลงสู่
คลองสาธารณะได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนัก
โดยมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงิน 37,503,870 บาท
ส่งผลให้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วมขังรอการ
ระบายของถนนเศรษฐกิ จ          
ลดลง เพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กบั ผูท้ สี่ ญ
ั จร
บนถนนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
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โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
การด�ำเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักในการด�ำเนินธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต การใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประกอบธุรกิจที่หวังก�ำไร เป็น
แนวคิดหลักทีต่ อ้ งพิจารณาคูข่ นานกัน ดังนัน้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทจี่ ะน�ำมาเป็นวัตถุดบิ ในการผลิต
รวมถึงการก�ำหนดกระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการควบคุมของ
เสียให้เป็นศูนย์เพื่อไม่ให้มีของเสียปล่อยออกสู่สาธารณะจึงเป็นกลไกส�ำคัญในการที่จะด�ำเนินกิจการ
ต่อไป ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในสายตาของชุมชน
ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงท�ำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่ท�ำลายสภาพแวดล้อม

การอนุรักษ์การใช้พลังงานจากการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ
ศึกษาติดตั้ง Solar Rooftop บนถังน�้ำใส โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม
เมื่อปี 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน หากด�ำเนินการแล้วเสร็จคาดว่า                 
ค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลนจะลดลง  

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินธุรกิจ (Greenhouse Gas) โดยการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานประหยัด
พลังงานรูปแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) ของโรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

การปลูกป่าต้นน�้ำในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่เป็นแหล่งต้นน�้ำที่น�ำมาใช้ใน
กระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของป่าต้นน�ำ้ อันเป็นแหล่ง
ก่อเกิดแม่น�้ำล�ำธารช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ดังจะเห็นได้จากแนวคิดในการ
ด�ำเนินธุรกิจ “คุณภาพน�้ำ คุณภาพชีวิต” บริษัทฯ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช จัดท�ำโครงการปลูกป่าต้นน�้ำ ภายใต้โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ
ตั้งแต่ปี 2554 - 2560 พื้นที่ 5,000 ไร่ จ�ำนวน 1,000,000 ต้น ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมามี           
สภาพป่าสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งต้นน�้ำให้แก่แม่น�้ำท่าจีน และการด�ำเนินงานโครงการได้
สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ เมื่อปี 2560 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มแก่
โครงการนี้ โดยการจั ด ท� ำ โครงการฝายชะลอน�้ ำ ในพื้ น ที่ โ ครงการปลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ                 
เพื่อเป็นการให้ “น�้ำ” แก่ต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโต และป้องกันความเสียหายจาก        
ไฟป่า โดยมีระยะเวลาการด�ำเนินงาน 5 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 - 2565  
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักว่างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ ซึ่งมี            
ความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิผลของผลผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งจะน�ำไปสู่การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัทฯ                 
อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุง่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและความตระหนัก ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบาย และโครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างชัดเจนสอดคล้อง
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2545 และกฎหมาย             
ความปลอดภัยในการทํางานฉบับต่างๆ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยพัฒนาให้พนักงานมีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ผลิตน�้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรงและลูกค้าโดยอ้อม
ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และความสามารถ ทักษะ และความช�ำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตส�ำนึก            
ในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัทฯ
ป้องกันมลพิษที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง        
คุ้มค่าที่สุด
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการด�ำเนินงาน           
ของบริษัทฯ
เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคล
และทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (Injury & Illness Free Operation)

กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำ
เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน
สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการท�ำงานให้เกิดความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา
นโยบายแผนการด�ำเนินงาน และแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน เพือ่ ป้องกันและลดการเกิดอุบตั เิ หตุ การประสบอันตราย
การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทํางาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้ถกู ต้องตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยในการทํางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานต่อผูบ้ ริหาร
เพือ่ ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผูร้ บั เหมาและบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านหรือเข้ามาใช้บริการในบริษทั ฯ รวมทัง้ การสํารวจ
การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางาน ตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย         
ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(คปอ.)
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)
ชื่อ – นามสกุล

1.  นางสาวอัจฉรา สังฆโต
2.  นายพิสิฐ ดิษฐนิล
3.  นายอนุรักษ์ สุนทรอ�ำไพ     
4.  นายวิลัย จันทร์สู่
5.  นายนิพิจ วุฒิวงศ์กาญจน์

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งใน คปอ.

ผู้จัดการส่วนคุณภาพ
รักษาการผู้จัดการส่วนวิศวกรรมบ�ำรุงรักษา
พนักงานปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน มีการน�ำเรื่องการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัย
มาตั้งเป็น KPI ของบริษัทฯ โดยให้ส่วนความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้านดังนี้คือ

1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

		 ด�ำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้านกายภาพ คือ แสงสว่าง ความร้อน เสียง ด้านสารเคมี คือ ไอระเหยของ        
สารเคมีในพื้นที่ท�ำงาน และด้านสิ่งแวดล้อม คือ ไอเสียจากเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า  และน�้ำทิ้งจากห้องน�้ำ ไม่เกินมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
		 การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี

2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมที่ท�ำงาน

		 มีวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมระบบการท�ำงาน ที่ชัดเจน ปราศจากความเครียดจากการท�ำงาน ซึ่งส่งผลให้
พนักงานทุกคนท�ำงานอย่างมีความสุข เช่น มีนโยบาย มี Core Competency ที่ชัดเจน เป็นต้น
		 กิจกรรม Safety Man มอบหมายให้พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน รับผิดชอบเป็น Safety Man (1 คน/สัปดาห์) ค้นหาและ         
ชี้บ่งสภาพการณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ร่วมประเมินความเสี่ยง ร่วมคิดวิธีการป้องกันและควบคุมอันตราย เสนอต่อ          
คณะกรรมการความปลอดภัยและผู้บริหาร และน�ำเอามติที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
		 จัดให้มีกลุ่ม Line ส�ำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ในการแบ่งปันข่าวสาร ความห่วงใยซึ่งกันและกัน
		 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีให้พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
		 กิจกรรม “สานสัมพันธ์วันครอบครัว TTW” TTW Family Day ฯลฯ

3. ด้านทรัพยากรและโอกาส

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

		 ทีทีดับบลิวให้ความส�ำคัญกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆ โรงผลิตน�้ำประปาและพื้นที่ให้บริการ โดยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านการศึกษา  ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาสใน          
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดปทุมธานี การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการสมุทรสาคร-นครปฐม และพื้นที่ปทุมธานีรังสิต การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี สุขอนามัย การท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
พนักงานและครอบครัวของพนักงานอยู่ร่วมในสังคมนั้นอย่างภาคภูมิใจและสุขใจ

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในขั้นตอนใดของการผลิต/การให้บริการ
1. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเหตุการณ์สารคลอรีนรั่วไหล

		 มีแผนงานจัดการป้องกันมลพิษ เรื่อง ลดปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในบรรยากาศ  โดยมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้น        
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งผลการวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
		 มีแผนฉุกเฉินในการรับมือกับเหตุการณ์คลอรีนรั่วไหล  โดยมีการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ และซ้อมอพยพเป็นประจ�ำทุกปี

2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

		 มีการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี โดยวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นปัจจัยส�ำคัญทีแ่ สดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น             
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งการก�ำกับดูแลที่ดีจะน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางการเงิน การลงทุน
และเกิดความสามารถในการแข่งขัน
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การก�ำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ระบบการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของ
บริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มั่นใจว่าการก�ำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คณะกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด
(มหาชน) ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผล
กรรมการทั้งคณะ การประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับ
คณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และน�ำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานต่างๆ โดยเน้นการน�ำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีการ  
เปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัทฯ ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ระดับเดียวกัน
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ฝ่ายจัดการ (Management)

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการด�ำเนินกิจการและบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ ท�ำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุด มีอ�ำนาจและ
หน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษทั ฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดี               
ที่สุด การพิจารณาค่าตอบแทนฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งฝ่ายจัดการทุกระดับ                       
ร่วมกันก�ำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจและน�ำไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้        
บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คือ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

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

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนการ
ด�ำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ โดยในปี 2560 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย จากความมุ่งมั่นดังกล่าว
ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุม
ผูถือหุนไดดีเยี่ยมในการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560 โดยไดรับคะแนนเต็ม
100 คะแนน จากการประเมินโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

การกำกับดูแลกิจการในระดับ
ดีมาก ซึ่งคะแนนที่ไดรับในปนี้
สูงกวาปที่ผานมา จากการสำรวจโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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ในปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ด�ำเนินโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย           
ประจ�ำปี 2560 เพื่อติดตามการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพือ่ เป็นการ
ช่วยสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ 5 ด้านของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศ
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนให้พนักงานได้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ด้านในปี 2560 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 การให้ข้อมูลที่ส�ำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ การเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เข้าร่วมในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีการด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วัน                       
สิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และหากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
พิจารณาระเบียบวาระพิเศษ ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น        
คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM          
Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษทั ฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วนในสาระส�ำคัญส�ำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้
โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี รวมทั้งอ�ำนวย         
ความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้
ก. แจ้งก�ำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสือ่ สารข้อมูลของ ตลท. และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ก่อนการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 31 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
วางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
ข. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี 2560 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
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   28 มีนาคม
2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันและได้ท�ำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�ำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งน�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมดบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทัง้ จัดให้มหี มายเลข
โทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมน�ำเสนอข้อมูลที่ส�ำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
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ค. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น�ำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มาที่ cg@ttwplc.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2420-6064 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม
รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุมและด�ำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ และไม่การกระท�ำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้
ก. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบค�ำถามและรับทราบความเห็น
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2560 ประธานกรรมการและกรรมการจ�ำนวน 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด        
ได้เข้าร่วมการประชุม โดยรองประธานกรรมการ 1 ท่านไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ  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�ำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุมโดยรายละเอียดของข้อมูลส�ำคัญได้แจ้ง     
ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว
จ. ให้โอกาสผูถ้ อื หุน้ ในการแสดงความคิดเห็น ซักถามต่อทีป่ ระชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานในทีป่ ระชุม
ได้ให้ความส�ำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
ฉ. ว่าจ้างส�ำนักงานกฎหมาย บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของ       
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับ             
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และทีป่ ระธานแจ้งการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ และการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน
ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน มีความโปร่งใส และเป็นไปตาม             
ข้อบังคับบริษัทฯ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ด           ี
อีกทั้ง บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ช. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 2 คน เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน
ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะจ�ำนวน 448 ราย และ 272 รายตามล�ำดับ นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,175,174,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.58 ของ           
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ลดลงจากจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการ
มอบฉันทะจ�ำนวน 497 ราย และ 695 รายตามล�ำดับ นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,145,604,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.83 ของ          
จ�ำนวนหุ้นที่จ�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 28 เมษายน 2560 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ตลท. ก�ำหนดคือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
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ข. จัดให้มีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ค. หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                     
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ของ ตลท. และประสานงานกับนายทะเบียน
TSD พร้อมประกาศแจ้งการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการได้ดูแลกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย        
มีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม รวมทั้งกระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยาก ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจ และได้รับ
ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ดังนี้
ก. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้        
ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ทราบล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็น         
การจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
ข. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี รวมทั้งเสนอชื่อ               
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมี
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของกรรมการ และ
จรรยาบรรณของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบ       
ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้
กรรมการ
กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการท�ำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยต่อ
สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผู้อื่นอันอาจน�ำไปสู่การจองซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
พนักงาน

68

พนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อ            
ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการซึ่งจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
หน่วยงานกลางทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ ส่วนลงทุนสัมพันธ์ และส่วนเลขานุการ
บริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการ
เปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับสารสนเทศทีม่ นี ยั ส�ำคัญอืน่ ๆ ห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานทีร่ ขู้ อ้ มูลซือ้ ขายหุน้ นับตัง้ แต่วนั ทีท่ ราบข้อมูล
และ 24 ชัว่ โมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

อย่างเป็นทางการ โดยให้ถอื ว่ามาตรการและระบบควบคุมนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของมาตรการควบคุมความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ
รวมทัง้ ให้ถอื เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาทีจ่ ะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการ
ดังกล่าว การทีพ่ นักงานใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไป เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะมิให้มกี ารขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยได้กำ� หนดเป็นหลักการ
ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการและพนักงาน โดยจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2560 คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการกระท�ำความผิดของ
กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแลเรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดย
ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง และเรือ่ งทีถ่ อื เป็นหน้าทีท่ พี่ งึ กระท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย คณะกรรมการ
จึงได้กำ� หนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ ไว้อย่างชัดเจน ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการด�ำเนินงาน สรุปได้ดังนี้
พนักงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส
ภาษาหรือต�ำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูป
แบบ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มี
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เกีย่ วกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ประสานด้าน
นโยบายการจัดสวัสดิการไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่ากฎหมายก�ำหนด เช่น การจัดตั้ง
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยการจ่ายเงินสมทบของบริษัทฯ มีอัตราที่เหมาะสมตามอายุการท�ำงานระหว่าง 5% - 10% การจัดการดูแล       
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี การรักษาพยาบาลฟรีตามโครงการประกันสุขภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยบริษัทฯ                 
ได้กำ� หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในทีท่ ำ� งาน รวมถึงการจัดพาหนะประจ�ำต�ำแหน่งให้กบั
ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว บริษัทฯ ยังให้การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ กับพนักงาน อาทิ           
การจัดตัง้ ชมรมวิง่ เพือ่ สุขภาพ การจัดตัง้ ชมรมแบดมินตัน การจัดตัง้ ชมรมฟุตบอล เป็นต้น  รวมถึงยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในอนาคต โดยน�ำระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบัน        
ชัน้ น�ำต่างๆ บริษทั ฯ มีการจัดท�ำคูม่ อื พนักงานส�ำหรับให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการทีพ่ นักงานพึงได้รบั อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงานรวมถึงจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เพราะ
เชือ่ ว่าบุคลากรคือทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุดในการขับเคลือ่ นองค์การไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้
ความสามารถ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ส�ำหรับเส้นทางการเรียนรูแ้ ละพัฒนาของพนักงาน บริษทั ฯ ได้จดั โปรแกรมการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม
ตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาท�ำงานกับบริษัทฯ วันแรกจนถึง ณ วันที่เกษียณอายุ และบริษัทฯ ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงาน            
อย่างต่อเนือ่ ง โดยการส�ำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการท�ำงาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมินระดับความผูกพัน
ทีม่ ตี อ่ องค์กร (Employee Engagement Survey) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและ          
ความปลอดภัย ผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน
มาโดยตลอด ทั้งด้านเวลา งบประมาณ การเติบโตในสายอาชีพ
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เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตราก�ำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจ่ายน�้ำประปา 
การบริหารจัดการระบบผลิตน�้ำประปาและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียได้อย่างราบรื่นนั้น ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งได้แก่ การพัฒนาบุคลากร        
ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากร
เป็นรายต�ำแหน่ง โดยการก�ำหนดแผนการพัฒนา การเตรียมการและด�ำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และจัดท�ำ สมรรถนะหลัก (Core
Competency) สมรรถนะทางด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และน�ำมา
ใช้เป็นกรอบการพัฒนา 
ส�ำหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้รับทราบ
ถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิด                 
สิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ  พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการ       
เรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันตามลักษณะงานและระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร  การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรูง้ านได้อย่างหลากหลายและการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง บริษทั ฯ
ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้ “Edutainment” ที่ประกอบด้วย ต�ำรา ข้อมูล สาระน่ารู้และความบันเทิงอย่างครบถ้วน เมื่อพนักงานก้าวสู่
ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานไปสู่บทบาทผู้น�ำ ในปี 2559 พนักงาน        
ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจ�ำนวน 220 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 8,396 ชั่วโมง และในปี 2560 พนักงานได้         
เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจ�ำนวน 127 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 6,554 ชั่วโมง

การประเมินผลการท�ำงานและการพัฒนาอาชีพ

ส�ำหรับพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทุกระดับ ในทุกๆ สิ้นปีจะมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จรายบุคคล                     
โดยก�ำหนดบนพื้นฐานของความคาดหวังต่อความส�ำเร็จในงาน สมรรถนะความสามารถ และการพัฒนา เพื่อก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญ
และเป้าหมายของการพัฒนา โดยอ้างอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถทัง้ 3 ด้านทีป่ ระกอบด้วย ความสามารถหลักองค์กร
(Core Competency) ความสามารถในการบริหาร (Management Competency) และความสามารถตามสายงาน (Functional              
Competency) ตามแบบแผนของการพัฒนาทั่วไปของบริษัทฯ แผนพัฒนารายบุคคลจะให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาจาก
ประสบการณ์จริง การเรียนรู้และพัฒนาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่น และการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ
ลูกค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อลูกค้าทั้งในฐานะผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย               
ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความสะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ระหว่างกัน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า เกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2560 ไม่มขี อ้ พิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า ทัง้ นี้ ในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา บริษทั ฯ สามารถผลิตน�ำ้ ประปา
ให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยรวมมีความพร้อมในการจ่ายน�้ำประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามสัญญาซื้อขายน�้ำประปา และสามารถ
ผลิตน�้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)
เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทมี่ ตี อ่ เจ้าหนีท้ กุ ราย โดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญาเงินกูอ้ ย่างเคร่งครัด และไม่ปกปิดสถานะทางการ
เงินที่แท้จริง มีการให้ข้อมูลสาระทางการเงินกับเจ้าหนี้เป็นระยะ บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย มีสัดส่วน        
การบริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ในการช�ำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือ เงื่อนไขต่างๆ         
ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�ำระหนี้ใดๆ
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คู่ค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือ พันธมิตรผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าโดยเน้นการพิจารณา
จากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผูใ้ ห้บริการทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า วิธีการบริหารความเสี่ยง และได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า ซึ่งบริษัทฯ มีการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก ภายใต้การก�ำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ดังนี้
1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2. ความสามารถทางเทคนิค
3. สถานะภาพทางการเงิน
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการด�ำเนินคดี
5. ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
6. ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
7. นโยบายด้านการให้บริการ
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ท�ำให้บริษทั ฯ ด�ำรงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจ่ายน�ำ้ ประปาให้เป็นเลิศ
ปราศจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า
ในปี 2560 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่ค้า/คู่สัญญา
คู่แข่งขัน
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง         
การด�ำเนินงานอันเป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยไม่แสวงหาข้อมูลของคู่ค้าและคู่แข่ง             
อย่างไม่สุจริต รวมทั้งไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวในทางร้าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและ          
รับผิดชอบต่อคู่แข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2560 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่แข่งขัน
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กร      
ที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน                  
ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ด้วยความเคารพใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการร่วมมือ
กับชุมชนสร้างสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินงาน
เป็นโครงการและกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ได้แบ่งตามประเภทโครงการไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงผลิตน�้ำประปา ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์น�้ำ และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำเพื่อคง                 
ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและการสร้างงานให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการ         
จัดท�ำโครงการ “1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน�้ำ” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน�้ำจ�ำนวน 1 ล้านกล้าในพื้นที่ 5 พันไร่เป็น   
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) โดยท�ำการปลูกต้นกล้าปีละ 1 พันไร่ ไร่ละ 2 แสนต้น และดูแลบ�ำรุงรักษาต้นกล้าในแปลงปลูกต่อ
ไปอีก 2 ปี โดยมีอตั ราการรอดตายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จากนัน้ จึงท�ำการส่งมอบให้กบั กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ดูแลต่อไป
ในปี 2560 โครงการ 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน�้ำ ได้ด�ำเนินการเสร็จสมบูรณ์ บรรลุตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ได้ท�ำการส่งมอบผืนป่าให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียบร้อยแล้วในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการด�ำเนินโครงการต่อเป็นโครงการฝายชะลอน�้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร           ี
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 5 ปีเพื่อสร้างความชุ่มชื้น สร้างระบบนิเวศน์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
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การด�ำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การด�ำเนินธุรกิจทีข่ าดความรับผิดชอบนัน้ จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ นุ แรง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในชุมชนที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญเทียบเท่ากับ
ปัจจัยทางด้านการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม จากการด�ำเนินธุรกิจตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาท�ำให้บริษทั ฯ เข้าใจดีวา่ แค่การปฏิบตั ิ
ตามกฎข้อบังคับต่างๆ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่ส�ำคัญที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจาก            
กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้นั่นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการค้นหา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม         
กฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์ฉกุ เฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ ซึง่ บริษทั ฯ มีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อม

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�ำหนดและน�ำมาใช้กับพนักงานทั้งในองค์กรและพนักงานสังกัด
หน่วยงานในสถานที่ต่างๆ โดยได้ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการและการปฏิบัติ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการอบรมและ
ปรับปรุงความคิดของพนักงานทุกระดับ จะเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่ส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรพบว่าระเบียบและขั้นตอนการ
ด�ำเนินการต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โครงการฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มี
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ และปลูกจิตส�ำนึกเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม โดยโครงการฝึกอบรมนีไ้ ด้จดั ฝึกการอบรมทัง้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่
และหน่วยงานสาขา
6. บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชักจูงและสนับสนุนผู้ค้าทุกรายของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษทั ฯ สนับสนุนการน�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพือ่ รณรงค์ให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครือ่ ง
ปรับอากาศและปิดไฟ ในช่วงกลางวันหรือช่วงที่พนักงานและผู้บริหาร มิได้อยู่ในห้องท�ำงานเป็นเวลานาน การใช้รถร่วมกันในกิจกรรม
หรือเดินทางเดียวกัน การท�ำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่สง่ ผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลง แต่เป็นการปลูกฝัง
ให้เกิดจิตส�ำนึกส่วนตัว และน�ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ สนับสนุนการปฏิบตั ติ าม “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ และได้กำ� หนด
นโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานใหม่ ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) ในการกระท�ำผิด  
เพื่อน�ำมาปฏิบัติโดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน เรื่องราวการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการได้รับ
การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทฯ ก�ำหนดเพื่อแสดงถึงการที่บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี
ในปี 2560 บริษทั ฯ ไม่ได้รบั การร้องเรียนเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คูค่ า 
้ และคนในพืน้ ทีบ่ ริการทีบ่ ริษทั ฯ
ด�ำเนินงานอยู่ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะเกิด                   
ผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่บริการที่บริษัทฯ ด�ำเนินการอยู่ ทั้งนี้ นโยบายที่คณะกรรมการได้ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน                
ในการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้
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บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการท�ำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ
จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการ
ท�ำงานร่วมกัน
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
บริษทั ฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ประวัตสิ ว่ นบุคคล ประวัตสิ ขุ ภาพ ประวัตกิ ารท�ำงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือ             
การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะท�ำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิด
ถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระท�ำไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
พนักงานทุกคนต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา  หรือการกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐาน
ของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีคณะเจ้าหน้าที่
บริหารความเสีย่ งทีม่ ีกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประธาน รายงานการด�ำเนินงานให้กบั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณา ทัง้ ในการ
ด�ำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ              
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�ำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ                 
ไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) บริษัทฯ ห้าม                      
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับ         
การทุจริตในทุกรูปแบบ ในการท�ำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ
ด�ำเนินธุรกิจด้วย นโยบายนีจ้ ะมีการทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน
และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ทั้งนี้ได้ก�ำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน
เรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท�ำให้บริษัทฯ  
เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม รวมทัง้ ให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สนิ ใดแก่บคุ คลภายนอก เพือ่ จูงใจให้ผนู้ นั้ กระท�ำ
หรือละเว้นการกระท�ำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
ทัง้ นี้ นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนและแนวปฏิบตั ิ บริษทั ฯ ได้ประกาศใช้เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2559

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีการด�ำเนินธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องด�ำเนินไปอย่างเป็นธรรม        
ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ่ายน�้ำประปา             
รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยผลิตและจ่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า  โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 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

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้น�ำเสนอข้อมูลที่ส�ำคัญ          
ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่ www.ttwplc.com เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
		 ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร
		 การก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง
		 ข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น ปฏิทินนักลงทุน
		 ข่าวสารและความเคลือ่ นไหวขององค์กร ประกอบด้วย ข่าวสารเกีย่ วกับธุรกิจ และข่าวสารเกีย่ วกับโครงการเพือ่ ชุมชน และ
สังคม
		 ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวคิดและทิศทางการด�ำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชนและสังคม    
ที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
2. การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ
3. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
4. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
5. การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า  5 คน การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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
เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ หรือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการก�ำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ วุฒิภาวะ
และความเป็นมืออาชีพโดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการในปัจจุบนั ประกอบด้วย กรรมการเพศชาย 11 คน เพศหญิง 1 คน โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์,
บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน และกฎหมาย ในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 33.3 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 8.3 ตามล�ำดับ มีความหลากหลาย
ของวิชาชีพ และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการถ่วงดุลของกรรมการ
อย่างเหมาะสม
ตารางแสดงการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน

1.   นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

ประธาน

-

-

-

-

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร

2.   ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร
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กรรมการ
กรรมการบริหาร
บรรษัทภิบาล
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน

3.   นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร

4.   นายสุวิช พึ่งเจริญ

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร

5.   นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการ

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ผู้จัดการ

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

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร

10. นายยาสุทากะ ซูซูกิ

-

-

กรรมการ

-

-

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
บรรษัทภิบาล
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีก�ำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมี                  
การก�ำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 22 ครั้ง ดังนี้
ตารางแสดงจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (ครั้ง)
รายชื่อคณะกรรมการ
1.   ดร.ทนง พิทยะ
2.   นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
3.   นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
4.   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
5.   นายไพรัช เมฆอาภรณ์
6.   นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
7.   ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
8.   นายสุวิช พึ่งเจริญ
9.   นางพเยาว์ มริตตนะพร

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

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

4/4
4/4
4/4
-

4/4
4/4
4/4
-

กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
และก�ำหนด
บริหาร
บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทน
ความเสี่ยง
3/3
3/3
2/3

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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2/2
2/2
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (ครั้ง)
รายชื่อคณะกรรมการ
10. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
11. นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ(1)
12. นายยาสุทากะ ซูซูกิ
13. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
1/1
1/1
1/1

กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
และก�ำหนด
บริหาร
บรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทน
ความเสี่ยง

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท
บริหาร ตรวจสอบ
3/4
1/4
4/4
4/4

3/4
4/4

-

3/3
-

2/2

3/4
4/4

หมายเหตุ (1) นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2017 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 แทนนายโทโมอะกิ มัทซึโมะโตะ ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2017 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 มีมติรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทประจ�ำปี 2560 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
การประเมิน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ
2. ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. หน้าที่คณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาและการฝึกอบรม
ประเมินโดยรวม
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สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 จาก 4 คะแนนในแต่ละหัวข้อเท่ากับปีที่ผ่านมา

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 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง       
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ              
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ผมู้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ            
บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ และรวมถึงไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่นอ้ ยกว่า 
1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของ
บริษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องหรือญาติสนิท
ของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน               
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ         
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ               
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�ำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย              
ต่างประเทศโดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกีย่ วกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง 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
หรือ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดว่า  นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระ               
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้อง
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ                 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ผมู้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ             
บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ และรวมถึงไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่นอ้ ยกว่า 
1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
(5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ              
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน          
ร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
(10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(11) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(12) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ          
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ               
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�ำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย              
ต่างประเทศโดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกีย่ วกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 5 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อท�ำหน้าที่                 
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�ำหนดค่าตอบแทนมีจำ� นวน 4 คน แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย
1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 50

การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจ�ำนวน 4 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็น             
กรรมการอิสระกับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารทีไ่ ม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ           
เท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of
Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที                      ่
28 กรกฎาคม 2559 และบริษทั ฯ ได้สง่ เป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผูบ้ ริหารเพือ่ ได้รบั ทราบโดยทัว่ กัน และปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information)
หลักการทั่วไป

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ด�ำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด                   
พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่กระท�ำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที       ่
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
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ และพนักงานของบริษทั ย่อยรวมถึงบริษทั ฯ เอง ต้องเผชิญกับ
การกระท�ำทีอ่ าจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพือ่ เป็นการด�ำเนินการตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย
ทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 พร้อมทัง้ ใช้สามัญส�ำนึก เหตุและผลทีพ่ งึ ปฏิบตั แิ ต่ละกรณีประกอบด้วย โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในไว้ ดังนี้
กรรมการ
(1) กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
(2) กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการท�ำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
(3) กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยต่อ
สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
(4) กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผู้อื่นอันอาจน�ำไปสู่การจองซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
พนักงาน
(1) พนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อ            
ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
(2) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลเอง หรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
(3) หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ ส่วนลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการ
บริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดห้าม กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการ
เปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับสารสนเทศที่มีนัยส�ำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่รู้ข้อมูล  
และ 24 ชัว่ โมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่
อย่างเป็นทางการ โดยให้ถอื ว่า มาตรการและระบบควบคุมนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของมาตรการควบคุมความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ
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รวมทัง้ ให้ถอื เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาทีจ่ ะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการ
ดังกล่าว การทีพ่ นักงานใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไป เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

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) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาของบุคคลตามข้อ (1) (2) (3)

หลักทรัพย์ต้องห้าม
หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible
debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ
แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
(1) บุคคลต้องห้าม ไม่ควรซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตามหากบุคคลดังกล่าว รู้ หรือควรรูข้ อ้ มูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ อันอาจ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
(2) บุคคลต้องห้ามทีไ่ ด้รขู้ อ้ มูลซึง่ มีสาระส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น จากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าทีใ่ นบริษทั ฯ
บริษัทในเครือ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจาก       
เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง
นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้าม                 
พึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท�ำงบการเงินบริษัทฯ ท�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่ม         
จัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ท�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่วัน
ที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว 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 และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับ               
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ พร้อมกันด้วย
(2) ผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขึน้ ไป จะต้องท�ำการรายงานการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีต่ นถืออยู่ ตัง้ แต่
ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
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วิธีการรายงาน
(1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดท�ำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งส�ำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ           
หน่วยงานก�ำกับดูแล ต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
(2) ผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขึน้ ไป ให้จดั ท�ำรายงานการถือครอง และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจาก                           
ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
การรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (ชื่อเดิมบริษัท
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              
ความสัมพันธ์และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นๆ ใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี ข้อมูล          
เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้
รายการ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก
3. ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI
4. ค่าบริการอื่นๆ
รวม

ปี 2560
625,000
600,000
75,000
-ไม่มี1,300,000

ปี 2559
625,000
600,000
75,000
-ไม่มี1,300,000

ปี 2558
600,000
600,000
150,000
-ไม่มี1,350,000

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 หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับทีเ่ หมาะสมและเป็นอัตราทีเ่ พียงพอสําหรับการรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุ
สมผล เมือ่ เปรียบเทียบกับระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ           
ชุดย่อยด้วย
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจ�ำนวน 7,755,400 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนประจ�ำ จ�ำนวน
6,312,000 บาท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจ�ำนวน 1,443,400 บาท และโบนัสประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 18,241,167บาท
ค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2560
ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1.   ดร.ทนง พิทยะ

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
ประจ�ำ

รวม

โบนัส

รวมทั้งสิ้น

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษทั

785,600

196,400

982,000

2,292,000

3,274,000

2.   นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์

รองประธานกรรมการบริษัท

643,200

120,600

763,800

1,873,000

2,636,800

3.   นายณรงค์ แสงสุริยะ

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

49,907

49,907

(1)

-

-

-

4.   นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสวุ ณิชย์กลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

520,800

113,100

633,900

1,289,260

1,923,160

5.   นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว

636,000

141,900

777,900

1,858,000

2,635,900
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กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาล
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ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
ประจ�ำ

รวม

โบนัส

รวมทั้งสิ้น

6.   นายไพรัช  เมฆอาภรณ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล

572,800

143,200

716,000

1,672,000

2,388,000

7.   นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

572,800

126,100

698,900

1,672,000

2,370,900

8.   ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์

กรรมการ กรรมการบริหาร

401,600

83,300

484,900

1,171,000

1,655,900

9.   นายสุวิช พึ่งเจริญ

กรรมการ กรรมการบริหาร

401,600

100,400

502,000

1,171,000

1,673,000

10. นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

416,000

78,000

494,000

1,215,000

1,709,000

11. นายยาสุทากะ ซูซูกิ

กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

344,800

86,200

431,000

1,007,000

1,438,000

12. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ(2)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

459,667

114,917

574,584

1,381,000

1,955,584

13. นายฮิเดะโอะ  มัตซึโมโตะ(3)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

13,133

3,283

16,416

14. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการผู้จัดการ

544,000

136,000

680,000

1,590,000

2,270,000

6,312,000

1,443,400

7,755,400

18,241,167

25,996,567

รวม
หมายเหตุ

-

16,416

นายณรงค์ แสงสุริยะ ลาออกวันที่ 13 มกราคม 2559
นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ ลาออกวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
(3)
นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
(1)
(2)

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2560, 2559 และ 2558
รายละเอียด
ค่าตอบแทนประจ�ำ
เบี้ยประชุม
โบนัสรวม
รวม

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน
13
6,312,000
15
6,303,000
15
6,262,500
13
1,443,400
15
1,488,700
15
1,581,000
13
18,241,167
15
18,420,000
15
19,940,000
25,996,567
26,209,700
27,783,500

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทกี่ รรมการก�ำหนดซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ตามระบบ
ประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันก�ำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจและน�ำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  
ของผู้บริหาร ดังนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน
ค่าตอบแทนรวม
8
24,322,552
8
24,699,780
8
20,637,660
โบนัสรวม
8
7,140,015
7
8,848,610
7
7,371,640
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
8
1,563,024
8
1,580,431
8
1,317,874
รายละเอียด

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษทั ฯ เป็นองค์กรทีม่ คี า่ จ้างและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน เพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการมีความเหมาะสม
ต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานเป็น
ประจ�ำทุกปี มีการบริหารค่าจ้างโดยยึดหลักความเป็นธรรม ค�ำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ อีกทั้งการให้รางวัลการยกย่องชมเชย การเลื่อนระดับเมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงาน        
ที่เป็นเลิศ
ด้วยความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้กำ� หนดนโยบายการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกับก�ำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทฯ จากเดิมที่ประมาณ          
50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร  ดังนั้น การยกระดับผลตอบแทนของพนักงานให้สูงขึ้น จึงได้ด�ำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามไปด้วย
นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังจัดสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละปี ให้แก่พนักงานทุกคน ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับ
กลางก�ำหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ดังนั้นพนักงาน            
ในทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยก�ำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการที่             
เหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการก�ำหนดอัตราแรกเข้าตามวุฒิการศึกษา 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จ�ำนวน
รวม 71.02 ล้านบาท 76.82 ล้านบาท 81.59 ล้านบาท และ 86.87 ล้านบาท ตามล�ำดับ
PTW จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จ�ำนวนรวม 9.71             
ล้านบาท 10.36 ล้านบาท 10.7 ล้านบาท และ 11.50 ล้านบาท ตามล�ำดับ
TWO จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จ�ำนวนรวม 44.52         
ล้านบาท 49.97 ล้านบาท 54.37 ล้านบาท และ 58.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อย ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
บริษัท/บริษัทย่อย
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์  จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ปี 2560
86.87
11.50
58.76

ปี 2559
81.59
10.70
54.37

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
76.82
10.36
49.97

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร
และพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การด�ำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นน�ำประเภทเดียวกัน
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิด
ความมัน่ ใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน รายได้และค่าใช้จา่ ย และกระแสเงินสดรวมทีเ่ ป็นจริงและสมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังในการประมาณการ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัต               ิ
ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำกับ
ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบทานงบการเงินให้การรายงานทางการเงินมี         
ความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติต่อ          
คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2560 ได้แสดง
ฐานะทางการเงินรายได้และค่าใช้จา่ ย และกระแสเงินสดรวมทีเ่ ป็นจริงและสมเหตุสมผล จัดให้มกี ารบันทึกข้อมูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง
ครบถ้วน ตลอดจนการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี         
ที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ       
งบการเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แบบไม่มีเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชี

(ดร.ทนง พิทยะ)
ประธานกรรมการ

(ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) โดยการแต่งตัง้ ของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย โดยมีนายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว                        
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการ
ส่วนตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก                    
คณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นอิสระ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำในเรือ่ งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร              
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า  ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
รวมทัง้ การสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน พร้อมทัง้ มัน่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจ�ำปี 2560
มีความถูกต้องในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน
โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต แผนการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปี 2560  และพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน โดยให้สว่ นตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พบว่า การควบคุมภายในของ
กระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานส�ำคัญมีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์              
ในการปฏิบัติงานและมีการติดตามฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ให้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ                    
การตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญ
3. พิจารณาการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2560 ไม่มีการด�ำเนินการดังกล่าว
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยค�ำนึงถึงความน่าเชือ่ ถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำ� ปรึกษาในมาตรฐานบัญชี การสอบบัญชีและการรับรอง
งบการเงินได้ทันเวลา
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเสนอแต่งตัง้ ให้ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5238 และ/
หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 5313 แห่งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบัญชีการสอบบัญชี โดยก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000
บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน�ำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
									
(นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ              
งบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี            
ที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันเดียวกันของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ           
งบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า  ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ         
ตรวจสอบของข้าพเจ้า  ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อ           
งบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปา และสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอน
เมือ่ สิน้ สุดสัญญาฯ ของบริษทั ย่อย และสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของบริษทั ฯ
จ�ำนวนรวม 767 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็น
ร้อยละ 37 ของค่าใช้จา่ ยรวมในงบการเงินรวม ในการค�ำนวณค่าตัดจ�ำหน่ายดังกล่าว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้วธิ ผี นั แปรตามจ�ำนวน
หน่วยที่ผลิต ซึ่งต้องใช้การประมาณการจ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายน�้ำประปา หรือสัญญา       
การให้สิทธิด�ำเนินงาน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจ�ำนวนหน่วยผลิตในอนาคต โดยพิจารณาจากปริมาณ             
การผลิตในปัจจุบัน ก�ำลังการผลิตของเครื่องจักร ปริมาณความต้องการใช้น�้ำของผู้บริโภค สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมี       
ผลต่อการแสดงมูลค่าของค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์
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ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อสมมติของฝ่ายบริหารในการประมาณการจ�ำนวนหน่วยผลิตน�้ำประปาในอนาคต โดยการสอบถามผู้บริหารที่
รับผิดชอบและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประมาณการจ�ำนวนหน่วยผลิต ตรวจสอบอายุของสัมปทานและอายุของสิทธิในการ
ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเปรียบเทียบประมาณการจ�ำนวน
หน่วยผลิตน�้ำประปาตามที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประมาณการไว้กับปริมาณการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ทดสอบการค�ำนวณค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบใด ๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระ
ส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง             
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้วา่ ข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญแล้ว
ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่             
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่     
ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่        
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ       
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง          
อันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ              
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การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี              
นัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี         
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน        
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต         
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า            
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ                 
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

มณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
วิเคราะห์รายได้จากการขายน�ำ้ ประปา
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2560

ปี 2559

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

น�้ำประปา - บริษัทฯ

3,771.5

3,623.7

147.8

4.1

น�้ำประปา - บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด

1,703.0

1,646.5

56.5

3.4

5,474.5

5,270.2

204.3

3.9

รวม

รายได้จากการขายน�้ำประปา

ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายน�้ำประปาเท่ากับ 5,270.2 ล้านบาท และ 5,474.5 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 204.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 รายได้จากการขายน�้ำประปาที่เพิ่มขึ้นสามารถอธิบายได้ดังนี้
1) รายได้จากการขายน�้ำประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 147.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เนื่องจากยอดขาย                 
น�ำ้ ประปาเพิม่ ขึน้ 7.5 ล้าน ลบ.ม. และราคาขายน�ำ้ ประปาทีป่ รับขึน้ จากปีกอ่ น คิดเป็นรายได้จากการขายน�ำ้ ประปาเพิม่ ขึน้
จ�ำนวน 121.7 ล้านบาท และยอดขายน�ำ้ ประปาในพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมบางปะอินเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 0.6 ล้าน ลบ.ม. รวมถึง
อัตราค่าน�้ำประปาปรับเพิ่มขึ้น คิดเป็นรายได้จากการขายน�้ำประปาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพิ่มขึ้นจ�ำนวน  
26.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5
2) รายได้จากการขายน�้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด (PTW) เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 56.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.4 เนื่องจากยอดขายน�้ำประปาของ PTW เพิ่มขึ้น 4.4 ล้าน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3

อัตราค่าน�้ำประปาที่บริษัทฯ และ PTW ขายให้แก่ กปภ. ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้
ค่าน�้ำประปาของบริษัทฯ (บาท/ลบ.ม.)
300,000 ลบ.ม. แรก

สูงกว่า 300,000 ลบ.ม.

ค่าน�้ำประปาของ PTW
(บาท/ลบ.ม.)

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

1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560

28.564794

12.02

12.54

ระยะเวลา

รายได้จากการบริการ

ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 108.7 ล้านบาท และ 120.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิ่มขึ้น 12.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เนื่องจากรายได้ค่าบริการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และอัตราค่าบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินปรับเพิ่มขึ้น
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รายได้อื่น

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร และผลตอบแทนจากการ
บริหารเงินสดของบริษัท รายได้จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน และอื่น ๆ
ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 120.1 ล้านบาท และ 152.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 32.1
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 ล้านบาท เนื่องจากผลตอบแทนจากการบริหารเงินสดเพิ่มขึ้น

วิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ย
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนบริการ

ปี 2560

ปี 2559

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

1,564.4

1,497.5

66.9

4.5

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

257.3

244.3

13.0

5.3

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

407.0

433.2

(26.2)

(6.0)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

632.2

606.7

25.5

4.2

2,860.9

2,781.7

79.2

2.9

รวม

ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนบริการ

ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในการผลิต
น�ำ้ ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าเช่าทีด่ นิ ส�ำหรับการวางท่อ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานผลิตและซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม และค่าใช้จา่ ย
ในการผลิตอื่น ๆ เป็นต้น  
ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการเท่ากับ 1,497.5 ล้านบาท และ 1,564.4 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 66.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ในการ
ผลิตน�้ำประปาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 244.3 และ 257.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ       
เพิ่มขึ้น 13.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายสนับสนุนลูกค้าและค่าใช้จ่าย
ประชาสัมพันธ์ และส�ำรองอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 433.2 ล้านบาท และ 407.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง 26.2 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 6.0 เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 606.7 ล้านบาท และ 632.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 25.5 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เนื่องจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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วิเคราะห์ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งก�ำไรจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 13.9 ล้านบาท และ 40.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิ่มขึ้น 26.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 189.2 เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทร่วมมียอดขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปีก่อน

ก�ำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 2,492.5 ล้านบาท และ 2,680.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ            
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเท่ากับ ร้อยละ 45.33 และร้อยละ 46.64 ตามล�ำดับ โดยก�ำไรสุทธิในปี 2560
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 188.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6

วิเคราะห์ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

สินทรัพย์รวม

23,277.0

25,764.8

(2,487.8)

(9.7)

หนี้สินรวม

11,399.1

14,229.4

(2,830.3)

(19.9)

ผู้ถือหุ้น

11,877.9

11,535.4

342.5

3.0

วิเคราะห์สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ในการผลิต
น�้ำประปาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย สิทธิในการ
ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย และสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจาก
การซื้อธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 23,277.0 ล้านบาท ลดลง 2,487.8 ล้านบาท เมื่อ                 
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 2,118.0 ล้านบาท ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์ลดลง 140.1 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อยลดลง 290.0 ล้านบาท สิทธิในการ
ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจลดลง 195.4 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
70.5 ล้านบาท ลูกหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ 56.3 ล้านบาท และค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาและการให้บริการบ�ำบัด
น�้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 100.3 ล้านบาท

วิเคราะห์หนี้สิน

หนีส้ นิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ หุน้ กู้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวและเงินกูย้ มื ระยะยาวทีค่ รบก�ำหนดช�ำระภายใน
หนึ่งปี  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 11,399.1 ล้านบาท ลดลง 2,830.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืม 2,670.0 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 197.2 ล้านบาท และหนี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 29.7 ล้านบาท
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วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นผูถ้ อื หุน้ 11,877.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 342.5 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2,680.8 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 2,393.7
ล้านบาท

วิเคราะห์กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 3,272.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนจ�ำนวน 455.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.2 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 398.1 ล้านบาท
ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 3,417.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนจ�ำนวน 145.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยลดลง 55.2 ล้านบาท และ         
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 75.0 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 26.3 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 331.6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ       
ปีก่อนจ�ำนวน 3,345.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 91 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 2,126
ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2558 เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1,471.9 ล้านบาท
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 1,734.4 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ      
ปีก่อนจ�ำนวน 2,066.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 623.0 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวลดลง  
646.9 ล้านบาท ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง 198.2 ล้านบาท สินทรัพย์ในการผลิตน�ำ้ ประปากับภาครัฐทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั ฯ
ลดลง 1,045.6 ล้านบาท และสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อยลดลง 83.6 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 3,478.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558
เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่างานก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สองของบริษัทฯ และออก
หุ้นกู้ 1,400 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ CKP ส่วนในปี 2559 บริษัทฯ น�ำเงินฝากจ�ำนวน 1,800 ล้านบาท จ่ายคืนหุ้นกู้ที่
ครบก�ำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 5,081.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559
เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ น�ำเงินฝากจ�ำนวน 1,580 ล้านบาท ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนครบก�ำหนดการช�ำระคืน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ว่าจ้างบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี          
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ได้รับจากบริษัทฯ จ�ำนวน 1,300,000 บาท

ค่าวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

สินทรัพย		
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

316,808,375

246,286,986

280,915,300

196,869,602

เงินลงทุนชั่วคราว

8

2,359,470,155

4,477,538,942

1,744,711,852

3,771,093,280

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

553,314,173

497,006,571

380,288,058

346,050,729

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�ำหนด        
     ช�ำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ

6

-

-

367,433,193

367,422,440

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

10

23,054,712

21,700,544

12,696,313

11,646,086

26,903,290

41,035,585

22,500,456

34,988,626

3,279,550,705

5,283,568,628

2,808,545,172

4,728,070,763

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
     จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

6

-

-

461,080,000

828,220,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

2,358,675,014

2,580,169,162

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12

4,508,502,298

4,507,336,539

4,228,013,282

4,228,013,282

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13

29,000,000

15,000,000

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

775,909,824

916,041,515

714,865,259

855,164,794

     สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

15

9,993,245,750

9,960,230,533

9,993,245,750

9,960,230,533

     สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย

16

2,270,108,038

2,560,062,990

-

-

สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
     และการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชน

17

1,238,007,688

1,137,733,871

1,238,007,688

1,137,733,871

สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
     จากการซื้อธุรกิจ

18

1,128,552,669

1,323,985,418

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

19

4,044,641

5,205,150

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

27

3,615,468

2,761,831

-

-

-

8,948,084

-

8,948,084

46,504,062

43,948,712

43,042,488

43,010,062

สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปากับภาครัฐ:

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

19,997,490,438 20,481,254,643 19,036,929,481 19,641,489,788

รวมสินทรัพย์

23,277,041,143 25,764,823,271 21,845,474,653 24,369,560,551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

20

127,840,506

324,964,181

88,315,016

289,626,318

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

21

480,000,000

1,090,000,000

480,000,000

1,090,000,000

หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

22

1,000,000,000

-

1,000,000,000

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

269,785,430

280,069,856

208,300,796

200,479,209

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

100,018,297

100,955,440

100,018,297

100,955,440

68,680,219

58,104,150

46,506,903

37,830,966

2,046,324,452

1,854,093,627

1,923,141,012

1,718,891,933

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย

6

-

-

5,000,000

5,000,000

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด   
ช�ำระภายในหนึ่งปี

21

3,795,000,000

5,855,000,000

3,795,000,000

5,855,000,000

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

22

5,395,118,308

6,393,017,554

5,395,118,308

6,393,017,554

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

23

40,252,967

34,650,832

21,318,624

17,894,998

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

27

122,439,796

92,672,008

90,586,456

70,889,525

9,352,811,071 12,375,340,394

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

11,399,135,523 14,229,434,021 11,230,164,400 14,060,694,010

รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9,307,023,388 12,341,802,077
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

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

ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

24

399,000,000

399,000,000

399,000,000

399,000,000

จัดสรรแลว - สํารองอื่น

25

1,691,230,767

1,691,230,767

1,691,230,767

1,691,230,767

3,699,628,987

3,432,942,542

1,897,309,885

1,590,866,173

(582,130,970)

(657,808,002)

-

-

ยังไมไดจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

11,835,498,385 11,493,134,908 10,615,310,253 10,308,866,541
42,407,235

42,254,342

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

11,877,905,620 11,535,389,250 10,615,310,253 10,308,866,541

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

23,277,041,143 25,764,823,271 21,845,474,653 24,369,560,551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

97

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ									
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560									

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

กําไรขาดทุน:
รายได
รายได้จากการขายน�้ำประปากับภาครัฐ:
รายได้ตามปริมาณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ

5,003,360,943

4,981,686,284

3,364,759,143

3,339,905,444

264,938,943

108,409,053

200,560,551

103,659,043

206,194,672

180,139,377

206,194,672

180,139,377

5,474,494,558

5,270,234,714

3,771,514,366

3,623,703,864

120,748,441

108,743,783

42,787,851

36,932,945

13,119,225

29,162,349

54,429,769

87,875,269

-

-

962,108,563

782,678,725

รายได้อื่น

139,085,792

90,948,200

142,109,627

94,071,445

รวมรายได้

5,747,448,016

5,499,089,046

4,972,950,176

4,625,262,248

1,564,424,330

1,497,485,032

925,274,978

904,371,302

257,303,906

244,344,320

199,357,257

196,204,676

รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ
รายได้จากการขายน�้ำประปากับภาคเอกชน
รวมรายได้จากการขายน�้ำประปา

28

รายได้จากการบริการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ

11, 12

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตัดจ�ำหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

221,494,148

222,100,981

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

17

50,474,847

43,380,104

50,474,847

43,380,104

ค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจตัดจ�ำหน่าย

18

195,432,749

195,480,491

-

-

รวมค่าใช้จ่าย

2,067,635,832

1,980,689,947

1,396,601,230

1,366,057,063

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,679,812,184

3,518,399,099

3,576,348,946

3,259,205,185

40,185,469

13,934,354

-

-

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,719,997,653

3,532,333,453

3,576,348,946

3,259,205,185

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(407,025,029)

(433,178,951)

(407,025,029)

(433,178,951)

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,312,972,624

3,099,154,502

3,169,323,917

2,826,026,234

(632,221,086)

(606,667,937)

(469,823,369)

(434,539,522)

2,680,751,538

2,492,486,565

2,699,500,548

2,391,486,712

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

27

ก�ำไรส�ำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560									
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

71,676,718

19,978,476

-

-

4,000,314

4,973,988

-

-

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

(2,682,991)

(2,849,112)

821,574

(668,153)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

72,994,041

22,103,352

821,574

(668,153)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2,753,745,579

2,514,589,917

2,700,322,122

2,390,818,559

การแบ่งปันก�ำไร

2,663,247,846

2,475,559,072

2,699,500,548

2,391,486,712

17,503,692

16,927,493

2,680,751,538

2,492,486,565

2,736,241,887

2,497,662,424

2,700,322,122

2,390,818,559

17,503,692

16,927,493

2,753,745,579

2,514,589,917

0.67

0.62

0.68

0.60

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
จากการซื้อธุรกิจตัดจ�ำหน่าย
ค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
และการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจ�ำหน่าย
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ต้องโอน
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
ตัดจ�ำหน่ายภาษี หัก ณ ทีจ่ า่ ย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,312,972,624

3,099,154,502

3,169,323,917

2,826,026,234

733,990,700
-

658,231,610
-

440,352,261
221,494,148

386,950,260
222,100,981

195,432,749

195,480,491

-

-

50,474,847
8,412

43,380,104
(1,258,867)

50,474,847
-

43,380,104
(373,830)

(40,185,469)
862,055
10,063,547
7,626,487
407,025,029

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

(962,108,563)
5,610,428
5,229,739
407,025,029

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

4,678,270,981

4,415,872,719

3,337,401,806

3,133,048,842

(58,578,990)
(1,354,168)
12,038,687
457,684

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

(32,066,351)
(1,050,227)
12,488,170
469,685

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

(201,498,776)
10,576,069
(1,930,496)
4,437,980,991
(405,861,418)
(614,889,504)
3,417,230,069

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

(205,686,403)
8,675,937
(779,146)
3,119,453,471
(405,861,418)
(442,510,247)
2,271,081,806

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปากับภาครัฐ
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
และการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ต้องโอน
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย
รับเงินปันผล
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ช�ำระคืนหุ้นกู้
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

2,114,513,178
(14,000,000)
(12,731,564)
(45,656,464)

1,467,556,813
(15,000,000)
(210,902,770)
(71,487,063)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,022,825,819
367,140,000
(10,472,329)
(45,656,464)

(403,297,732) (1,448,924,964)

1,653,175,132
367,140,000
(209,377,837)
(71,487,063)

(403,297,732) (1,448,924,964)

(440,000)

(84,079,478)

-

-

(15,944,106)
-

1,258,879

(15,944,106)
-

373,832

111,938,666
1,734,381,978

9,100,000
41,603,871
(20,716,950)
(331,591,662)

962,108,563
2,876,703,751

782,678,725
(20,716,950)
1,052,860,875

- 1,500,000,000
- 1,500,000,000
(2,670,000,000) (770,000,000) (2,670,000,000) (770,000,000)
- (1,800,000,000)
- (1,800,000,000)
(2,393,739,859) (2,393,814,211) (2,393,739,859) (2,393,814,211)
(17,350,799)
(15,124,320)
(5,081,090,658) (3,478,938,531) (5,063,739,859) (3,463,814,211)
70,521,389 (538,383,052)
84,045,698 (247,900,251)
246,286,986
784,670,038
196,869,602
444,769,853
316,808,375
246,286,986
280,915,300
196,869,602

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
โอนเงินมัดจ�ำไปเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์
ในการผลิตน�้ำประปากับภาครัฐ
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์ในการ
ผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็น (มาจาก) สินทรัพย์
ในการผลิตน�้ำประปากับภาครัฐ
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็นสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและ
จ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา และการให้บริการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากภาคเอกชน
โอนสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปากับภาครัฐ ไปเป็นสิทธิในการ
ด�ำเนินการผลิต และจ�ำหน่ายน�้ำประปา และการให้บริการบ�ำบัด
น�้ำเสียจากภาคเอกชน
โอนสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปากับภาครัฐ ไปเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

138,551
(7,792,159)
4,236,550
1,244,416

(75,091)
(1,076,817)
4,299,536
1,255,530
19,472,534

138,551
(7,792,159)
4,236,550
1,244,416

(75,091)
(1,076,817)
4,299,536
1,255,530
19,472,534

7,703,668

284,823,908

7,703,668

284,823,908

-

12,705,402

-

-

7,700,000

(72,000)

7,700,000

(72,000)

134,711,099

-

134,711,099

-

(93,459)

-

(93,458)

-

(502,111)
-

4,454,865
173,103,346

(502,111)
-

4,454,865
173,103,346

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั ย่อยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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
4,973,988
4,000,314
4,000,314
8,974,302

3,990,000,000 2,637,769,601 399,000,000 1,691,230,767 3,432,942,542
- 2,663,247,846
(2,682,991)
- 2,660,564,855
- (2,393,878,410)
-

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

3,699,628,987

4,973,988

9,257,594 (600,362,866)

(62,419,124) (600,362,866)
71,676,718
71,676,718
-

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

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
11,389,211,604
2,475,559,072
22,103,352
2,497,662,424
(2,393,739,120)
-

11,493,134,908
2,663,247,846
72,994,041
2,736,241,887
(2,393,878,410)
(582,130,970) 11,835,498,385

(657,808,002)
75,677,032
75,677,032
-

(657,808,002) 11,493,134,908

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลแตกต่าง
ส่วนเกินทุน ก�ำไร (ขาดทุน) ของการจัด
จากการวัด ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โครงสร้าง
รวม
มูลค่าเงินลงทุน จากการป้องกัน การด�ำเนิน องค์ประกอบอื่น
ในหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใน ธุรกิจของ ของส่วนของ
ยังไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย
กระแสเงินสด กลุ่มบริษัท
ผู้ถือหุ้น
3,599,586,197
(82,397,600) (600,362,866) (682,760,466)
2,475,559,072
(2,849,112)
4,973,988
19,978,476
24,952,464
2,472,709,960
4,973,988
19,978,476
24,952,464
(2,393,739,120)
(245,614,495)
3,432,942,542

จัดสรรแล้ว ส�ำรองอื่น
1,445,616,272
245,614,495

ก�ำไรสะสม

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

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว
ที่ออก และ
มูลค่า
- ส�ำรองตาม
หมายเหตุ ช�ำระแล้ว หุ้นสามัญ
กฎหมาย
3,990,000,000 2,637,769,601 399,000,000
32
25
-

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(17,350,799) (17,350,799)
42,407,235 11,877,905,620

42,254,342 11,535,389,250
17,503,692 2,680,751,538
72,994,041
17,503,692 2,753,745,579
- (2,393,878,410)

(15,124,320) (15,124,320)
42,254,342 11,535,389,250

ส่วนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมของ
รวมส่วน
บริษัทย่อย ของผู้ถือหุ้น
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)
-

(หนวย: บาท)
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรเป็นส�ำรองอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,990,000,000
3,990,000,000

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว
3,990,000,000
3,990,000,000
2,637,769,601
2,637,769,601

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
2,637,769,601
2,637,769,601

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

399,000,000
399,000,000

1,691,230,767
1,691,230,767

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองอื่น
399,000,000
1,445,616,272
245,614,495
399,000,000
1,691,230,767
1,590,866,173
2,699,500,548
821,574
2,700,322,122
(2,393,878,410)
1,897,309,885

ยังไม่ได้จัดสรร
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

10,308,866,541
2,699,500,548
821,574
2,700,322,122
(2,393,878,410)
10,615,310,253

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

(หนวย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิต
และจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาให้กบั การประปาส่วนภูมภิ าค (“กปภ.”) ในพืน้ ที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้สัญญาซื้อขายน�้ำประปากับ กปภ. ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 21
กันยายน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นขายน�้ำประปา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“ผู้ให้
สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ซื้อขายน�้ำประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา
ภายใต้สมั ปทานประกอบกิจการประปาดังกล่าวมีขอ้ ก�ำหนดส�ำคัญบางประการ ได้แก่ เมือ่ บริษทั ฯ ได้ทำ� การไปได้กงึ่ อายุสมั ปทาน
แล้ว หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ทั้งหมด ผู้ให้สัมปทานมีสิทธิ
ถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซื้อกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซื้อขายกัน
ในตลาด แต่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าหกเดือน
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
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”) และ
บริษัทย่อย (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
2560

2559

ร้อยละ

ร้อยละ

ไทย

98.0

98.0

ไทย

68.5

68.5

		

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
จ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
		
ค) บริษัทฯ น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจในการควบคุม
บริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
		
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
		
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระส�ำคัญได้ถกู ตัดออกจาก งบการเงินรวมนีแ้ ล้ว
		
ฉ) ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำ
และค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่
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ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายน�้ำประปา
รายได้จากการขายน�้ำประปารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดส่งน�้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคแล้ว รายได้
จากการขายน�ำ้ ประปาแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ส�ำหรับปริมาณน�ำ้ ประปาทีไ่ ด้สง่ มอบ
หลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้จากการบริการ
รายได้จากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการที่ให้แล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
ก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ
การวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต�่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตน�้ำประปาเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
		
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุน
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ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึก
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย บริษทั ฯ ตัดบัญชีสว่ นเกิน/รับรูส้ ว่ นต�ำ่ กว่ามูลค่าตราสารหนีต้ ามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ จ�ำนวนทีต่ ดั จ�ำหน่าย/
รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปี
ส่วนมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ ำ� นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุตธิ รรม
ของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
		
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ต้นทุนการลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่มูลค่าที่บริษัทฯ จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทย่อยที่ประกอบกิจการ
ภายใต้สญ
ั ญาให้สทิ ธิดำ� เนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปากับการประปาส่วนภูมภิ าคและสัมปทานทีไ่ ด้รบั จากกิจการหรือ
หน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิและสัมปทานอันจ�ำกัดตามที่ก�ำหนดใน
สัญญาให้สทิ ธิและสัมปทาน อีกทัง้ ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ทใี่ ช้ในการประกอบกิจการของบริษทั ย่อยยังมีภาระผูกพันทีผ่ ไู้ ด้รบั สิทธิ
จะต้องส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภูมภิ าค ดังนัน้ ต้นทุนการลงทุนในบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบกิจการภายใต้สญ
ั ญาให้สทิ ธิและ
สัมปทานดังกล่าวส่วนหนึ่งถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาในสิทธิในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและ
สัมปทานที่บริษัทย่อยได้รับ ซึ่งบริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาให้สิทธินับจาก
วันที่ลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและแสดงเป็นค่าตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ส�ำหรับบริษัทย่อยที่โอนการด�ำเนินงานโดยส่วนใหญ่มาที่บริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อ
เป็นการลดต้นทุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต ต้นทุนการลงทุนในบริษทั ย่อยนัน้ ส่วนหนึง่ ถือเสมือนว่าเป็นการลงทุน
เพื่อให้ได้มาซึ่งการด�ำเนินงานส่วนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญา
ซือ้ ขายน�ำ้ ประปาระหว่างบริษทั ฯ กับการประปาส่วนภูมภิ าคนับจากวันทีล่ งทุนในบริษทั ย่อยนัน้ และแสดงเป็นค่าตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี 5 ปี
และ 10 ปี ยกเว้นสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ ค�ำนวณโดยการใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�ำนวณ
ดังนี้
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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�้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา)
= สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาทั้งหมด - ค่าเสื่อมราคา
สะสมถึงวันต้นงวด

สินทรัพย์ในการผลิตน�ำ้ ประปาของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงผลิตน�ำ้ ประปา และระบบในการจ่ายน�ำ้ ประปา
รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะ
รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.8 สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ และค่าตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ซึ่งต้องโอนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาให้สิทธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา ได้แก่ ที่ดิน โรงผลิตน�้ำประปา และระบบในการจ่ายน�้ำประปา แสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปา
ค�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
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4.9 สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียและค่าตัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย (“สิทธิการด�ำเนิน
งาน”) ในราคาทุนที่ซื้อมา โดยปันส่วนค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา และค่าสิทธิในการให้บริการ
บ�ำบัดน�้ำเสียตามสัดส่วนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่ค�ำนวณได้ ณ วันที่ซื้อ
ก) สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี) ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิในการด�ำเนินงานดังกล่าวค�ำนวณโดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�ำนวณดังนี้
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�้ำเสียแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัด
จ�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
ค่าสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุใช้งานจ�ำกัด ซึ่งแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมเเละค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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บริษัทฯ คิดค่าตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่เหลืออยู่ของ
บริษัทย่อยดังกล่าว นับจากวันที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ประมาณ 16 ปี) และจะมีการประเมินการด้อยค่าของ
สินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่าย
ของสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�ำไรหรือขาดทุน
4.11 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่
มุง่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้ และต้นทุนอืน่
ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สินทรัพย์ที่ท�ำให้ได้มาซึ่งงานบริหารจัดการและบ�ำรุงรักษา) ของบริษัทย่อย แสดงมูลค่าตามราคาทุน
หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการ
ด้อยค่า บริษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็น
อย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วม และบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์
ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนอืน่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะท�ำการประเมินการ
ด้อยค่าของสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย
เงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้
แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณ
จากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและ
จะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.19 การบัญชีส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยง - การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
บริษัทร่วมได้น�ำการบัญชีส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยงมาใช้เมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวสามารถระบุความเสี่ยงได้
อย่างชัดเจน และสามารถวัดผลของการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแส
เงินสดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินหรือรายการ
พยากรณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดในอนาคต (Highly probable forecast transactions) และสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากกระแส
เงินสดได้เกิดขึ้น จะโอนก�ำไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม ถ้าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่า
ยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้ง
สมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจ
แตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ต้นทุนขายและบริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริหารจัดการ
เงินปันผลรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
รายการธุรกิจกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายน�้ำประปา
รายได้จากการบริการ
งานระหว่างก่อสร้าง
ต้นทุนขายและบริการ
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

36
45

34
63

-

-

16
850

16
741

-

-

112

42

39
3
363
3
-

31
2
2,113
4
80

39
3
363
3
-

31
2
2,028
4
80

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการก�ำหนดราคา

ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำ
ลบส่วนต่างที่ก�ำหนดต่อปี
ราคาตามสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ตามที่ประกาศจ่าย

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8,194
8,194

5,529
5,529

1,391
8,194
9,585

1,391
5,529
6,920

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

8,948
8,948

-

8,948
8,948

241
241

197,017
197,017

3,157
241
3,398

3,037
197,017
200,054

-

-

5,000
5,000

5,000
5,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 20)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการ
เคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

ยอดคงเหลือ
ลักษณะ
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ความสัมพันธ์ 31 ธันวาคม 2559 ระหว่างปี
บริษัทย่อย
1,195,360
282
45,479
1,195,642
45,479

ยอดคงเหลือ
ลดลง
ณ วันที่
ระหว่างปี 31 ธันวาคม 2560
(367,140)
(45,468)
(412,608)
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828,220
293
828,513
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

828,220
293
828,513
(367,433)
461,080

1,195,360
282
1,195,642
(367,422)
828,220

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำลบส่วนต่างที่ก�ำหนด (MLR-margin) ต่อปี และมี
ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุกไตรมาส เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2565
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
101
107
13
12
114
119

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
75
82
10
9
85
91

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559
423
476
316,385
245,811
316,808
246,287

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
43
129
280,872
196,741
280,915
196,870

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2559:
ร้อยละ 0.05 ถึง 0.98 ต่อปี)
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ยอดคงเหลือประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินฝากประจ�ำธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย
และผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 0.65 ถึง 4.38 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.15 ถึง 4.70 ต่อปี)
(หน่วย: พันบาท)

เงินฝากประจ�ำธนาคาร
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินรวม
2560
2559
535,176
687,950
535,176
687,950

522,967
1,065,478
235,849
1,824,294
2,359,470

471,741
3,085,873
231,975
3,789,589
4,477,539

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
405,176
567,950
405,176
567,950

522,967
580,720
235,849
1,339,536
1,744,712

471,741
2,499,427
231,975
3,203,143
3,771,093

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,896

2,872

3,896

2,872

4,298
8,194

2,657
5,529

4,298
8,194

2,657
5,529

510,411

470,796

340,827

318,762

11,121
521,532
529,726

5,681
33
476,510
482,039

11,121
351,948
360,142

5,681
33
324,476
330,005

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

20,139
3,966
9,547
33,652
(10,064)
23,588
553,314

10
13,202
1,755
14,967
14,967
497,006

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,391
11,221
3,597
9,547
25,756
(5,610)
20,146
380,288

1,391
12,900
1,755
16,046
16,046
346,051

10. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559
5,666
5,096
17,389
16,605
23,055
21,701

วัตถุดิบ
อะไหล่
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,842
2,853
8,854
8,793
12,696
11,646

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2560
2559

บริษัท ไทยวอเตอร์
โอเปอเรชั่นส์จ�ำกัด
60,000
60,000
บริษทั ประปาปทุมธานี จ�ำกัด 1,200,000 1,200,000
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสะสม
หัก: เงินปันผลรับจากก�ำไรก่อนการซื้อหุ้น
รวม
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
68.5
98.0

68.5
98.0

ราคาทุน
2560

2559

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี
2560
2559

700,000
700,000
3,998,310 3,998,310 850,170 741,075
4,698,310 4,698,310 850,170 741,075
(2,319,635) (2,098,141)
(20,000)
(20,000)
2,358,675 2,580,169 850,170 741,075

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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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

2559

2560

สัดส่วนเงินลงทุน

25.31

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)
25.31

2559

2560

สัดส่วนเงินลงทุน

4,228,013

4,228,013

2559

4,228,013

4,228,013

2560

4,228,013

4,228,013

2559

ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท)

4,507,337

4,507,337

2559

4,228,013

4,228,013

2560

4,228,013

4,228,013

2559

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน

4,508,502

4,508,502

2560

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,228,013

4,228,013

2560

ราคาทุน

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

12.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
		 ในระหว่างปี บริษทั ฯ รับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรจากการลงทุนในบริษทั ร่วมในงบการเงินรวมและรับรูเ้ งินปันผลจากบริษทั ร่วมดังกล่าว
ในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งก�ำไรจาก
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน
ในระหว่างปี
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี
2560
2559
2560
2559

บริษัทร่วม
บริษัท ซีเค พาวเวอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

40
40

14
14

73
73

25
25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ
ในระหว่างปี
2560
2559
112
112

42
42

12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
		 ส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทร่วม
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
รวม
(1)

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(1)
7,537
6,604(1)
7,537
6,604

ไม่รวมมูลค่ายุติธรรมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิจ�ำนวน 255 ล้านบาท (2559: 255 ล้านบาท)

12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
		

สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560
2559
6,294
7,666
54,168
51,639
(2,669)
(1,488)
(27,134)
(27,311)
30,659
30,506

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560
2559
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
ของบริษัทร่วม
สินทรัพย์ - สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม
		

(12,911)
17,748
25.31
4,492
16
4,508

(12,762)
17,744
25.31
4,491
16
4,507

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
ก�ำไร
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
		

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
6,930
6,359
308
194
549
156
857
350

ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั ฯ ได้รบั ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ร่วมโดยไม่คดิ มูลค่า จ�ำนวน 490.64
ล้านหน่วย ทีจ่ ะน�ำไปใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้จำ� นวน 490.64 ล้านหุน้ (อัตราส่วน 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิตอ่ 1 หุน้ สามัญ)
ในราคาใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุ้น โดยใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยมีระยะเวลาการใช้สทิ ธิทกุ ๆ 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2558 และสิน้ สุดวันที่ 28 พฤษภาคม
2563
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม เป็นจ�ำนวน 111.9 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ ส์ จ�ำกัด (“บริษทั ย่อย”) มีมติอนุมตั กิ ารลงทุนในกองทุนรวมและ/หรือตราสาร
หนีภ้ าครัฐบาล และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน โดยบริษทั ย่อยได้ลงทุนในหุน้ กู้ ซึง่ ผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะถือไว้จนครบ
ก�ำหนดไถ่ถอนและลงทุนในทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะถือไว้เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย

2560

2559

(ร้อยละต่อปี)
1

3 ปี

28 ตุลาคม 2562

4.20

10,000

10,000

2

5 ปี

2 ธันวาคม 2564

4.50

5,000

5,000

3

5 ปี

6 ตุลาคม 2565

4.10

9,000

-

24,000

15,000

5,000

-

29,000

15,000

รวมเงินลงทุนในหุ้นกู้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
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ที่ดิน

งานระหว่างก่อสร้าง

อาคารและ
สิง่ ปรับปรุงอาคาร

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
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
ซื้อเพิ่ม
414
3,467
จ�ำหน่าย/ ตัดจ�ำหน่าย
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
(142,411)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
707,161
773
61,703
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
18,127
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2,434
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย / ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20,561
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
3,314
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย / ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
23,875
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
707,161
142,770
37,675
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
707,161
773
37,828
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2559 (3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายน�้ำประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2560 (5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายน�้ำประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,503
1,313

26,372
645
(3,492)
23,525
555
(484)
23,596

104,133
6,239
(9)
110,363
7,011
117,374
24,382
26,508

28,360
160
(3,492)
25,028
365
(484)
24,909

ยานพาหนะ

122,207
12,547
(9)
134,745
9,137
143,882

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน

2,551
2,327

21,537
1,413
22,950
810
(2)
23,758

22,981
2,520
25,501
594
(10)
26,085

เครื่องมือ

10,731
11,690

916,042
775,910

170,169
10,731
(3,501)
177,399
11,690
(486)
188,603

860,784
236,158
(3,501)
1,093,441
13,977
(494)
(142,411)
964,513

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

งานระหว่างก่อสร้าง

อาคารและ
สิง่ ปรับปรุงอาคาร

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
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
ซื้อเพิ่ม
414
3,467
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
(142,411)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
652,429
773
61,703
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
18,127
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2,434
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20,561
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
3,314
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
23,875
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
652,429
142,770
37,675
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
652,429
773
37,828
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2559 (2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายน�้ำประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2560 (4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายน�้ำประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

ที่ดิน
15,558
8
(1,282)
14,284
361
14,645
14,336
280
(1,282)
13,334
297
13,631
950
1,014

73,992
12,069
86,061
7,407
93,468
61,073
4,558
65,631
5,745
71,376
20,430
22,092

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

911
729

9,791
927
10,718
250
10,968

10,004
1,625
11,629
68
11,697

เครื่องมือ

8,199
9,606

855,165
714,865

103,327
8,199
(1,282)
110,244
9,606
119,850

732,058
234,633
(1,282)
965,409
11,717
(142,411)
834,715

รวม

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำ� นวนเงินประมาณ 155 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 91 ล้านบาท)
(2559: 149 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 87 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โรงผลิตน�้ำประปา
และระบบในการ
งานระหว่าง
จ่ายน�้ำประปา
ก่อสร้าง
รวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
2559
2560

10,819,495
907,204
11,726,699
312,746
2,334,326
7,700
14,381,471

1,124,242
1,906,853
(907,276)
71,487
2,195,306
98,256
(2,334,326)
45,656
(596)
4,296

11,943,737
1,906,853
(72)
71,487
13,922,005
411,002
45,656
7,104
14,385,767

3,583,023
378,751
3,961,774
430,747
4,392,521

-

3,583,023
378,751
3,961,774
430,747
4,392,521

7,764,925
9,988,950

2,195,306
4,296

9,960,231
9,993,246
378,751
430,747

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน�้ำประปา

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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บริษัทฯ ได้ใช้เงินจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปา ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุน
ของโครงการจ�ำนวน 46 ล้านบาท (2559: 71 ล้านบาท)
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน�้ำประปา

16. สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
2559
2560
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งบการเงินรวม
โรงผลิตน�้ำประปา
และระบบในการ
งานระหว่าง
จ่ายน�้ำประปา
ก่อสร้าง

รวม

418,088
(4,687)
413,401
413,401

6,008,594
11,412
526,533
6,546,539
440
6,546,979

441,160
85,373
(526,533)
-

6,867,842
96,785
(4,687)
6,959,940
440
6,960,380

284,027
16,653

3,851,348
250,932

-

4,135,375
267,585

(3,083)
297,597
17,005
314,602

4,102,280
273,390
4,375,670

-

(3,083)
4,399,877
290,395
4,690,272

115,804
98,799

2,444,259
2,171,309

-

2,560,063
2,270,108
267,585
290,395

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน�้ำประปา
สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด จะถูกโอนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุด
อายุสัญญาให้สิทธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา 25 ปี

17. สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจากภาคเอกชน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากภาคเอกชน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักรและ สินทรัพย์ระหว่าง
อุปกรณ์
ก่อสร้าง

สิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่าย/ค่าเสื่อมราคา
สะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

รวม

1,410,075

146,921

3,828

1,560,824

(318,937)
1,091,138

(3,879)
143,042

3,828

(322,816)
1,238,008

1,410,075
(272,341)
1,137,734

-

-

1,410,075
(272,341)
1,137,734

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจาก
ภาคเอกชน ส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
โอนมาจากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

สิทธิ
1,181,114

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักรและ สินทรัพย์ระหว่าง
อุปกรณ์
ก่อสร้าง
-

รวม
1,181,114

(43,380)
1,137,734

-

-

(43,380)
1,137,734

-

12,116
134,711

3,828
-

15,944
134,711

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักรและ สินทรัพย์ระหว่าง
อุปกรณ์
ก่อสร้าง

สิทธิ
โอนมาจากสินทรัพย์ในการผลิต
น�้ำประปา
ค่าตัดจ�ำหน่าย/ค่าเสื่อมราคา
ส�ำหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

รวม

-

94

-

94

(46,596)

(3,879)

-

(50,475)

1,091,138

143,042

3,828

1,238,008

ในระหว่างปีบริษัทฯ มีการก่อสร้างสินทรัพย์ในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียจาก
ภาคเอกชนเพิ่มเติม โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกโอนให้แก่เจ้าของสิทธิภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาให้สิทธิด�ำเนินการผลิตและ
จ�ำหน่ายน�้ำประปาและการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย 30 ปี

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

งบการเงินรวม
สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ
หัก: สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ
ตัดจ�ำหน่ายสะสม
สิทธิในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ - สุทธิ

2560
3,169,109

2559
3,169,109

(2,040,556)
1,128,553

(1,845,123)
1,323,986

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

14,104
(10,059)
4,045
14,104
(8,899)
5,205

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

2560
5,205
(1,160)
4,045

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ค่าตัดจ�ำหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2559
6,369
(1,164)
5,205

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2560
2559
18,431
18,255
241
124
14,788
15,127
189,987
143
143
6,906
4,004
4,186
8,536
4,300
81,698
85,936
127,841
324,964

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,157
3,037
9,510
9,939
241
124
12,268
12,029
189,987
143
143
6,906
3,593
3,860
8,536
4,300
50,867
59,301
88,315
289,626
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21. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
บวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
และ 12 เดือน บวกส่วนต่างทีก่ ำ� หนด
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
บวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
บวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
5. อัตราคงที่ร้อยละ 2.95

การช�ำระคืน
ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2562
ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2562
ช�ำระคืนครั้งเดียวทั้งจ�ำนวนภายในวันที่
9 พฤษภาคม 2563
ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2564
ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2564

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

600,000

315,000

990,000

2,760,000

2,760,000

-

1,095,000

1,200,000 1,500,000
4,275,000 6,945,000
(480,000) (1,090,000)
3,795,000 5,855,000

ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่าย ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดใน
สัญญา
ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีการจ่ายช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวล่วงหน้าเป็นจ�ำนวน 1,580 ล้านบาท แก่ธนาคารแห่งหนึง่ โดย
ธนาคารดังกล่าวไม่คิดค่าปรับจากการช�ำระคืนก่อนก�ำหนด
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22. หุ้นกู้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบ
ก�ำหนดไถ่ถอน

1
7 ปี
22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2562
2
10 ปี 22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2565
3
3 ปี
6 กุมภาพันธ์ 2558 6 กุมภาพันธ์ 2561
4
5 ปี
6 กุมภาพันธ์ 2558 6 กุมภาพันธ์ 2563
5
10 ปี 21 พฤษภาคม 2558 21 พฤษภาคม 2568
รวม
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
4.40
4.60
3.06
3.37
3.98

2560
1,500,000
2,000,000
1,000,000
500,000
1,400,000
6,400,000
(1,000,000)
(4,882)
5,395,118

2559
1,500,000
2,000,000
1,000,000
500,000
1,400,000
6,400,000
(6,982)
6,393,018

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มอีกจ�ำนวน 2 ชุด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อจ�ำหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้
ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จ�ำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าว
จะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน
ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ�ำนวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าว
จะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.37 ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน
บริษัทฯ ได้ออกจ�ำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ เพิม่ อีกจ�ำนวน 1 ชุด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,400 ล้านบาท เพือ่ จ�ำหน่ายแก่นกั ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้
ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จ�ำนวน 1,400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าว
จะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯ ได้ออกจ�ำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินการด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่าย ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนด

23. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตและผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
34,651
27,791

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17,895
15,972

6,795
807

4,566
690

4,812
413

2,697
348

25

1,420

5

1,420

2,535
168
(2,798)
(1,930)
40,253

885
3,409
(733)
(3,377)
34,651

1,475
161
(2,663)
(779)
21,319

187
1,564
(916)
(3,377)
17,895

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

ต้นทุนขายน�้ำประปาและต้นทุนบริการ

2,414

2,187

535

478

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5,213

4,489

4,695

3,987

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

7,627

6,676

5,230

4,465
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บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 2 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท) (2559: จ�ำนวน 1 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยประมาณ 8.17 - 10.05 ปี (เฉพาะกิจการ: 8.17 ปี) (2559: 12.02 - 15.42 ปี เฉพาะกิจการ: 12.02 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
2.22 - 2.38
2.31 - 2.53
2.22
2.31
5.0
5.0
5.0
5.0
0 - 14.0
0 - 16.0
0 - 13.0
0 - 12.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2.7)
3.2
(1.3)
1.5
3.2
(2.7)
1.5
(1.3)
(3.0)
2.0
(1.4)
0.9
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2.5)
2.8
(1.1)
1.3
2.7
(2.4)
1.2
(1.1)
(2.6)
1.8
(1.2)
0.8

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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24. ส�ำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้
จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน
บริษัทฯได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

25. ส�ำรองอื่น

ตามข้อก�ำหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร
ส�ำรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
อย่างไรก็ตาม ตามข้อก�ำหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปาลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้แก้ไข
ข้อก�ำหนดเรือ่ งการจัดสรรส�ำรองข้างต้น เป็นการก�ำหนดให้บริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิจะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ มีการกันส�ำรอง
ตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเต็มจ�ำนวน และก�ำไรสะสมที่ส�ำรองตามกฎหมายให้กันไว้เป็นเงินสดโดยน�ำฝาก
ประจ�ำไว้ที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

192,143

178,752

103,130

95,368

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

443,595

390,646

440,352

386,950

ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปา
ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ

290,395

267,585

-

-

ค่าตัดจ�ำหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

221,494

222,101

ค่าบริหารและจัดการ

-

-

35,588

35,203

680,081

699,882

387,818

428,662

ค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบ�ำรุง
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27. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

603,326

598,995

450,332

435,310

28,895

7,673

19,491

(770)

632,221

606,668

469,823

434,540

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

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(671)

(713)

205

(167)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,000

1,243

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด

17,919

4,995

-

-

18,248

5,525

205

(167)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

3,312,973

3,099,155

3,169,324

2,826,026

20%

20%

20%

20%

662,595

619,831

633,865

565,205

(78,069)

(48,297)

(31,523)

(19,570)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

49,125

49,663

46,048

46,136

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

(1,853)

(1,791)

(1,663)

(1,595)

-

-

(192,422)

(156,536)

(16,161)

(10,567)

-

-

16,584

(2,171)

15,518

900

รวม

(30,374)

(13,163)

(164,042)

(130,665)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

632,221

606,668

469,823

434,540

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28)

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดท�ำ
งบการเงินรวม
อื่น ๆ
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

8,051

6,930

4,264

3,579

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,013

-

1,122

-

10,064

6,930

5,386

3,579

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ในการผลิตน�ำ้ ประปา

(79,861)

(58,299)

(79,861)

(58,299)

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

(15,218)

(15,023)

(15,218)

(15,023)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ในการผลิตน�้ำประปา
ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย

(27,860)

(16,427)

-

-

(893)

(1,147)

(893)

(1,147)

(5,056)

(5,944)

-

-

(128,888)

(96,840)

(95,972)

(74,469)

รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ในการผลิตน�้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาฯ จากการรวมธุรกิจ
รวม

28. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับการผลิตน�้ำประปาตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่
2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระส�ำคัญดังนี้
- การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการน�ำเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก�ำหนดระยะเวลา
แปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 กันยายน 2553)
ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5177(2)/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 (แทนบัตรเดิมเลขที่ 1382(2)/2545 ซึ่งสิ้นสุดการ
ส่งเสริมการลงทุนในปี 2555) ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระส�ำคัญดังนี้
- การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการน�ำเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 150 ของ
เงินลงทุนซึ่งไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน เฉพาะค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียหายเนื่องจากน�้ำท่วม มีก�ำหนด
ระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 มิถุนายน 2556)
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รายได้ของบริษัทฯ จ�ำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายได้จากการขายน�้ำประปา

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

2560

2559

2560

2559

2560

2559

349,729

252,759

3,421,785

3,370,945

3,771,514

3,623,704

รวม

29. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจ�ำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบาท)

2,663,248

2,475,559

2,699,501

2,391,487

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)

3,990,000

3,990,000

3,990,000

3,990,000

0.67

0.62

0.68

0.60

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)

30. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนัน้
รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึง
ถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายให้แก่ลกู ค้ารายใหญ่จำ� นวนหนึง่ ราย เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 5,268 ล้านบาท
(2559: 5,090 ล้านบาท)
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31. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และพนักงานบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 7.5
ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ
พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวนเงิน 7 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท) (2559: 7 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท)

32. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล
เงินปันผลจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส่วนที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2558

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท)

(บาท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2559

43,886

0.011

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส่วนที่ไม่ได้รับ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 7 เมษายน
จนถึงเดือนธันวาคม 2558
2559

965,482

0.242

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2559

187,511

0.047

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2559

43,885

0.011

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2559

1,053,237

0.264

เงินปันผลจ่ายจากก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2559

99,738

0.025

2,393,739

0.600

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 18 เมษายน
2560

51,865

0.013

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส่วนที่ไม่ได้รับ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 18 เมษายน
จนถึงเดือนธันวาคม 2559
2560

1,145,015

0.287

เงินปันผลจ่ายจากก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2559
เงินปันผลจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส่วนที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2559

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท)

(บาท)

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2560

63,840

0.016

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2560

1,133,158

0.284

2,393,878

0.600

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2560

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวนเงิน 6 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างบ่อคอนกรีต
ส�ำหรับมิเตอร์ซอื้ ขายน�ำ้ ประปา สถานีจา่ ยน�ำ้ มหาชัยและโครงการติดตัง้ ท่อน�ำ้ ระบบป้องกันอัคคีภยั โรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลน
(2559: 52 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายก�ำลังการผลิตน�้ำประปาในพื้นที่และโครงการย้ายสถานีสูบน�้ำดิบ)
33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น
		 ก)		 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาการบริหารจัดการและการซ่อมบ�ำรุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อ
ให้บริษัทย่อยดังกล่าวบริหารจัดการและการซ่อมบ�ำรุงรักษา ระบบผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและบริหารจัดการระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสีย ภายใต้เงือ่ นไขในสัญญาดังกล่าวบริษทั ฯ ต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราทีร่ ะบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา
1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2553 และต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี
		

ข)		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอืน่ ๆ เป็นจ�ำนวนเงินรวม 12 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท) (2559: 11 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี))

33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และที่ดินที่ใช้เป็นอาคารส�ำนักงาน อายุของสัญญาเช่า
ที่ดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2582
บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

8

7

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

17

20

มากกว่า 5 ปี

34

36

จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
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33.4 หนังสือค�้ำประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 307 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 120 ล้านบาท) (2559: 296 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 109 ล้านบาท)) ซึ่ง
เกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยซึง่ ประกอบด้วย หนังสือค�ำ้ ประกัน
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560
ค�้ำประกันตามสัญญาซื้อขายน�้ำประปากับ
การประปาส่วนภูมิภาค

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

228

228

62

62

ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

66

65

45

44

ค�้ำประกันอื่นๆ

13

3

13

3

307

296

120

109

รวม

34. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน

236

-

-

236

ตราสารหนี้

-

1,588

-

1,588

5

-

-

5

7,537

-

-

7,537

-

24

-

24

-

6,787

-

6,787

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ้นกู้
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
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รายงานประจำ�ปี 2560

141

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน

232

-

-

232

ตราสารหนี้

-

3,558

-

3,558

6,604

-

-

6,604

-

15

-

15

-

6,753

-

6,753

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ้นกู้
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน

236

-

-

236

ตราสารหนี้

-

1,104

-

1,104

7,537

-

-

7,537

-

6,787

-

6,787

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน

232

-

-

232

ตราสารหนี้

-

2,971

-

2,971

6,604

-

-

6,604

-

6,753

-

6,753

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

35. เครื่องมือทางการเงิน
35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื เงินลงทุนระยะยาวอืน่ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และมีความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวของลูกหนี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีลกู ค้าหลักรายเดียวคือการประปาส่วนภูมภิ าค อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจาก
การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระ
ส�ำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตาม
บัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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

-

-

-

285

32

317

0.05 - 0.50

เงินลงทุนชั่วคราว

2,123

-

-

-

236

2,359

0.65 - 4.38

ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

553

553

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

24

-

-

5

29

4.10 - 4.50

2,123

24

-

285

826

3,258

เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

128

128

-

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

4,275

-

4,275

2.75 - 3.10

1,000

3,997

1,398

-

-

6,395

3.06 - 4.60

1,000

3,997

1,398

4,275

128

10,798

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้
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(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

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

320

13,658

15 4.20 และ 4.50

หนี้สินทางการเงิน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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

-

-

-

249

32

281

0.05 - 0.50

เงินลงทุนชั่วคราว

1,509

-

-

-

236

1,745

0.65 - 4.38

ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

380

380

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
แก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

829

-

829

4.25 - 4.40

1,509

-

-

1,078

648

3,235

เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

88

88

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

4,275

-

4,275

2.75 - 3.10

1,000

3,997

1,398

-

-

6,395

3.06 - 4.60

1,000

3,997

1,398

4,275

88

10,758

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้
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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
แก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

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

285

13,623

หนี้สินทางการเงิน

		

3.06 - 4.60

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็น
เงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�ำคัญ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
		

ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

6,395

6,787

6,393

6,753

หนี้สินทางการเงิน
หุ้นกู้

บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�ำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

36. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.96:1 (2559: 1.23:1) และบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.06:1 (2559: 1.36:1)

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

37.1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มี
หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.33 ต่อปี ครบก�ำหนดไถ่ถอนใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และมีกำ� หนดช�ำระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน โดยบริษทั ฯ ได้ออกจ�ำหน่ายหุน้ กูด้ งั กล่าวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 และได้รับช�ำระเงินเต็มจ�ำนวนแล้ว
37.2 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั จิ า่ ยเงินปันผล
ส�ำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และ
จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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