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ดร. ทนง พิทยะ



	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท	ทีทีดับบลิว	 จ�ำกัด	

(มหำชน)(บริษัทฯ)	 สำมำรถรักษำกำรเติบโตไว้ได้อย่ำงต่อเน่ือง

ท่ำมกลำงควำมผันผวนทำงกำรเมืองภำยในประเทศ	และภำวะ

เศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญำณแห่งกำรฟื้นตัวอย่ำงแท้จริง	 แต่ส่ิงท่ี

เป็นปัจจัยช่วยผลักดันให้บริษัทฯ	เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน	

คอืกำรด�ำเนนิธุรกิจภำยใต้แนวคิดกำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยีทุกภำคส่วนอย่ำงเท่ำเทยีมกัน	ควบคูไ่ปกับกำรด�ำเนนิ

กิจกำรภำยใต้หลกัธรรมำภิบำล	ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งควำมเป็นธรรม	

ควำมโปร่งใส	 และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

ตลอดจนกำรบรหิำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยของบรษิทัฯ	อย่ำงเหมำะสม	

	 ผลกำรด�ำเนินงำนทีด่ใีนปี	พ.ศ.	2557	ท�ำให้บรษิทัฯ	ได้รบั

กำรจัดอยู่ใน	 SET50	 ได้อย่ำงต่อเน่ือง	 และได้รับกำรจัดอันดับ

เครดิตควำมน่ำเชื่อถือองค์กรและตรำสำรหนี้ในระดับ	 AA-

ด้วยแนวโน้ม	“คงที่”	(stable)	ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	ยังได้รับ

กำรประเมนิกำรก�ำกับดแูลกิจกำรบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�ำปี	

พ.ศ.	2557	 (Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	

(ดร. ทนง พิทยะ)

ประธำนกรรมกำรบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

Companies	2014)	ในระดบั	“ดมีำก”	ซึง่แสดงให้เห็นถึงควำมมุง่มัน่

ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และควำมเชื่อมั่นท่ีได้รับจำก 

นักลงทุน	นักวิเครำะห์	รวมทั้งสื่อต่ำงๆ

	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 จะเป็นปีแห่งควำมท้ำทำยของบริษัทฯ 

อีกป ีหน่ึง	 เ น่ืองจำกจะต ้องมีกำรเตรียมควำมพร ้อมกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีบริษัทฯ	 จะต้องเผชิญในอนำคต	 โดยเฉพำะ 

กำรก้ำวเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซยีนในปลำยปี	2558	อย่ำงไร

ก็ตำม	ด้วยศักยภำพ	ประสบกำรณ์	 และควำมช�ำนำญ	 รวมท้ัง

ฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง	บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่ำ	ควำมพร้อมที่มี

ดังกล่ำว	จะท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงที่

จะมำถึงได้เป็นอย่ำงดี

	 ในนำมของคณะกรรมกำร	 ผู้บริหำรและพนักงำนของ

บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผมขอขอบคุณท่ำนทั้งหลำย

ที่ให้ควำมเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ	ด้วยดีมำโดยตลอด	ท�ำให้พวกเรำ 

มีควำมพร้อม	ที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตไปอย่ำงมั่นคง	ต่อเนื่อง

และยั่งยืนต่อไป

9บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)





ท�างานเป็นทีม
(Teamwork)

วสิยัทศัน์
(Vision)

เป็นบรษิทัชัน้น�าของประเทศ
ในการด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบั
น�้า พลงังาน และสิง่แวดล้อม

คณุค่าองค์กร
(Corporate Values)

ด�าเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ

พนัธกจิ
(Mission)

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรล ุ
ซึง่วสิยัทศัน์บนพืน้ฐานของความสมดลุระหว่างลกูค้า 

พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement)

ท�างานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม และ 
(Proactive & Initiative)
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งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม

  2557   2556  2555

สินทรัพย์รวม	 24,627	 24,525	 24,672

หนี้สินรวม	 13,238	 13,514	 14,011

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 11,389	 11,011	 10,661

  2557   2556  2555

สินทรัพย์รวม	 23,470	 23,650	 23,994

หนี้สินรวม	 13,021	 13,349	 13,858

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 10,449	 10,331	 10,136

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

23,470

23,650

23,994

ข้อมลูส�าคญัทางการเงนิ

ปี	2557 ปี	2556 ปี	2555
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ

   2557   2556  2555

ก�ำไรสุทธิของบริษัท	 	 2,974	 2,574	 2,338

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี	(บำท/หุ้น)	 2.85	 2.76	 2.67

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท/หุ้น)	 0.75	 0.65	 0.59

   2557   2556  2555

ก�ำไรสุทธิของบริษัท	 	 2,742	 2,359	 2,041

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี	(บำท/หุ้น)	 2.62	 2.59	 2.54

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท/หุ้น)	 0.69	 0.59	 0.51

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

2,974

2,742

2,574

2,359

2,338

2,041

ข้อมลูส�าคญัทางการเงนิ

ปี	2557 ปี	2556 ปี	2555

รายงานประจำาปี 255714



รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2555 2557 2556 2555

สินทรัพย์รวม 24,627 24,525 24,672 23,470 23,650 23,994

หนี้สินรวม 13,238 13,514 14,011 13,021 13,349 13,858

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,389 11,011 10,661 10,449 10,331 10,136

รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ 5,272 5,076 4,838 3,617 3,409 3,219

รำยได้จำกกำรบริกำร 111 106 87 37 33 26

รำยได้รวม 5,622 5,790 5,273 4,683 4,777 4,141

ต้นทุนขำยและบริกำร 1,535 1,550 1,495 912 900 870

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร 246 342 262 199 274 190

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 566 615 608 565 613 607

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 157 517 343 1 372 181

ก�ำไรขั้นต้น 3,848 3,632 3,430 2,741 2,542 2,375

ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ 2,974 2,574 2,338 2,742 2,359 2,041

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี	(บำท/หุ้น) 2.85 2.76 2.67 2.62 2.59 2.54

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท/หุ้น) 0.75 0.65 0.59 0.69 0.59 0.51

รายการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

2557 2556 2555 2557 2556 2555

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 71.48 70.09 69.64 75.05 73.85 73.19

อัตรำก�ำไรสุทธิ	(%) 52.90 44.46 44.34 58.55 53.21 49.29

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%) 26.64 23.38 		21.93 26.43 22.83 20.14

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%) 12.10 10.50 9.48 11.64 9.97 8.51

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร	(%) 24.86 22.40 19.55 31.40 27.52 23.19

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ) 1.16 1.23 1.31 1.25 1.29 1.37

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล	(%) 87.20 85.24 80.20 94.57 93.01 91.87

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

ข้อมลูส�าคญัทางการเงนิ
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ความภาคภมูใิจ

ในปี 2557 ทีทีดับบลิว ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจที่ให้ความส�าคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น 

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เน่ืองในงานวัน
สถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี และ กรมอทุยานฯ ครบรอบ 12 ปี ในฐานะท่ีได้ “ปฎบัิติ
งานช่วยเหลือราชการของกรมอุทยานฯ อันเป็นประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติ”  

ได้รบัการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถือทางการเงนิจาก บริษัท ทรสิเรทติง้ จ�ากัด 

ในระดับ “AA-” ในส่วนของอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้

ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีมาก”

ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเต็ม 100 คะแนน

ด�ารงสถานะในกลุ่ม SET50 ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นผูส้นับสนุนโครงการ “ยวุชนไทย ร่วมใจรักษ์น�า้” ในการน�าผลงาน “Transforming Wastewater 
from Raw Rubber Sheet Production to GBC Plastic” เข้าประกวดและได้รับรางวัล 
Diploma of Excellence ในเวที Stockholm Junior Water Prize 2014 งาน World Water 
Week 2014 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

รายงานประจำาปี 255716



ข้อมลูทัว่ไป

• ทุนช�าระแล้ว

	 3,990,000,000	บำท

• วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

	 22	พฤษภำคม	2551

• เว็บไซต์

	 http://www.ttwplc.com

• ติดต่อ

 ส�ำนักงำนใหญ่

	 โทรศัพท์:	(+66)	2811	7526,	(+66)	2811	7528,

	 	 	 (+66)	2811	8369,	(+66)	2811	7685-6,

	 	 	 (+66)	2811	8100

	 โทรสำร:		 (+66)	2420	6064,	(+66)	2811	7687

	 ส�ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร

-	 ด้ำนบรรษัทภิบำลและเลขำนุกำรบริษัท

 โทรศัพท์:	(+66)	2811	7528	ต่อ	1106

	 E-mail:	cg@ttwplc.com

-		 ด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์

	 โทรศัพท์:	(+662)	2811	7528	ต่อ	1108

	 E-mail:	ir@ttwplc.com

-		 ด้ำนตรวจสอบภำยใน	

	 โทรศัพท์:	(+66)	2811	7528	ต่อ	1503

	 E-mail:	ia@ttwplc.com

• ชื่อเดิม

	 บริษัท	น�้ำประปำไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 (ได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	

	 เมื่อวันที่	14	มีนำคม	2557)

• ชื่อย่อหลักทรัพย์

	 TTW

• เลขทะเบียนบริษัท

	 0107549000114	(เดิมเลขที่	1325/2543)

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

	 30/130	หมู่	12	ถนนพุทธมณฑลสำย	5	ต�ำบลไร่ขิง

	 อ�ำเภอสำมพรำน	จังหวัดนครปฐม	73210

• ประเภทธุรกิจ

	 ประกอบกิจกำรสำธำรณูปโภคในกำรผลิต

	 และจ่ำยน�ำ้ประปำท่ีมกี�ำลงัผลติสงูสดุในประเทศไทย

• ทุนจดทะเบียน

	 3,990,000,000	บำท  

• แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

	 3,990,000,000	หุ้น

• มูลค่าที่ตราไว้

	 หุ้นสำมัญ	หุ้นละ	1	บำท

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย:

บริษัท	เดอะ	ลีจิสท์	จ�ำกัด

990	อำคำรอับดุลรำฮิม	ชั้น	9

ถนนพระรำม	4	แขวงสีลม	เขตบำงรัก	กรุงเทพฯ	10500

โทรศัพท์:	(+66)	2636	1111	

โทรสำร:	(+66)	2636	0000

ผู้สอบบัญชี:

บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด

193/136-137	ชั้น	33	อำคำรเลครัชดำ

ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่		กรุงเทพฯ	10110

โทรศัพท์:	(+66)	2264	0777,	(+66)	2661	9190

โทรสำร:	(+66)	2264	0789-90,	(+66)	2661	9192

บุคคลอ้างอิง
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ
	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ำกัด	(มหำชน)	(TTW)	เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำให้กับ

กำรประปำส่วนภูมิภำค	(กปภ.)	ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหำนคร	(West	Bangkok)	

ครอบคลมุ	2	จงัหวัด	ได้แก่	จงัหวัดนครปฐม	3	อ�ำเภอ	ได้แก่	อ�ำภอนครชยัศร	ีอ�ำเภอสำมพรำน	

อ�ำเภอพุทธมณฑล	และจังหวัดสมุทรสำคร	2	อ�ำเภอ	ประกอบด้วย	อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร	

และอ�ำเภอกระทุ่มแบน	บริษัทฯ	มีโรงผลิตน�้ำประปำที่	 อ�ำเภอบำงเลน	 จังหวัดนครปฐม 

มกี�ำลงักำรผลติสงูสดุ	440,000	ลกูบำศก์เมตรต่อวนั	และในอกี	2	ปีข้ำงหน้ำ	TTW	จะมโีรงผลิต

น�ำ้ประปำแห่งท่ี	2	ทีอ่�ำเภอกระทุ่มแบน	จงัหวดัสมทุรสำคร	โดยจะเริม่ท�ำกำรผลติท่ี	100,000	

ลกูบำศก์เมตรต่อวัน	แต่จะสำมำรถขยำยก�ำลงักำรผลติได้ถึง	400,000	ลกูบำศก์เมตรต่อวัน

ในอนำคต	เนื่องจำกมีกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงเพื่อรองรับกำรขยำยก�ำลังผลิตไว้ด้วยแล้ว

	 ในปี	2557	TTW	มยีอดจ่ำยน�ำ้ประปำให้กับ	กปภ.	ทัง้ส้ินจ�ำนวน	138.5	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	

โดยมียอดจ�ำหน่ำยน�้ำสะสมนับตั้งแต่จ่ำยน�้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี	 2557	 รวมท้ังสิ้น	 1,148.5	

ล้ำนลกูบำศก์เมตร	นอกจำกน้ี	TTW	ยังมบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	รวมถึงกำรเข้ำซือ้สทิธิใน

นิคมอุตสำหกรรม	เพ่ือด�ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรผลิตน�้ำประปำและบ�ำบัดน�้ำเสีย 

ตลอดจนเข้ำไปลงทุนในธุกิจพลงังำน	โดยมลีกัษณะกำรประกอบธุรกิจของแต่ละกิจกำร	ดังน้ี

รายงานประจำาปี 255718



บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น

	 บรษิทั	ประปำปทมุธำนี	จ�ำกัด	(PTW)	เป็นบรษิทัย่อยของ	TTW	

โดยมีกำรลงทุนร้อยละ	98	ของทุนจดทะเบียน	1,200	ล้ำนบำท	

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำให้กับกำรประปำส่วน

ภูมภิำค	(กปภ.)	ในพ้ืนท่ีปทุมธำนี-รงัสตินบัตัง้แต่ปี	2541	เป็นต้นมำ	

ปัจจบุนัมกี�ำลงักำรผลติสงูสดุ	388,000	ลกูบำศก์เมตรต่อวัน	และ

ในอกี	1	ปีข้ำงหน้ำ		จะมกี�ำลงักำรผลติเพ่ิมข้ึนอีก	57,000	ลกูบำศก์เมตร

ต่อวัน	 ซึ่งจะสำมำรถขยำยก�ำลังกำรผลิตได้สูงสุดถึง	 100,000	

ลกูบำศก์เมตรต่อวันตำมควำมใช้น�ำ้ทีเ่พ่ิมมำกข้ึน	ในปี	2557	PTW	

มยีอดจ่ำยน�ำ้ประปำให้กบั	กปภ.	ทัง้สิน้	133.6	ล้ำนลกูบำศก์เมตร

และมียอดจ�ำหน่ำยน�้ำสะสมนับตั้งแต่จ่ำยน�้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี	

2557	รวมทั้งสิ้น	1,592.6	ล้ำนลูกบำศก์เมตร

	 บรษิทั	ไทยวอเตอร์		โอเปอเรชัน่ส์	จ�ำกัด	(TWO)	เป็นบรษิทัย่อย

ของบรษิทัฯ	มผีูถื้อหุน้คอื	TTW	ถือหุน้ร้อยละ	68	และ	PTW	ถือหุน้

ร้อยละ	 32	ประกอบธุรกิจในกำรบริหำรและจัดกำรระบบผลิต 

และจ่ำยน�ำ้ประปำและระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยี	ให้กบั	TTW	และ	PTW	

นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน	 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและ

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้	 TWO	 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน

คณุภำพ	ISO	9001:2008	จำก	SGS	Yarsley	ในด้ำนกำรให้บรกิำร

เดินระบบบ�ำรุงรักษำและบริหำรจัดกำรโครงกำรผลิตน�้ำประปำ

ในพื้นที่ปทุมธำนี	ธรรมศำสตร์	และรังสิต

	 บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรเข้ำซื้อสิทธิในกำรผลิตน�้ำประปำ

และกำรบ�ำบัดน�้ำเสียในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน	 (BIE)	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 จำกบริษัท	 ที่ดินบำงปะอิน	 จ�ำกัด								

เป็นระยะเวลำ	30	ปีนับแต่เดือนสิงหำคม	2552	โดยมีก�ำลังกำร

ผลิตน�้ำประปำ	48,000	ลูกบำศก์เมตรต่อวัน	และสำมำรถท�ำกำร

บ�ำบัดน�้ำเสียได้	18,000	ลูกบำศก์เมตรต่อวัน	โดยในปี	2557	BIE	

มยีอดจ่ำยน�ำ้ประปำทัง้สิน้	7.7	ล้ำนลกูบำศก์เมตร	และมยีอดจ่ำย

น�ำ้สะสมนับตัง้แต่วันแรกทีเ่ข้ำด�ำเนนิกจิกำรจนถงึสิน้ปี	2557	รวม

ทั้งสิ้น	33.9	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	ทั้งนี้ในกำรด�ำเนินกำรเข้ำซื้อสิทธิ

ใน	BIE	 เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ให้กับองค์กรและยังเป็นกำรเพ่ิม

ทักษะ	ควำมรู้	 และประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกรของบริษัทฯ	 ใน

กำรทีจ่ะเป็นผูใ้ห้บรกิำรโดยตรงกับลกูค้ำ	เพ่ือปทูำงไปสูก่ำรบรรลุ

วิสัยทัศน์ที่ว่ำ	 “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

เกี่ยวกับ	น�้ำ	พลังงำน	และสิ่งแวดล้อม”

	 ในปี	 2554	บริษัทฯ	 ได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท	

ซเีค	พำวเวอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(CKP)	ซึง่เป็น	Holding	Company	

ท่ีถือหุ้นในบริษัทอื่นท่ีผลิตและจ�ำหน่ำยไฟ้ฟ้ำ	 โดย	CKP	มีกำร

ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีด�ำเนินธุรกิจผลิตและ 

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำอกี	5	แห่ง	ได้แก่	พลงังำนน�ำ้	1	แห่ง	พลงังำนแสงอำทิตย์	

3	 แห่ง	 และพลังงำนควำมร้อนร่วม	 1	 แห่ง	 ปัจจุบันบริษัทฯ 

ถือหุน้	CKP	ในสดัส่วนร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบยีน	5,500	ล้ำนบำท	

โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้นรวม	2,756	ล้ำนบำท
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25%98%*

ทนุจดทะเบยีน  3,990  ล้านบาท
ทนุทีช่�าระแล้ว 3,990  ล้านบาท

**บมจ. ททีดีบับลวิ

ทนุจดทะเบยีน

1,200 ล้านบาท

ทนุทีช่�าระแล้ว 

1,200  ล้านบาท

ทนุจดทะเบยีน

5,500 ล้านบาท

ทนุทีช่�าระแล้ว 

5,500  ล้านบาท

บจก. ประปาปทุมธานี บมจ. ซเีค พาวเวอร์

32%

68%

ทนุจดทะเบยีน

60 ล้านบาท

ทนุทีช่�าระแล้ว 

60  ล้านบาท

บจก. ไทยวอเตอร์
โอเปอเรชัน่ส์

หมำยเหตุ:	*ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	2	ถือโดย	กำรประปำส่วนภูมิภำค

**ได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อจำก	บมจ.	น�้ำประปำไทย	เป็น	บมจ.	ทีทีดับบลิว	จำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	14	มีนำคม	2557

โครงสร้างกลุม่บรษิทั

รายงานประจำาปี 255720



ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำให้

กำรประปำส่วนภูมิภำคในพื้นที่

ปทุมธำนี-รังสิต

ทุนจดทะเบียน

1,200,000,000	บำท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

12,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ	100	บำท

ทุนช�าระแล้ว 

1,200,000,000	บำท

สถานที่ตั้ง

43	หมู	่3	ถนนเชยีงรำกน้อย-บำงไทร	

ต�ำบลบ้ำนปทุม	 อ�ำเภอสำมโคก	

จังหวัดปทุมธำนี	12160

โทรศัพท์:	(+66)	2979	8530-2

โทรสำร:	(+66)	2979	8533

เว็บไซต์

www.ptw.co.th

ประเภทธุรกิจ  

ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้น

ในบริษัทอื่น	(Holding	Company)

ที่ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�ำหน่ำย

ไฟฟ้ำจำกพลังงำนประเภทต่ำงๆ

ทุนจดทะเบียน  

5,500,000,000	บำท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	

1,100,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้  

หุ้นละ	5	บำท

ทุนช�าระแล้ว  

5,500,000,000	บำท

สถานที่ตั้ง  

587	อำคำรวิริยะถำวร	ชั้น	19

ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย	แขวงดินแดง

เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์:	(+66)	2691	9720-2

โทรสำร:	(+66)	2691	9723

เว็บไซต์  

www.ckpower.co.th

ประเภทธุรกิจ

บริหำรและจัดกำรระบบผลิต

และจ่ำยน�ำ้ประปำและระบบบ�ำบดั 

น�้ำเสีย

ทุนจดทะเบียน 

60,000,000	บำท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

600,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ	100	บำท

ทุนช�าระแล้ว

60,000,000	บำท

สถานที่ตั้ง 

30/10	ม.12	ถนนพุทธมณฑลสำย	5	

ต�ำบลไร่ขิง	อ�ำเภอสำมพรำน	

จังหวัดนครปฐม	73210

โทรศัพท์:	(+66)	2811	9901,	

															(+66)	2811	9504-8

โทรสำร:	(+66)	2811	9509

เว็บไซต์

www.two.co.th

บริษัท ไทยวอเตอร์
โอเปอร์เรชั่นส์ จ�ากัดบริษทั ประปาปทุมธาน ี จ�ากัด

รายชือ่บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์
จ�ากัด (มหาชน)
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	 ในปี	 2557	บริษัทฯ	 ได้ทบทวนควำมเสี่ยงท่ีมีอยู่และ

มีนยัส�ำคญัตำมทะเบยีนควำมเสีย่งขององค์กรอย่ำงต่อเน่ืองจำก

ปีท่ีผ่ำนมำ	โดยเพ่ิมเตมิและปรบัปรงุรำยกำรควำมเสีย่งท่ีเกิดขึน้

ในระหว่ำงปี	 จำกปัจจัยสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอก

องค์กร	 อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	 ยังคงด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงขององค์กรตำมกรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(Enterprise	Risk	Management	Framework)	ในธุรกิจน�ำ้ประปำ	

ซึ่งถือเป็นแหล่งท่ีมำของรำยได้หลักขององค์กร	 โดยพิจำรณำ

สภำพแวดล้อมหรอืปัจจยัต่ำงๆ	ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตำมทีก่ล่ำวมำ

ข้ำงต้น	บริษัทฯ	 ได้จัดประเภทควำมเสี่ยงออกเป็น	 4	ด้ำน	 คือ 

ด้ำนกลยุทธ์	 (Strategy)	 ด้ำนกำรด�ำเนินงำน	 (Operations) 

ด้ำนกำรเงิน	 (Financial)	 และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ	

(Compliance)	โดยกำรจดัท�ำทะเบยีนควำมเสีย่งท่ีประกอบด้วย	

รำยกำรควำมเสีย่ง	มำตรกำรควบคมุควำมเสีย่ง	กำรจดักำรและ

ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่งตำมแผนงำนทีไ่ด้จดั

ท�ำไว้อย่ำงต่อเนื่อง	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

การบรหิารความเสีย่ง

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) อย่าง
ต่อเนือ่ง การบรหิารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของทกุกระบวนการในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ ฝ่ายบรหิารมกีารจดัตัง้คณะเจ้าหน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง (Risk Management Officer: 
RMO) เพื่อทบทวนความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามผล 
การด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee: RMC) ประจ�าทุกไตรมาส

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 มีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ คือ
 การจ่ายน�้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรจ่ำยน�้ำในพ้ืนท่ี

สมุทรสำครและนครปฐม	 ในปี	 2557	 ไม่น ้อยกว่ำ 

144	ล้ำน	ลบ.ม.	 และรักษำปริมำณกำรจ่ำยน�้ำในพ้ืนที ่

ปทุมธำนี-รังสิต	 ไม่น้อยกว่ำ	 138.5	ล้ำน	ลบ.ม.	ภำยใต้

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอำจก่อ

ให้เกิดควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ	 ไม่สำมำรถจ่ำยน�้ำได้ตำม 

เป้ำหมำย	โดยมีผลกระทบจำกกำรที่มีกำรจ่ำยน�้ำประปำ

ของกำรประปำส่วนภมูภิำคของโรงผลติน�ำ้ประปำท้ังพ้ืนที่

ปทมุธำนี-รงัสติ	และพ้ืนทีน่ครปฐม-สมทุรสำคร	กำรเปลีย่น

พฤติกรรมกำรใช้น�้ำของโรงงำนอุตสำหกรรมไปใช  ้

น�ำ้บำดำลแทน	และภำวะเศรษฐกิจท่ีกระทบต่อภำคส่งออก

รายงานประจำาปี 255722



การบรหิารความเสีย่ง

2.1	 ชือ่เสยีงบรษัิทเสยีหายมาจากการจ่ายน�า้ประปา

ไม่ได้คุณภาพ

		 คุณภำพน�้ำประปำท่ีได้มำตรฐำนและได้คุณภำพ	 

ถือเป ็นหัวใจในกระบวนกำรผลิตของโรงงำน

อุตสำหกรรมในเขตพ้ืนท่ีสมุทรสำคร-นครปฐม 

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้น�้ำประปำที่ไม่ได้

คุณภำพและมำตรฐำน	จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

คุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือของสินค้ำเหล่ำน้ัน 

จำกผู ้ผลิต	 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น	 ให้กับ	 กปภ. 

และผู ้ใช้น�้ำในพื้นที่ให้บริกำรของบริษัทฯ	 อีกท้ัง 

ภำพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	ในกำรเป็นหนึ่งในผู้ผลิต

น�้ำประปำเอกชนรำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศ	บริษัทฯ	

ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่งในเรือ่งดงักล่ำว	โดยประเมนิ	

สำเหตุหลักมำจำกกำรด้อยคุณภำพของน�้ำดิบ 

จำกแม่น�้ำท่ำจีนท่ีน�ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต 

น�้ำประปำ	ตลอดจนกระบวนกำรผลติน�ำ้ประปำท่ีไม่มี 

ประสิทธิภำพซึ่งควำมเสี่ยงในเร่ืองดังกล่ำวจะส่ง 

ผลกระทบต่อท้ังด้ำนภำพลกัษณ์และผลประกอบกำร

ของบริษัทฯ	ซึ่งทำงบริษัทฯ	 ได้มีมำตรกำรแจ้งเตือน

และสนับสนนุข้อมลูคณุภำพน�ำ้ดบิและน�ำ้ประปำใน

ช่วงท่ีเกดิปัญหำให้กับลกูค้ำและผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	รวมทัง้

เฝ้ำระวงัคณุภำพ	ปรมิำณน�ำ้ดบิ	และขอควำมร่วมมอื

จำกหน่วยงำนรัฐหรือรัฐวิสำหกิจในกำรเฝ้ำระวัง 

แหล่งน�้ำดิบที่ใช้ในกำรผลิตน�้ำประปำของบริษัทฯ 

ในปี	 2557	 คุณภำพน�้ำดิบที่ได้ยังไม่ส่งผลกระทบ 

กับคณุภำพน�ำ้ประปำ	ยังผลติน�ำ้ประปำอยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำนตำมที่ก�ำหนด

	 บริษัทฯ	 ได้ศึกษำพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรใช้น�้ำประปำสูง

แต่มีข้อจ�ำกัดด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรจ่ำยน�้ำประปำให้ได้

ตำมปรมิำณควำมต้องกำรใช้น�ำ้ประปำ	โดยเฉพำะในพ้ืนท่ีในย่ำน

รงัสติ-เมอืงเอก	ซึง่เป็นพ้ืนทีช่มุชนหนำแน่นและมอีตัรำกำรเตบิโต

ของชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงสูง	 จึงได้ประสำนกับกำรประปำ 

ส่วนภูมิภำค	 (กปภ.)	 ในกำรหำแนวทำงกำรจ่ำยน�้ำเพ่ือรองรับ

ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีดังกล่ำว	 ขณะเดียวกันก็จะเป็นกำรเพ่ิม

ปรมิำณกำรจ่ำยน�ำ้ของบรษิทัฯ	ไปพร้อมๆ	กัน	โดยกำรลงทนุสร้ำง

ก่อสร้ำงสถำนจ่ีำยน�ำ้ขนำดควำมจ	ุ10,000	ลบ.ม.	รวมถึงกำรวำง

ระบบท่อส่งน�้ำประปำตรงถึงพ้ืนที่ดังกล่ำว	 นอกจำกนี้ยังมี

มำตรกำรเพ่ิมยอดกำรจ่ำยน�้ำประปำในพ้ืนท่ีบริกำรของสถำน ี

จ่ำยน�้ำพุทธมณฑล	โดยกำรเพิ่มแรงดันกำรจ่ำยน�้ำในช่วงชั่วโมง

ที่มีกำรใช้น�ำประปำสูง	คือทั้งช่วงเช้ำและช่วงเย็น	 โดยกำรเพ่ิม 

กำรใช้ปั้มจ่ำยน�้ำอีก	1	ชุด	ผลจำกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวท�ำให้มี

ยอดจ่ำยน�้ำประปำเพ่ิมข้ึนวันละประมำณ	 3,000	 ลบ.ม./วัน	

นอกจำกนี้ยังได้ประสำนงำนกับ	 กปภ.	 สำขำอ้อมน้อยท่ีให้กำร

สนับสนุนอย่ำงเต็มท่ีในกำรวำงท่อเชือ่มระหว่ำงถนนพุทธมณฑล

สำย	4	และ	สำย	5	ผ่ำนซอยกระทุ่มล้มเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมแรงดัน

กำรจ่ำยน�้ำโดยรวมในพ้ืนท่ี	 อ.พุทธมณฑล	และ	 อ.สำมพรำน 

ให้ดีขึ้น	 โดยกำรวำงท่อส่งผลให้บริษัทฯ	มียอดจ่ำยน�้ำเพ่ิมขึ้น 

วันละประมำณ	3,000	ลบ.ม./วัน

2.2	การขาดความต่อเนื่องในการส่งน�้าท่อประธาน

		 ระบบส่งน�ำ้ประปำจำกโรงผลิตน�ำ้ประปำบำงเลนไปยัง

สถำนจ่ีำยน�ำ้ผ่ำนทำงท่อประธำน	(Bulk	Trunk	Main:	

BTM)	 ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในเรื่องของควำมต่อเน่ือง

และกำรรักษำระดับคุณภำพกำรให้บริกำรกับ	กปภ.	

และผู ้ใช้น�้ำตลอดจนมีผลต่อทั้งภำพลักษณ์ของ

องค์กรและรำยได้จำกกำรจ่ำยน�ำ้ของบรษิทัฯ	หำกเกิด

เหตุกำรณ์ท่ีมผีล	กระทบตอกำรส่งน�ำ้ของท่อประธำน	

โดยอำจมสีำเหตขุองรำยกำรควำมเสีย่งดงักล่ำวอำจ

เกิดจำกอบุติัเหตจุำกงำนก่อสร้ำงใกล้เคยีง	เหตกุำรณ์

ของน�้ำในท่อส่งเกิดแรงกระเพ่ือมอย่ำงรุนแรงหรือ

แรงดันในท่อเพ่ิมข้ึนอย่ำงมำก	 หรือเกิดกำรผุกร่อน

ของท่อส่ง	บริษัทฯ	ได้มีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง	

ดังนี้

1.		 ตรวจสอบแนวเส้นท่อ	BTM	(Visual	Pipe	Inspection)	

และรำยงำนถึงผู้เกี่ยวข้องทุก	3	เดือน

2.		 ตรวจประเมนิปรมิำณน�ำ้สญูเสยีระบบส่ง	(Transmission	

Loss)	และรำยงำนถึงผู้เกี่ยวข้องทุกวัน

3.		 ตดิตัง้ระบบป้องกนักำรผกุร่อน	(Cathodic	Protection)	

ให้ครอบคลุมตลอดแนวเส้นท่อ	BTM

4.		 ตรวจวัดค่ำควำมต่ำงศักย์ของเส้นท่อกับกรำวด์เพ่ือ

ประเมินสภำพของระบบป้องกันกำรผุกร่อนของท่อ

ส่งน�ำ้ประปำ	(Cathodic	Protection)	และรำยงำนถึง

ผู้เกี่ยวข้องทุก	6	เดือน

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk) มีปัจจัยเสี่ยง 4 ข้อ คือ

23บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) มีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ
	 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	บริษัทฯ	มีหนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว	6,965	ล้ำนบำท	บริษัทฯ	อำจจะเผชิญกับอัตรำดอกเบี้ย

ที่อำจจะเพ่ิมขึ้นในอนำคต	แต่ด้วยสภำพเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทย	แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต�่ำ 

และทรงตัวหลำยปี	และหำกอัตรำดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นอย่ำงรุนแรง	บริษัทฯ	มีเงินสดคงเหลือในมือเพยีงพอที่จะสำมำรถจ่ำยช�ำระ

ดอกเบี้ยและเงินต้นได้อย่ำงต่อเนื่อง	บริษัทฯ	มีมำตรกำรทำงกำรเงิน	ดังนี้

2.3	 การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่	 กระทบต่อระบบผลิต

และจ�าหน่ายน�้าประปา

		 บริษัทฯ	 ยังคงมีแผนกำรจัดกำรเหตุกำรณ์อุทกภัย											

ต่อเนื่องหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์น�้ำท่วมใหญ่เมื่อป	ี

2554	ทัง้น้ี	เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้กับ	กปภ.	และผูใ้ช้

น�้ำในพ้ืนท่ีให้บริกำรเกิดควำมมั่นใจในศักยภำพ 

กำรผลิตท่ีบริษัทฯ	 สำมำรถจ่ำยน�้ำประปำที่สะอำด

และได้มำตรฐำนได้อย่ำงเพียงพอและต่อเน่ือง 

ทั้งนี้ควำมเสี่ยงจำกกำรหยุดกำรผลิต	ส่ง	และจ่ำยน�้ำ	

จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับบริษัทฯ	ทั้งในเรื่องของ

รำยได้และภำพลกัษณ์ขององค์กร	บรษิทัฯ	จงึได้ก�ำหนด

มำตรกำรในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงไว้โดยติดตำม

และเฝ้ำระวังอัตรำกำรระบำยน�้ำจำกเข่ือนเก็บกักน�้ำ

หลกัของประเทศ	รำยงำนทกุเดอืนและตรวจวัดระดบั

น�้ำ	อัตรำกำรไหลของน�้ำหน้ำสถำนีสูบน�้ำดิบรำยงำน

ถึงผูเ้ก่ียวข้องทกุวัน	และด�ำเนนิกำรเฝ้ำระวงัปรมิำณน�ำ้

ทีกั่กเก็บในเขือ่นหลกัของประเทศไทย	เช่น	เขือ่นภูมพิล	

เขือ่นสริกิิติ	์ เขื่อนวชิรำลงกรณ์	และเขื่อนศรีนครินทร	์

รวมไปถึงปริมำณกำรระบำยน�้ำลุ่มน�้ำท่ำจีน	พบว่ำ 

ตลอดปี	2557	ระดบัน�ำ้กักเก็บสงูสดุของเข่ือนหลกัของ

ประเทศไทยในทกุเขือ่นยังอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่ำค่ำเฝ้ำ

ระวัง	ซึง่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน�ำ้ท่วมต่อลุม่น�ำ้ท่ำจนี	

ระดับน�้ำที่หน้ำสถำนีสูบน�้ำดิบ	(Raw	Water	Intake)	

ในปี	2557	พบว่ำระดบัน�ำ้หน้ำสถำนสีบูน�ำ้ดบิโรงผลติ

น�ำ้ประปำบำงเลนมค่ีำอยู่ในเกณฑ์ต�ำ่กว่ำค่ำเฝ้ำระวัง	

ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน�้ำท่วม	 และไม่ส่งผลต่อ

กระบวนกำรผลิตน�้ำประปำ

2.4		ค่าใช้จ่ายในการผลิต	 ส่ง	 และจ่ายน�้าไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย

		 ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต	ส่ง	และจ่ำยน�้ำประปำที่ส�ำคัญ	

คือ	ค่ำไฟฟ้ำและค่ำสำรเคมี	 เป็นต้นทุนในกำรผลิตที่

ต้องควบคุมและเฝ้ำระวังในกำรใช้เพ่ือให้ได้คุณภำพ

น�ำ้ประปำทีไ่ด้มำตรฐำน	โดยกำรควบคมุปรมิำณกำร

ใช้ไฟฟ้ำและสำรเคมใีห้อยู่ในเกณฑ์ทีเ่หมำะสม	ซึง่ทำง 

บริษัทฯ	 ได้มีกำรควบคุมกำรเดินเครื่องและกำรใช้

พลังงำนไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมแผน	 โดยกำรประเมิน

ปริมำณน�้ำขำยรำยวันเพ่ือก�ำหนด	แผนงำนกำรเดิน

เครือ่งจกัรประจ�ำวันและควบคมุกำรเดนิเครือ่งจกัรใน

กำรผลิต	เครื่องจักรระบบสูบส่ง	เครื่องจักรระบบเพิ่ม

แรงดัน	 และเครื่องจักรระบบสูบจ่ำย	 ให้เป็นไปตำม

แผนกำรผลิตประจ�ำวัน	และรำยงำนกำรใช้พลังงำน

ไฟฟ้ำให้ผู ้จัดกำรโรงผลิตน�้ำประปำทรำบทุกวัน 

ด้ำนสำรเคมีได้มีกำรควบคุมกำรใช้สำรเคมีให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้	เฝ้ำติดตำมปริมำณกำรใช้สำรเคมี

ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตน�้ำประปำรำยวัน	แล้วน�ำมำ

ค�ำนวณให้อยู ่ในรูปของค่ำใช้จ ่ำยด้ำนสำรเคม ี

ซึ่งโดยปกติปริมำณกำรใช้สำรเคมีจะสัมพันธ์กับ

คุณภำพน�้ำดิบของแต่ละแหล่งน�้ำและแปรผันตำม

ฤดูกำล

รายงานประจำาปี 255724



4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) มีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ คือ
	 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาโดยคู่สัญญา

	 กำรด�ำเนนิธุรกิจผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำภำยใต้สญัญำซือ้-ขำยน�ำ้ประปำระหว่ำงบรษิทัฯ		กับกำรประปำส่วนภูมภิำค	 (กปภ.) 

ซึ่ ง ถือเป ็นลูกค ้ำเพียงรำยเดียว	 ตำมโครงสร ้ำงรำยได ้ให ้ กับบริษัทฯ	 กว ่ำร ้อยละ	 90	 ของรำยได ้รวมของ 

กลุ ่มบริษัท	 ทีทีดับบลิว	 ดังน้ัน	 หำกมีกำรขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญำในข้อใดๆ	 ท่ีส่งผลกระทบในด้ำนกำรเงิน 

ของบริษัทฯ	 ซึ่งมีผลท�ำให้รำยได้และก�ำไรสุทธิลดลง	บริษัทฯ	 ได้มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์	 สื่อสำรให้ข้อมูลกับบุคลำกร 

ในกำรประปำส่วนภูมภิำค	และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงภำยในกำรประปำภูมิภำค	อำทิเช่น	 กำรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล 

ในคณะกรรมกำรบริหำร	 และผู้บริหำรภำยในกำรประปำส่วนภูมิภำค	นโยบำยที่มีผลกระทบต่อสัญญำท่ีท�ำไว้กับบริษัทฯ 

เป็นมำตรกำรด�ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อควำมเสี่ยงในเรื่องนี้

1.		 สร้ำงสมดุลระหว่ำงหน้ีสินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว

กับหน้ีสินที่มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีให้มีจ�ำนวนหรือ

สัดส่วนใกล้เคียงกัน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2557	

บริษัทฯ	มีหน้ีสินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียทั้งหมด	12,265	

ล้ำนบำท	ประกอบด้วยเงินกู้ยืมท่ีมีอัตรำดอกเบี้ย

ลอยตวั	6,965	ล้ำนบำท	และหุ้นกู้อตัรำดอกเบีย้คงท่ี	

5,300	ล้ำนบำท	คดิเป็นสดัส่วนเงนิกู้และหุน้กู้ร้อยละ	

56.8	 และร้อยละ	 43.2	 ตำมล�ำดับ	 โดยมีสัดส่วน 

เงินกู้ท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียลอยตัวมำกกว่ำหุ้นกู้อัตรำ

ดอกเบี้ยคงที่เล็กน้อย

2.		 ด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินทุกสิ้นปี	 ตำมเงื่อนไขข้อ

ก�ำหนด	สิทธิของหุ้นกู้	(1.	หนี้สินต่อทุน	<	2.00	เท่ำ	

2.	Net	Debt/EBITDA	<	4.00	3.	EBITDA/Interest	

exp.	>	3	เท่ำ)	โดยอัตรำส่วนทำงกำรเงินสิ้นปี	2557	

ตำมเงื่อนไขข้อก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ได้ก�ำหนดไว	้	

โดยไม่ผดิเงือ่นไขแต่อย่ำงใด	(อตัรำส่วนหนีส้นิต่อทนุ	

1.18,	Net	Debt/EBITDA	1.57,	EBITDA/Interest	

7.35)

3.		 พิจำรณำด�ำเนินกำรเจรจำกับธนำคำรหรือออกหุ้นกู้

ท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีทดแทนเงินกู้เดิม	 โดยอัตรำ

ดอกเบีย้ของหุ้นกู้ต้องต�ำ่กว่ำอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกู้

ยืมไม่น้อยกว่ำ	ร้อยละ	3.00	ซึง่บรษิทัฯ	ตดัสนิใจกู้ยืม

เงนิจำกธนำคำรโดยมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวัแทนกำร

ออกหุ้นกู้ที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีน้ัน	 เน่ืองจำกหำก 

บริษัทฯ	ออกหุ้นกู้ในช่วงเวลำนั้น	บริษัทฯ	คำดว่ำจะ

มีต้นทุนดอกเบี้ยประมำณ	4.80-5.25%	 ในขณะท่ี 

กำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำร	บริษัทฯ	มีต้นทุนดอกเบี้ยที่	

MLR-2.25%	หรือเท่ำกับ	4.50%	ซึ่งกำรกู้ยืมเงินจำก

ธนำคำรมีต้นทุนถูกกว่ำกำรออกหุ้นกู ้ประมำณ	

0.25%

4.		 ส�ำรองเงินสดไว้ช�ำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่ำ	 3	 เดือน	

บริษัทฯ	ทยอยสะสมเงินไว้ในบริษัทฯ	อย่ำงต่อเนื่อง

เพ่ือลดควำมเสี่ยง	หำกบริษัทฯ	 ได้รับช�ำระเงินจำก	

กปภ.	เกินกว่ำ	30	วัน	โดยปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้ส�ำรอง

เงินสดเพ่ือจ่ำยช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่น้อย

กว่ำ	3	เดือน

5.		 ด�ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนะทำงกำรเงินของ 

บรษิทัฯ	ทกุไตรมำส	และทุกสิน้ปี	พบว่ำ	บรษิทัฯ	มฐีำนะ

ทำงกำรเงนิท่ีมัน่คง	มสีภำพคล่องท่ีดี	มผีลกำรด�ำเนิน

งำนเป็นบวกมำโดยตลอด	 ดังน้ัน	 โอกำสที่บริษัทฯ 

จะมีผลกำรด�ำเนินงำนติดลบมีโอกำสเกิดขึ้นน้อย

ส�ำหรับธุรกิจในปัจจุบัน	 อย่ำงไรก็ตำม	 เพ่ือมิให  ้

ควำมเส่ียงเพ่ิมสูงขึ้น	บริษัทฯ	มีนโยบำยท่ีจะลงทุน

โครงกำรท่ีมีผลตอบแทนตำมนโยบำยกำรลงทุน 

หรือมีผลตอบแทนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	15
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การควบคมุภายใน
	 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทให้ควำมส�ำคัญ	และตระหนักว่ำ	 ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส�ำคัญที่จะ

สร้ำงควำมมัน่ใจต่อฝ่ำยบรหิำรในกำรช่วยลดควำมเสีย่งทำงธุรกิจ	ช่วยให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ	โดยมกีำรจดัสรร

ทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสม	และบรรลเุป้ำหมำยตำมท่ีได้ตัง้ไว้จงึได้ให้ควำมส�ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงต่อเน่ือง	โดยมอบหมำย

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ	จ�ำนวน	3	ท่ำน	ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ	ให้มปีระสทิธิภำพ

เพียงพอ	และถูกต้องตำมหลักกำรของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	มีควำมโปรงใส	ถูกต้องและเชื่อถือได้

	 กำรตรวจสอบภำยในมหีน่วยงำนภำยนอกและส่วนตรวจสอบภำยในประสำนงำนร่วมกัน	ในกำรท�ำหน้ำทีต่รวจสอบ	ทัง้นีส่้วน

ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เพ่ือมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ 

ในกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบ	บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน	ตำมแนวปฏิบัติแห่งมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน

และกรอบแนวทำงปฏิบตัด้ิำนกำรควบคมุภำยในของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission:	

COSO	ที่ยอมรับได้ทั่วไปตำมหลักกำรและสำระส�ำคัญของกำรประเมิน

	 ผลกำรด�ำเนนิกิจกรรมกำรตรวจสอบ	ภำยใน	กำรสอบทำนและกำรตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ	ได้แสดงให้เห็นว่ำบรษิทัฯ	

มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรเป็นอย่ำงย่ิง	โดยอำศยักำรพิจำรณำจำกข้อมลูกำรประเมนิควำมเสีย่ง

ระดับองค์กร	 และกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน	 เพ่ือก�ำหนดเป็นแผนงำนตรวจสอบ	 โดยมุ่งเน้นควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผล 

ของระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งของบรษิทั	นอกจำกน้ีบรษิทัฯ	มกีระบวนกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน

ผ่ำนระบบกำรตรวจตดิตำมระบบบรหิำรคณุภำพ	และระบบบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมภำยในบรษิทัฯ	ตำมมำตรฐำนสำกล	ISO	9001:	

2008	และ	ISO	14001:	2004	ตำมล�ำดับอย่ำงต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกนั

รายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	 ส�ำหรบังวดบญัชรีำยปีสิน้สดุ	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2557	บรษิทัฯ	ได้ท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึน้ไว้ในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงนิ	ทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	โดยปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยท่ัวไป	

และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	2557	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย:	พันบำท)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ รายการท่ีเกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557

รายละเอียด
งบการเงิน

รวม
งบการเงิน

เฉพาะ

1. บริษัท ช. การช่าง
 จ�ากัด (มหาชน) (CK)
 ด�ำเนนิธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง

•	 เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
	 (ถือหุ้นบริษัทฯ	ร้อยละ	19)

•	 มกีรรมกำรร่วมกัน	2	ท่ำน	คอื
 1.	คุณปลิว	ตรีวิศวเวทย์
 2.	คุณณรงค์	แสงสุริยะ
•	 มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน

•	 ลูกหนี้อื่น	–	กิจกำร
	 ที่เกี่ยวข้องกัน

•	 เจ้ำหนี้ก่อสร้ำง	–
	 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

32

524,963

39

466,043

•	 ค่ำน�้ำประปำ	และค่ำบริกำรบ�ำบัด
น�ำ้เสยี	เป็นรำยกำรทีม่กีำรจ่ำยตำม
สัญญำ

•	 ค่ำงำนก่อสร้ำงขยำยก�ำลงักำรผลติ
โรงผลิตน�้ำประปำ

2. บริษัท ประปาปทุมธานี 
 จ�ากัด (PTW)
	 ด�ำเนินธุรกิจได้รบัสมัปทำนผลติ	

และจ ่ำยน�้ำประปำในพ้ืนท่ี	

จ.ปทุมธำนี	ให้แก่	กำรประปำส่วน

ภูมภิำค

•	 เป็นบรษิทัย่อย
	 (บรษิทัฯ	ถือหุ้น	ร้อยละ	98)
•	 มกีรรมกำรร่วมกัน	2	ท่ำน	คอื
 1.	คณุไพรชั	เมฆอำภรณ์
 2.	คณุเตชะพิทย์	แสงสงิแก้ว
•	 มผีูบ้รหิำรทีเ่ป็นกรรมกำรใน
 PTW 2	ท่ำน	คอื	
 1.	คณุชยัวัฒน์	อทุยัวรรณ์
 2.	คุณสมเกียรติ	ปัทมมงคลชยั
•	 มกีำรให้บรกิำรระหว่ำงกัน

•		รำยได้เงินปันผล

•		ดอกเบี้ยรับ

•	 เงินให้กู้ยืมระยะยำว	–	
 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

•	 ดอกเบี้ยค้ำงรับ

•		ค่ำบริหำรจัดกำร

714,757

80,717

1,472,500

389

4,800

•	 เงนิปันผลรบั	เป็นรำยกำรทีจ่่ำยตำม
ที่ประกำศจ่ำย

•	 ดอกเบี้ยรับ	 เป็นรำยกำรที่จ่ำยตำม
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู ้ยืมขั้นต�่ำลบ
ส่วนต่ำงที่ก�ำหนดต่อปี

•	 เงินกู้ยืมระยะยำวโดยคิดดอกเบี้ย
ในอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ันต�่ำลบ
ส่วนต่ำงที่ก�ำหนดตำมสัญญำ

•	 ค่ำบริหำรจัดกำร	 เป็นรำยกำรท่ีมี
กำรจ่ำยตำมสัญญำ

3. บรษัิท ไทยวอเตอร์
   โอเปอเรชัน่ส์ จ�ากัด (TWO)
 ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรซ่อมบ�ำรงุ

รกัษำระบบผลติ	และระบบบ�ำบดั

น�ำ้เสยี

•	 เป็นบรษิทัย่อย
	 (บรษิทัฯ	ถือหุ้น	ร้อยละ	68.50)

•	 มผีูบ้รหิำรทีเ่ป็นกรรมกำรใน
 TWO 3	ท่ำน	คอื
 1.	คณุชยัวัฒน์	อทุยัวรรณ์
 2.	คุณสมเกียรติ	ปัทมมงคลชยั
 3.	คณุธนชั	ศริเิจรญิ
•	 มกีำรให้บรกิำรระหว่ำงกัน

•	 ต้นทนุขำยและบรกิำร

•	 รำยได้ค่ำบรหิำรจดักำร

•	 เจ้ำหน้ีเงนิประกัน

33,162

6,000

5,000

•	 ค่ำบริกำรและบ�ำรุงรกัษำระบบผลิต
น�้ำประปำ	 เป็นรำยกำรที่มีกำรจ่ำย
ตำมสญัญำ

•	 ค่ำบรหิำรจดักำร	เป็นรำยกำรทีม่กีำร
จ่ำยตำมสญัญำ

•	 ค่ำเงนิค�ำ้ประกัน	เป็นรำยกำรทีม่กีำร
จ่ำยตำม

รายงานประจำาปี 255728



รายการระหว่างกนั

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ รายการท่ีเกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557

รายละเอียด
งบการเงิน

รวม
งบการเงิน

เฉพาะ

4. บรษัิท บางปะอนิ
 โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากดั
 ด�ำเนินธุรกิจโดยกำรผลิตและ 

ส่งกระแสไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำ 

ฝ่ำยผลิต

•	มกีรรมกำรร่วมกัน	1	ท่ำน	คอื		
คณุณรงค์	แสงสรุยิะ

•	มกีำรให้บรกิำรระหว่ำงกัน

•	 ลกูหนีอ่ื้น	–	กิจกำร
	 ท่ีเก่ียวข้องกัน

2,319 2,319 		 ค่ำน�้ำประปำ	และค่ำบริกำรบ�ำบัด 
น�ำ้เสยี	 เป็นรำยกำรทีม่กีำรจ่ำยตำม
สญัญำ

5. บริษัท เอกสเปอรต
 ทรานสปอร์ต จ�ากัด
 ด�ำเนินธุรกิจรถขนส่งขนำดใหญ่

•	 มกีรรมกำรร่วมกัน	1	ท่ำน	คอื
คุณปลิว	ตรีวิศวเวทย์	

•	มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน

•	 ลูกหนี้อื่น	–	กิจกำร
	 ที่เกี่ยวข้องกัน

8 8 		 ค่ำน�้ำประปำ	และค่ำบริกำรบ�ำบัด
น�ำ้เสยี	เป็นรำยกำรทีม่กีำรจ่ำยตำม
สัญญำ

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	 กฎระเบียบของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ	ทัง้น้ี	ในกรณีทีบ่รษิทัฯ	มกีำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	ซึง่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์	 จะต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรำยกำร

ระหว่ำงกันน้ัน	 ซึ่งกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันล้วนเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมและมี 

ควำมสมเหตสุมผล	และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
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โครงสร้างผูถ้อืหุน้

25.98%

19.66%

19.04%

4.46%

4.09%

1.80%

1.50%

1.34%

1.04%

0.96%

บริษัทมิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

นายมิน เธียรวร

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY LIMITED-AIA DPLUS

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

AIA Company Limited-APEX

1.		 บริษัทมิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

2.		 บริษัท	ทำงด่วนกรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน)

3.		 บริษัท	ช.กำรช่ำง	จ�ำกัด	(มหำชน)

4.		 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด

5.		 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)

6.		 นำยมิน	เธียรวร

7.		 AMERICAN	INTERNATIONAL	ASSURANCE	COMPANY

	 LIMITED-AIA	D-PLUS

8.		 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED

9.		 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD

10.		 AIA	COMPANY	LIMITED-APEX

1,036,500,000

784,389,100

759,877,400

177,957,216

163,122,400

72,000,000

59,800,000

53,502,924

41,589,933

38,198,600

25.98%

19.66%

19.04%

4.46%

4.09%

1.80%

1.50%

1.34%

1.04%

0.96%

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(%)
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	 เพื่อให้กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท	ทีทีดับบลิว	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	มีแนวทำงที่ชัดเจน	กับเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของ 

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จึงก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไว้ดังนี้

	 ในกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้	บรษิทัฯ	จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงนิตำมเป้ำหมำยของบรษิทัฯ	ในระยะเวลำ	5	ปีข้ำงหน้ำ	รวมถึง

กำรรักษำระดับอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทฯ	 ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม	 ท้ังน้ี	 เพ่ือลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ 

ทีอ่ำจจะเกิดขึน้	ในกรณีท่ีบรษิทัฯ	เห็นว่ำสำมำรถทีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลได้	บรษิทัฯ	จะพิจำรณำจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้	ในอตัรำสงูสดุ

เท่ำที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอ�ำนวยเป็นล�ำดับแรก	 ท้ังน้ี	 จะไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 50	 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล	

ส�ำรองตำมกฎหมำย	และส�ำรองอื่นๆ	ที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำต่ำงๆ

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

(หน่วย	:	บำท/หุ้น)

เงินปันผล 0.30 0.60 0.52 0.40 0.35

2557
(ครึ่งปีแรก) 2556 2555 2554 2553
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	 คณะกรรมการบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	11	ท่าน	โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระ	 4	 คน	 ซึ่งมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 โดยมีวาระ 

ในการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส	โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	และตามก�าหนดหลักเกณฑ ์

และกระบวนการที่ก�าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยเสนอชื่อบุคคลพร้อมประวัติเพ่ือเข้ารับ 

การพิจารณาเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาน�าเสนอขอรับ 

การอนุมัติแต่งตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 และมีคณะกรรมการชุดย่อยท�าหน้าท่ีกลั่นกรองและก�ากับดูแลงานเฉพาะเร่ืองให้กับ 

คณะกรรมการบริษัทจ�านวน	5	คณะ	คือ

1.	 คณะกรรมการบริหาร

2.		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	

3.		คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4.		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.		คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการบรหิาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ส�านักงาน
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายปฏิบัติการ

ส่วนตรวจสอบ
ความปลอดภัย
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คณะกรรมการบรษิทั จ�านวน 11 ท่าน ดงันี้
1.			 ดร.	ทนง	พิทยะ	 	 	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ

2.			 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 	 กรรมการ	และรองประธานกรรมการ

3.			 นายณรงค์	แสงสุริยะ	 	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร

4.			 นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว		 	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	และกรรมการบรรษัทภิบาล

5.			 นายไพรัช	เมฆอาภรณ์												 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบรรษัทภิบาล

6.			 นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ	 	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

7.			 ดร.	สมบัติ	กิจจาลักษณ์	 	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

8.			 นายสุวิช	พึ่งเจริญ	 	 	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

9.			 นายเรียวทาโร	ซูมิ	 	 	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

10.	 นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ		 	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

11.	 นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	และกรรมการผู้จัดการ

โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการผู้จัดการเป็นเลขานุการ	

บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่าง
เพียงพอ โดยมีกรอบการจัดการ ดังนี้

1)		มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า	3	คน	ซึ่งบริษัทฯ	มีกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	4	คน

2)	มีคณะกรรมการตรวจสอบ	 (Audit	Committee)	 ท่ีมีความเป็นอิสระ	 โดยมีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก�าหนดในข้อบังคับ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิรวมทัง้ท�าหน้าท่ีอืน่ในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบได้	ทัง้น้ี	คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอสิระทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั		มจี�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	

แต่ไม่เกิน	5	คน	โดยในจ�านวนน้ีมกีรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย	2	คน	และอย่างน้อย	1	คน	เป็นผูม้ี

ความรู	้ความเข้าใจ	หรอืมปีระสบการณ์ด้านบญัช	ี เพือ่ท�าหน้าทีส่นบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการในการก�ากับดแูล

กิจการ	สอบทานการบรหิารงาน	การควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่ง	รวมทัง้การจดัท�ารายงาน

ทางการเงินเพ่ือให้การด�าเนินงานและการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชือ่ถือ		

3)		มกีารมอบอ�านาจระหว่างคณะกรรมการ	และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน	โดยมรีายละเอยีดท่ีได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อการก�ากับดแูลกิจการ

รายงานประจำาปี 255734



อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท	ได้แก่	

(1)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	นายณรงค์	แสงสุริยะ	นายสมบัติ	

กิจจาลักษณ์	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	นายสุวิช	พึ่งเจริญ	

โดยกรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราบริษัท	หรือ

(2)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 หรือ	นายณรงค์	 แสงสุริยะ	หรือ 

นายสมบัติ	 กิจจาลักษณ์	หรือ	นายชัยวัฒน์	 อุทัยวรรณ	์

หรอื	นายสวิุช	พ่ึงเจรญิ	คนใดคนหนึง่ลงลายมอืชือ่ร่วมกับ	

นายเรยีวทาโร	ซมู	ิหรอื	นายโทโมอะกิ	มทัซโึมโตะ	รวมเป็น

สองคนและประทับตราบริษัท

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 โดยในการประชุม

สามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	ของ

กรรมการทัง้หมด	คณะกรรมการมกีารก�าหนดประชมุโดยปกตเิป็น

ประจ�าทุก	3	เดือน		และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น		

โดยมีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า	 และมีวาระพิจารณา

ติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 ในปี	 2557	มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 ตลอดจน 

การประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น	รวมท้ังสิน้จ�านวน		31	ครัง้

	 	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และการก�ากับดูแลให้การบริหาร

จดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผูถื้อหุ้นอยู่ในกรอบของการมจีรยิธรรมทีด่แีละค�านงึถึงผล

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย				

1.	 ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทฯ	เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	บนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.		 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นตาม

นโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล	เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ	และความมัง่คัง่

สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.		 ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ	มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

4.	 จัดให้มีและก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5.		 พิจารณาอนมุตังิบประมาณการลงทนุ	และงบประมาณในการด�าเนินการของบรษิทัฯ	ประจ�าปี	รวมทัง้ดูแลการใช้ทรพัยากร

ของบริษัทฯ

6.		 จดัให้มกีารรายงานข้อมลูทางการเงนิ	ข้อมลู	และข้อมลูท่ัวไปทีส่�าคญัต่อผูถื้อหุน้อย่างครบถ้วน	ถูกต้องและเพียงพอ	และ

ยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

7.		 จัดให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ	และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสม	เพียงพอ	รวมทั้งมีการติดตามการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

8.		 พิจารณาก�าหนดให้มกีฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร	กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ	กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาล	

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และกฎบตัรคณะกรรมการสรรหารและก�าหนดค่าตอบแทน	เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

การด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

9.		 ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร	คณะอนุกรรมการ	และฝ่ายบริหาร	ด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	

10.	 พิจารณาประเมินผลงาน	ก�าหนดเงินเดือน	ค่าจ้าง	 สวัสดิการ	 โบนัส	บ�าเหน็จและผลตอบแทนอื่นๆ	 รวมท้ังค่าใช้จ่าย	 

และสิง่อ�านวยความสะดวกของกรรมการผูจ้ดัการ	รวมถึงก�าหนดแผนส�ารองเก่ียวกับการสรรหาบคุลากรท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง

ที่ส�าคัญของฝ่ายบริหาร	ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

11.	 พิจารณาปรบัเปลีย่นแก้ไขขอบเขตอ�านาจ	หน้าที	่ความรบัผดิชอบ	และบทบาทของคณะกรรมการบรหิาร		คณะอนกุรรมการ

ต่างๆ	และฝ่ายบริหารตามความเหมาะสม

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

35บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริษัท

	 ในฐานะผูน้�าของกรรมการและเป็นกรรมการอสิระ	 มหีน้าทีป่ฏบิตัแิละก�ากับดูแลกิจการด้วยความมจีรยิธรรม	และบรรษทัภบิาล

อย่างเคร่งครัดประธานคณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนดวาระและด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ	สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเสนอ

ความคิดเห็นของกรรมการทุกคน	 รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน	นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการเป็นผู้ด�าเนินการประชุม 

ผู้ถือหุ้น	โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	และเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก�าหนด	และเสนอแนะโดยหน่วยงาน

ก�ากับดูแลในการด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็น 

ผู้ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ	จ�านวน	5	คน	คือ

1.	 นายณรงค์	 แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการบริหาร

2.	 นายสุวิช	 	 พึ่งเจริญ	 	 กรรมการ

3.	 ดร.	สมบัติ	 กิจจาลักษณ์	 กรรมการ

4.	 นายโทโมอะกิ	 มัทซึโมโตะ	 กรรมการ

5.	 นายชัยวัฒน์	 อุทัยวรรณ์	 กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	1.		ก�ากับดแูลการปฏิบตังิานของกรรมการผูจั้ดการให้เป็น

ไปตามมติ	นโยบาย	(Policies)	และกลยุทธ์	(Strategies)	

ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	 ตลอดจนให  ้

ค�าแนะน�าและค�าปรกึษาแก่กรรมการผูจ้ดัการ

	2.	 ก�ากับดแูลการศกึษาความเป็นไปได้ส�าหรบัโครงการใหม่	

รวมท้ังพิจารณาอนมุตัดิ�าเนนิโครงการต่างๆ	ตามทีเ่ห็น

สมควรภายในวงเงินตามข้อ	(3)

	3.	 มอี�านาจอนมุตักิารเข้าท�านติกิรรมใดๆ	ซึง่มผีลผกูพันต่อ

บริษัทฯ	 ในวงเงินไม่เกิน	 50	 (ห้าสิบ)	 ล้านบาท	 ท้ังน้ี 

การอนมุตัดิงักล่าว	 ต้องไม่เป็นรายการทีม่คีวามขดัแย้ง

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยของ 

บรษิทัฯ	ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	 รวมท้ังรายการท่ีต้องขอความ 

เห็นชอบจากผูถื้อหุน้ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาด 

หลักทรัพย์	แห่งประเทศไทย

	4.	 มอี�านาจพิจารณาอนุมตั	ิและ/หรอืก�าหนดนโยบายการ

บรหิารงาน	การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ	หรอืการด�าเนิน

การใดๆ	อนัมผีลผกูพันต่อบรษิทัฯ	ภายใต้กรอบนโยบาย

และกลยุทธ์	 (Policies	and	Strategies)	ทีก่�าหนดโดย

คณะกรรมการบรษิทั

	5.	 มอี�านาจว่าจ้าง	แต่งตัง้	ลงโทษทางวนัิย	เลกิจ้าง	ให้ออก	

ปลด	ก�าหนดเงนิเดอืน	โบนัส	สวัสดกิาร	และผลตอบแทน

อืน่ๆ	 รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและสิง่อ�านวยความสะดวกของ

เจ้าหน้าท่ีหรอืพนักงานของบรษิทัฯ	ทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	 แต่ไม่รวมถึง

กรรมการผูจ้ดัการ

	6.	 มอี�านาจแต่งตัง้	ก�าหนดอ�านาจหน้าที	่มอบหมายแนว

นโยบาย	ก�ากบัดูแล	ก�าหนดผลตอบแทน	 ค่าเบีย้เลีย้ง	

ค่าใช้จ่ายและสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคณะท�างาน

พิเศษเพ่ือด�าเนินงานเฉพาะเรือ่ง	 รวมถึงอนุมติัข้อเสนอ

ของคณะท�างานพิเศษภายในวงเงนิตามข้อ	(3)

	7.		มอี�านาจแต่งต้ังประธานท่ีปรกึษา	 ท่ีปรกึษา	และ/หรอื

คณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตาม 

ความเหมาะสม	โดยการก�าหนดผลตอบแทน	ค่าเบีย้เลีย้ง	

ค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�านวยความสะดวกของประธาน 

ท่ีปรึกษา	 ท่ีปรึกษา	และ/หรือคณะท่ีปรึกษาดังกล่าว 

ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน

	8.		ด�าเนินการอื่นๆ	 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษิทัเป็นครัง้คราว

รายงานประจำาปี 255736





ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	คน	คือ

1.	 นายเตชะพิทย์		 แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	 นายสมนึก		 ชัยเดชสุริยะ	 กรรมการ

3.	 นายไพรัช		 เมฆอาภรณ์	 กรรมการ

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.	 สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	 Control)	 และการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ของบริษัทฯ	 ให้มี 

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบ 

ในการแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	หัวหน้าตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ	ในกรณีทีเ่กิดรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา

5.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเสนอขออนุมัติ

ต่อผูถื้อหุ้น	โดยพิจารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช	ีและให้มกีารประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีาจดัการอย่างน้อย	

ปีละ	1	ครั้ง

6.	 จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.	 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	และบุคคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน

9.	 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายในตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

รายงานประจำาปี 255738



ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพ่ือช่วยในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	และก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนประกอบ

ด้วยกรรมการ	จ�านวน	3	คน	โดยเป็นกรรมการอิสระ	2	คน	คิดเป็นเกินกว่าร้อยละ	50	ของจ�านวนกรรมการ

1.	 นายไพรัช		 เมฆอาภรณ์	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2.	 นายสมนึก		 ชัยเดชสุริยะ	 กรรมการ

3.	 นายเรียวทาโร		 ซูมิ	 	 กรรมการ	

โดยมีผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ

1.	 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	รวมทั้ง			

คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งหรือเพ่ือ 

น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งต้ัง	แล้วแต่กรณ	ีทัง้น้ี	ในกระบวนการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะ

สมข้างต้นนั้น	ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

2.	 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

รวมทั้งด�าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก�าหนดไว้แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3.	 จดัให้มแีผนการสบืทอดงาน	(Succession	Plan)	ส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งท่ีส�าคัญของฝ่ายบรหิาร	หรอืบคุคลท่ีอยู่ในเกณฑ์

ที่จะได้รับพิจารณาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

4.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

5.	 พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ

6.	 พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน	 รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ	 แล้วน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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	 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 เพ่ือช่วยในการพิจารณานโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 

ในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจประกอบด้วยกรรมการ	จ�านวน	4	คน	คือ

1.	 นายสมนึก		 ชัยเดชสุริยะ	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2.	 นายเตชะพิทย์	 แสงสิงแก้ว	 กรรมการ

3.	 นายไพรัช		 เมฆอาภรณ์	 กรรมการ

4.	 นายชัยวัฒน์		 อุทัยวรรรณ์	 กรรมการและเลขานุการ

1.	 เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

2.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะอนุกรรมการต่างๆ	และฝ่ายบริหารเพ่ือให้เป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.	 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยเปรียบเทียบกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล 

และของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาปรบัปรงุให้ทันสมยัอย่างสม�า่เสมอ

4.	 มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ	และรายงานผลการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

5.	 มอี�านาจในการเชญิและ/หรอืว่าจ้างบคุคลภายนอกทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเป็นทีป่รกึษาและเข้าร่วมประชมุได้ด้วยค่าใช้จ่าย	

ของบริษัทฯ

6.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รายงานประจำาปี 255740



	 คณะกรรมการบรษิทัมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือช่วยในการพิจารณาก�าหนดนโยบายเก่ียวกับมาตรการ

และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการ	จ�านวน	4	คน	คือ

1.	 นายเตชะพิทย์	 แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	 นายโทโมอะกิ		 มัทซึโมโตะ	 กรรมการ

3.	 นายชัยวัฒน์		 อุทัยวรรณ์	 กรรมการและเลขานุการ

1.	 ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)	โดยรวมของบริษัทฯ	พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร

เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว		รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	 พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี

การประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ

3.	 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ

4.	 จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

5.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการและผู้อ�านวยการฝ่าย	จ�านวนรวม	7	คนดังนี้

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1.	 นายชัยวัฒน์		 อุทัยวรรณ์

2.	 นายสมเกียรติ		 ปัทมมงคลชัย

3.	 นางสาวปทิดา		 ไชยเสน

4.	 นายธนัช		 ศิริเจริญ

5.	 นางสาวสุดารัตน์		 เจียมจันทร์

6.	 นายณัฐพนธ์		 กลิ่นห้าวหาญ

7.	 นายหงษ์ทอง		 อาทิตย์

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน	

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการประจ�าส�านักงานกรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้า

41บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



	1.		 มีอ�านาจอนุมัติการท�านิติกรรมใดๆ	 ซึ่งมีผลผูกพัน

บรษิทัฯ	ในวงเงนิไม่เกิน	5,000,000	บาท	(ห้าล้านบาท

ถ้วน)

	2.		 มอี�านาจในการออก	แก้ไข	เพ่ิมเติม	ปรบัปรงุ	ระเบยีบ	

ค�าสัง่	และข้อบงัคบัเก่ียวกับการท�างานของบรษิทัฯ	เช่น	

การบรรจุ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	และวินัยพนักงานและ

ลกูจ้าง	การก�าหนดเงนิเดอืน	และเงนิอืน่ๆ	รวมตลอดถึง

การสงเคราะห์และสวัสดกิารต่างๆ

	3.	 มอี�านาจทีจ่ะมอบอ�านาจให้พนกังานระดบับรหิารของ	

บรษิทัฯ	อนัได้แก่ผูอ้�านวยการฝ่าย	ปฏิบตัหิน้าท่ีแทน

กรรมการผู ้จัดการในเฉพาะเรื่อง	 เช่น	 การสั่งซื้อ 

การจดัจ้าง	การสัง่จ่ายเงิน	ได้ตามท่ีเหน็สมควร

	4.		 มีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ด�าเนิน

กิจการของบริษัทฯ	ภายใต้การควบคุมของกรรมการ 

ผู้จัดการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว 

มอี�านาจด�าเนนิการตามทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร	

และมีอ�านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข	 ยกเลิก	 เพิกถอน 

อ�านาจนัน้ๆ	ได้

	5.	 มอี�านาจปรบัปรงุ		โยกย้าย		ยุบรวม		หรอืขยายโครงสร้าง

องค์กรในระดบัต�า่กว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสมตราบ

เท่าทีบ่รษิทัฯ	 ยังคงม	ี4	 ฝ่าย	1	ส�านกังานขาย	และมี

จ�านวนพนกังานรวมไม่เกิน	315	อตัรา	

	6.		 มอี�านาจก�าหนดอตัราเงนิเดือนและผลตอบแทนอืน่ๆ	

รวมท้ังอตัราค่าใช้จ่ายและสิง่อ�านวยความสะดวกของ

ผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	 เพ่ือน�าเรียนขอ

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร

	7.		 มีอ�านาจก�าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผล

ตอบแทนของพนกังานระดบัต�า่กว่าผูอ้�านวยการฝ่าย

หรอืเทยีบเท่า		ทัง้นี	้อตัราเงินเดอืน	(ไม่รวมค่าตอบแทน

และผลประโยชน์อืน่ๆ)	ทัง้ในข้อ	 (6)	และ	 (7)	 รวมกัน 

ทัง้สิน้ต้องไม่เกินร้อยละ	1	ของรายได้	ของบรษิทัฯ

	8.		 มอี�านาจว่าจ้าง		แต่งตัง้		ลงโทษทางวินยั		เลกิจ้าง		ให้ออก		

ปลด	ก�าหนดเงนิเดอืน	 โบนสั	สวสัดกิาร	และผลตอบ

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

แทนอืน่ๆ	รวมท้ังค่าใช้จ่ายและสิง่อ�านวยความสะดวก

ของพนักงาน	บรษิทัฯ	ท่ีมอีตัราเงินเดอืน	(เฉพาะอตัรา

เงนิเดอืนโดยไม่รวมผลประโยชน์อืน่ๆ	ทีไ่ด้รบั)	 ไม่เกิน	

150,000	บาท/เดือน	และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ	 

ที่มีต�าแหน่งต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า	 

นอกนัน้ให้กรรมการผูจ้ดัการน�าเรยีนขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบรหิาร	ทัง้น้ี	 สามารถมอบอ�านาจ

ช่วงต่อการด�าเนนิการข้างต้นทัง้หมดหรอืบางส่วนให้แก่

คณะท�างาน	คณะกรรมการ	คณะบรหิารงาน	คณะบคุคล	

หรอืผูอ้�านวยการคนหน่ึงคนใดได้ตามความเหมาะสม

	9.	 มีหน้าท่ีด�าเนินการควบคุมดูแลกิจการท้ังปวงของ	

บรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามมตแิละนโยบายของคณะกรรมการ

บรษิทั

	10.	 มีหน้าท่ีในการเสนอขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	

และบัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ	 ต่อ 

คณะกรรมการบรษิทั

	11.	 มหีน้าท่ีน�าเสนอเรือ่งท่ีส�าคัญต่อคณะกรรมการบรษิทั

หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ 

หรอืเพ่ือการอืน่ใดตามความเหมาะสม

	12.		มีหน้าท่ีศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการใหม่ๆ	

และมอี�านาจพิจารณาอนมุติัโครงการต่างๆ	ตามท่ีได้

รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร

	13.	 ในกรณีกรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้	ให้

กรรมการผูจ้ดัการแต่งตัง้ผูอ้�านวยการฝ่ายหรอืบคุคล

อืน่เป็นผู้รกัษาการเพ่ือปฏบิติัหน้าท่ีแทนเป็นครัง้คราวไป	

โดยผูร้กัษาการมอี�านาจหน้าทีเ่ท่ากับกรรมการผูจ้ดัการ

	14.	 ด�าเนินการอืน่ 	ๆตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทัเป็นครัง้คราว

	 อย่างไรก็ดี	กรรมการผูจ้ดัการและผูท่ี้ได้รบัมอบอ�านาจจาก

กรรมการผู้จดัการไม่มอี�านาจในการท่ีจะอนุมติัเรือ่งหรอืรายการท่ี

ตนเองหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	มส่ีวนได้ส่วนเสยี	หรอือาจม	ี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด	จะเข้าท�ากับบรษิทัฯ	

หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	ตามค�านิยามของคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

รายงานประจำาปี 255742



	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ก�าหนดนิยาม

กรรมการอสิระให้ตรงหรอืเข้มงวดรดักุมกว่าข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ดังนี้

	1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 

ออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	

หรือนิติบุคคลที่อาจขัดแย้ง

	2.		 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ	 บริษัท 

ในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เก่ียวข้อง	 หรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง	พนักงาน	

หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ	

บรษิทัในเครอื	บรษิทัร่วม	บรษิทัท่ีเก่ียวข้อง	หรอืผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษัทฯ

	3.		 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดย

การจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดา	

มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของ

บตุรของผูบ้รหิาร	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคุม	

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	4.		 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว ่าทางตรง 

หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของ 

บริษัทฯ	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 หรือผู ้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ	 และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์

หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 

ไม่น้อยกว่า	1	ปีก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ	

ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบแล้วเห็นว่า	 การเคยมีผลประโยชน์หรือ 

ส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ 

หน้าทีแ่ละการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระของกรรมการ

อสิระ

	5.		 ไม ่ได ้รับการแต ่งตั้ งขึ้นเป ็นตัวแทนเพ่ือรักษา 

ผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู ้ถือหุ ้น 

รายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

	6.		 ส ามารถปฏิบั ติ หน ้ าที่ และแสดงความ เ ห็น 

หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได ้ 

โดยอิสระ	โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ	ผู้บริหาร

หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ	รวมทัง้ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

	7.		 สามารถเข้าร ่วมการประชุมคณะกรรมการของ 

บริษัทฯ	เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ได้โดยอิสระ

	8.		 ไม ่ประกอบกิจการ ท่ีมี สภาพอย ่ าง เดี ยวกัน 

และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	

บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	

หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง

พนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้น

เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมด

ของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ 

บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	10.	 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู ้ ถือหุ ้นทุกราย 

อย่างเท่าเทียมกัน

	11.	 สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

	12.	 ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงนิ	กฎหมายว่าด้วย

การประกันชวิีต	กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน	หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงินในท�านอง

เดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย 

ต่างประเทศ	โดยหน่วยงานทีม่อี�านาจตามกฎหมายนัน้	

ท้ังน้ี	 ในความผิดเก่ียวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรม 

ทีเ่ก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์	หรอืการบรหิารงาน 

ทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรอืทจุรติ

43บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร
รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ดร. ทนง  พิทยะ นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์  แสงสุริยะ

 ดร. สมบัติ  กิจจาลักษณ์นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะนายไพรัช  เมฆอาภรณ์ นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว

นายสุวิช  พึ่งเจริญ นายเรียวทาโร ซูมิ นายโทโมอะกิ  มัทซึโมโตะ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

คณะกรรมการบริษัท



อายุ	 	 67	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาเอก	 บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	•	ปริญญาโท	 เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	ปริญญาตรี	 เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยโยโกฮามา	ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 	 ประธานกรรมการ		บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน	

•	ประธานกรรมการ	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	ประธานกรรมการ	 บริษัท	ศรีสวัสดิ์	พาวเวอร์	1979	จ�ากัด	(มหาชน)

•	ประธานกรรมการ	 บริษัท	ไทยศรีประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น 

•	ประธานกรรมการ	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด

•	ประธานกรรมการ	 บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	 342,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0085

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 17	ธันวาคม	2551

การอบรม

•	2547		 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	25/2547

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดร. ทนง  พิทยะ

45บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



อายุ	 69	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการ		และรองประธานกรรมการบริษัท

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาโท	 วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยโอซาก้า	

	 	 ประเทศญี่ปุ่น

•	ปริญญาตรี	 วิศวกรรมไฟฟ้า			มหาวิทยาลัยโอซาก้า

		 	 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ 

•	ประธานกรรมการ	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	ประธานกรรมการ	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน			

•	ประธานกรรมการบรษิทั/		บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)		      

	 ประธานกรรมการบรหิาร

	 กรรมการสรรหาและ

	 ก�าหนดค่าตอบแทน

•	กรรมการ		และประธาน	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 กรรมการบริหาร

•	ประธานกรรมการบริหาร/	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

	 กรรมการสรรหาและ

	 ก�าหนดค่าตอบแทน/

	 กรรมการบรรษทัภิบาล

	 และบรหิารความเสีย่ง	 		

•	กรรมการ		 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น

•	กรรมการ	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเซีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด

•	กรรมการและ	 บรษัิท	ไฟฟ้าน�า้งมึ	2	จ�ากัด

	 ประธานกรรมการบรหิาร	

•	กรรมการ	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จ�ากัด

•	กรรมการ	 บริษัท	บีเอ็มซิแอล	เน็ทเวิร์ค

สัดส่วนการถือหุ้น	 1,100,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0275

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 26	กันยายน	2549

การอบรม

•	2550	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่น	4/2550

	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	2547			 +หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP)

	 	 รุ่น	50/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 		 +หลักสูตร	Director		Accreditation	Program	(DAP)

	 	 รุ่น	18/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 +หลักสูตร		Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)

	 	 รุ่น	15/2547สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	2536			 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร	(วปรอ.)	รุ่น	366

	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

อายุ	 70	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาตรี		 วิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

•	รองผู้จัดการโครงการ	 บริษัท	นันทวัน	จ�ากัด

•	ผู้จัดการโครงการ	 บริษัท	บังอรก่อสร้าง	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน	 	

•	กรรมการ		 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	กรรมการ/กรรมการบริหาร/	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 กรรมการสรรหาและก�าหนด

	 ค่าตอบแทน/กรรมการ

	 บรรษัทภิบาลและบริหาร

	 ความเสีย่ง/รองกรรมการ

	 ผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส

	 กลุม่งานปฏิบตักิาร				

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น 

•	กรรมการ	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด

•	กรรมการและ	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด

	 กรรมการบริหาร

•	กรรมการ	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเซีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	 100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000003

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 11	กันยายน	2543

การอบรม

•	2548			 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)

	 	 รุน่	54/2548	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์  แสงสุริยะ

รายงานประจำาปี 255746



อายุ	 70		ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ/	

	 	 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

	 	 และกรรมการบรรษทัภิบาล	

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาโท										 เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคโอ	ประเทศญี่ปุ่น

•	ปริญญาตรี	 เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ	ประเทศญี่ปุ่น			

ประสบการณ์

•	รองผู้ว่าการธนาคาร	 ธนาคารนครธน	จ�ากัด	(มหาชน)

	 แห่งประเทศไทย

•	ประธานกรรมการ	และ	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จ�ากัด

	 ประธานกรรมการบริหาร

	 ประธานกรรมการ

•	กรรมการ		และ	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี

	 ประธานกรรมการ

	 ตรวจสอบ

•	ประธานกรรมการ	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์รัตนสิน	จ�ากัด 

•	กรรมการบริหาร	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์ไทย 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน 

•	กรรมการ		และประธานกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น 

•	กรรมการ		 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

•	กรรมการอิสระ	 บริษัท	สตาร์ซานิตารี่	แวร์	จ�ากัด

	 และประธานกรรมการ

	 ตรวจสอบ	

สัดส่วนการถือหุ้น	 1,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.02506

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 26	กันยายน	2549

การอบรม

•	2551	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)

	 	 รุ่น	22/2551	

•	2548	 +หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)		

	 	 รุน่	34/2548

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 +หลักสูตร	Executive	Development	Program			

	 	 มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 	 +หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	3	

	 	 สถาบันพระปกเกล้า

	 	 +หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	5

	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

อายุ	 69	ปี

ต�าแหน่งในบรษัิท	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/		 	

	 	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบรรษัทภิบาล		

 

  บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปรญิญาโท										 วิศวกรรมเครือ่งกล		California	State	University,	Long	beach,	USA

•	ปริญญาตรี	 วิศวกรรมเครื่องกล		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	สยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จ�ากัด

	 	 บริษัท	กระเบื้องทิพย์	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน 

•	กรรมการอิสระ	 บริษัท	ไทยออฟติคอล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น  

•	ประธานกรรมการ	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	 ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 26	กันยายน	2549

การอบรม

•	2550	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	17/2550

•	2549		 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	81/2549

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	2538	 Advanced	Management	Program	:	The	International

	 	 Senior	Managers’	Program	Harvard	University,

	 	 Graduate	School	of	Business	Administration,	U.S.A.

 

 

นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว นายไพรัช  เมฆอาภรณ์

47บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



อายุ	 58	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาเอก							 วิศวกรรมศาสตร์	(ปฐพีวิศวกรรม)		มหาวิทยาลัยอินส์บรุค

	 	 ประเทศออสเตรีย

•	ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตร์	(ปฐพีวิศวกรรม)		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประสบการณ์ 

•	กรรมการ	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

•	ผู้ช่วยกรรมการ	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ผู้จัดการใหญ่

	 สายงานพัฒนาธุรกิจ

•	ผู้อ�านวยการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

	 ส่วนมาตรฐาน

	 งานก่อสร้าง	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน 

•	กรรมการ/	 บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 กรรมการผู้จัดการ	

	 และรองประธาน

	 กรรมการบริหาร

•	กรรมการ	 บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น	

•	กรรมการ	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	 2,860,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0716

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 11	กันยายน	2543

การอบรม

•	2549	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	81/2549

	 	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

•	2548	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	36/2548

	 	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไท

อายุ	 63	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/	

	 	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา

	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาโท	 กฏหมาย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	ปริญญาตรี	 กฏหมาย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ 

•	กรรมการและ	 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

	 ผู้อ�านวยการ

•	ผู้ว่าการ/		 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 รองผู้ว่าการฝ่าย

	 ปฏิบัติการ/

	 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย

	 และกรรมสิทธิ์ที่ดิน/

	 ผู้อ�านวยการฝาย

	 กรรมสิทธิ์ที่ดินและ

	 ผู้อ�านวยการฝ่าย

	 กฏหมาย	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน 

•	กรรมการ/	 บริษัท	ทางยกระดับดอนเมือง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 กรรมการตรวจสอบ	

	 และประธานกรรมการ

	 บริหารความเสี่ยง	

•	กรรมการ	และ	 บริษัท	คาเธ่ย์ลีสแพลน	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ประธานกรรมการ

	 ตรวจสอบ

•	กรรมการ	และ	 บริษัท	ไทยศรีประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ประธานกรรมการ

	 สรรหาและก�าหนด

	 ค่าตอบแทน	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น 

•	รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

	 	 (มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)

สัดส่วนการถือหุ้น	 ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ						26	กันยายน	2549

การอบรม

•	2548		 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	9/2548

•	2547		 +หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)

	 	 รุน่	9/2547

	 	 +หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)

	 	 รุ่น	46/2547

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	2541	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	2518	 เนตบิณัฑิต	ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตยสภา

นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์

รายงานประจำาปี 255748



อายุ	 54	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาตรี							 พาณิชยกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยวาเซดะ	ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์

•	รองประธานอาวุโส	 บรษัิท	มิตซยุ	(เอเซยีแปซฟิิก)	พทีีอี	จ�ากัด			ประเทศสงิคโปร์	

	 และผู้อ�านวยการใหญ่	

	 แผนกธุรกิจโครงการ

	 โครงสร้างพื้นฐาน

	 ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก	

•	ผู้อ�านวยการโครงการ	 บริษัท	มิตซุย	(โตเกียว)	จ�ากัด

	 ฝ่ายพัฒนาโครงการ

	 พลังงาน	2	แผนกธุรกิจ

	 โครงการโครง

	 สร้างพื้นฐาน		 	

•	ผู้อ�านวยการโครงการ	 บริษัท	มิตซุย	(โตเกียว)	จ�ากัด

	 ฝ่ายพัฒนาโครงการ	1		

	 แผนกธุรกิจโครงการ

	 โครงสร้างพื้นฐาน	 	

•	กรรมการ		 บริษัท	มิตซุย	(บราซิล)	จ�ากัด	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น 

•	กรรมการ		 บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

•	กรรมการ	 บรษัิท	มิตซยุ	(เอเซยีแปซฟิิก)	พทีีอี	จ�ากัด		ประเทศสงิคโปร์

	 แผนกธุรกิจโครงการ

	 โครงสร้างพื้นฐาน	

	 ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

•	รองประธาน			 บริษัท	มิตซุย	แอนด์	คัมปานี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

  บริษัท	มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	 ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 30	มกราคม	2556

การอบรม

•	2556	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	101/2556

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ	 68	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาโท	 รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•	ปริญญาตรี	 วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ	ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ 

•	กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จ�ากัด

•	ผู้จัดการทั่วไป	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

•	ผู้จัดการโรงเหล็ก	 บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 โรงแบตเตอรี่	

	 ฝ่ายประสานงาน

	 ขายตรงโครงการ		

สัดส่วนการถือหุ้น	 ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ						26	กันยายน	2549

การอบรม

•	2547	 หลักสูตรประกาศนยีบตัรช้ันสงู	การเมอืงการปกครองในระบบ

	 	 ประชาธิปไตย	รุ่นที่	8/2547	สถาบันพระปกเกล้า

•	2546			 +หลกัสตูรประกาศนียบัตรชัน้สงู	การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะ		

	 	 รุ่นที่	1/2546	สถาบันพระปกเกล้า

	 	 +หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)

	 	 รุ่น	37/2546

				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	2527	 หลักสูตร	Mini	MBA		มหาวิทยาลัยเบิร์กเล่ย	

	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายสุวิช  พึ่งเจริญ นายเรียวทาโร ซูมิ

49บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



อายุ	 42		ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการ/		กรรมการบริหาร		และกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาตรี	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ									

	 	 มหาวิทยาลัยโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ 

•	กรรมการ	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

•	กรรมการ		 บริษัท	น�้าประปาไทย	จ�ากัด 

•	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา	 บริษัท	มิตซุย	แอนด์	โค	ลิมิตเต็ด	(โตเกียว)

	 โครงสร้างพื้นฐาน

	 และพลังงาน

	 และผู้จัดการฝ่าย

	 โครงการและโรงงาน

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น 

•	กรรมการ		 บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 บริษัท	มิตรพาวเวอร์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	

	 	 บริษัท	มิตรพาวเวอร์	แคปปิตอล(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	 ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 14		สิงหาคม	2557

การอบรม

•	2549	 +หลักสูตร	 Directors	 Accreditation	 Program	 (DAP) 

รุ่น	57/2549

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 +หลักสูตร	 Directors	 Certification	 Program	 (DCP) 

รุ่น	78/2549

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายโทโมอะก ิ มทัซโึมโตะ
อายุ	 61		ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการ/	กรรมการบริหาร/	กรรมการบริหารความเสี่ยง				

	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	และกรรมการผู้จัดการ

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	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

ประสบการณ์ 

•	กรรมการ/	 บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 กรรมการบริหาร/

	 กรรมการบริหารความเสีย่ง

	 และกรรมการผู้จัดการ

•	รองประธานกรรมการ	บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์

•	กรรมการ		 ธนาคารออมสิน

•	ประธานเจ้าหน้าที่	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริหารและกรรมการ

	 ผู้จัดการใหญ่	

•	ประธานกรรมการ	 ธนาคาร	เอ	ไอ	จี	เพื่อรายย่อย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บรหิาร	และประธาน

	 เจ้าหน้าที่บริหาร

•	ประธานเจ้าหน้าที่	 บริษัท	เงินทุนหลักทรัพย์	เอ	ไอ	จี	ไฟแนนซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริหาร	และกรรมการ

	 ผู้จัดการใหญ่	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น

•	ประธานกรรมการ		 บริษัท	โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จ�ากัด

•	กรรมการ	และ	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

	 กรรมการผู้จัดการ

•	กรรมการ		 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด

•	ประธานกรรมการ		 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

•	กรรมการ		 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น								ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 15		มีนาคม	2557

การอบรม

•	2555			 +หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)

	 	 รุ่นที่	20	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 	 +หลักสูตร	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	29/2555

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	2549	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน

	 	 (หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	3/2549	สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	2545		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่น	18/2545	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

รายงานประจำาปี 255750



คณะผู้บริหาร

นายณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ นายหงษ์ทอง อาทิตย์  นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย นางสาวปทิดา ไชยเสน  นายธนัช  ศิริเจริญ



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
อายุ	 61		ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการ/	กรรมการบริหาร/	กรรมการบริหารความเสี่ยง				

	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	และกรรมการผู้จัดการ

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	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

ประสบการณ์ 

•	กรรมการ/	 บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 กรรมการบริหาร/

	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 และกรรมการผู้จัดการ

•	รองประธานกรรมการ	บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จ�ากัด

•	กรรมการ		 ธนาคารออมสิน

•	ประธานเจ้าหน้าที่	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริหาร	และกรรมการ

	 ผู้จัดการใหญ่	

•	ประธานกรรมการ	 ธนาคาร	เอ	ไอ	จี	เพือ่รายย่อย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บรหิาร	และประธาน

	 เจ้าหน้าที่บริหาร

•	ประธานเจ้าหน้าที่	 บรษิทั	เงนิทุนหลกัทรพัย์	เอ	ไอ	จี	ไฟแนนซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริหาร	และกรรมการ

	 ผู้จัดการใหญ่	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น

•	ประธานกรรมการ		 บริษัท	โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จ�ากัด

•	กรรมการและ	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

	 กรรมการผู้จัดการ

•	กรรมการ		 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด

•	ประธานกรรมการ		 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

•	กรรมการ		 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น								ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 15		มีนาคม	2557

การอบรม

•	2555			 +หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)

	 	 รุ่นที่	20	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 		 +หลักสูตร	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	29/2555

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	2549	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน

	 	 (หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	3/2549	สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	2545		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	 (DCP)	 รุ ่น	

18/2545	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายงานประจำาปี 255752



อายุ		 49	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาโท	 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต	(บริหารการศึกษา)	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	ปริญญาตรี	 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(การบริหารบุคคล)	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ 

•	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล		 บริษัท	บางกอก	ไมโคร	บัส	จ�ากัด

•	เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น	 575,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0144

การอบรม

• 2557	 +การบริหารการเปลี่ยนแปลง/	ระบบการจัดการข้อมูลที่ส�าคัญ

	 +Management	Development	Program

	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

• 2556	 +CEO	HCM	Clinic	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

	 +หลกัสตูร	TMA-Management	Development	Program	รุน่ที	่19

	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

• 2554		 What	does	it	take	to	be	an	MD	of	a	listed	company?

อายุ	 42	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาโท	 บญัชมีหาบณัฑิต	(สาขาการบญัช)ี	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•	ปริญญาตรี	 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

•	กรรมการ	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด

•	ผู้ช่วยผู้จัดการ	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

	 ตรวจสอบบัญชี		 (เดิมชื่อ	บริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด)	

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด

• กรรมการ	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

•	กรรมการ	 บริษัท	บางเขนชัย	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	 ไม่มี

การอบรม

•	2557		 +East	Asia	&	Pacific	Infrastructure	Regulatory	&	ASEAN	

Energy	Regulators	 	Network	Annual	Current	 Issues	

Conference	IBC	Asia(S)	PTE.	LTD.

	 	 +การบรหิารการเปลีย่นแปลง	/ระบบการจดัการข้อมลูทีส่�าคญั

•	2554				 What	does	it	take	to	be	an	MD	of	a	listed	company?

•	2552		 +หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	

	 	 รุ่น	121/2552

	 	 +หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)

	 	 รุ่น	79/2552

				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย นางสาวปทิดา ไชยเสน

53บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



อายุ	 50	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาโท		 การจัดการมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล

•	ปริญญาตรี	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์

• ผู้จัดการส่วนบัญชี	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

	 และการเงิน

• ผู้จัดการส่วนบัญชี	 บริษัท	อินเด็กซ์	อินเตอร์	เนชั่ลแนล	กรุ๊ป	จ�ากัด

	 และการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น	 ไม่มี

การอบรม

•	2557	 +Director	Certification	Program	(DCP)	186/2014

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 	 +การบริหารการเปลี่ยนแปลง				ระบบการจัดการข้อมูลที่ส�าคัญ

•	2556	 หลักสูตร	TMA-Management	Development	Program

	 	 รุ่นที่	18	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

•	2555			 หลักสูตร	Effective	Minutes	Taking	(EMT)	รุ่น	24/2012

•	2554				 +What	does	it	take	to	be	an	MD	of	a	listed	company?

	 	 +หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	43/2011

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 +หลักสูตร	Company	Reporting	Program	(CRP)	รุ่น	2/2011

				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์
อายุ	 55		ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

การศึกษา

•	ปริญญาตรี	 อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต	(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ 

•	กรรมการผุ้จัดการ	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด

•	ผู้อ�านวยการ	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด

	 ฝ่ายปฏิบัติการ

•	ผู้อ�านวยการ	 บริษัท	บีเจที	วอเตอร์	จ�ากัด

	 ฝ่ายปฏิบัติการ	

•	ผู้จัดการ	 บริษัท	บีเจที	วอเตอร์	จ�ากัด

	 ส่วนซ่อมบ�ารุง

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•	กรรมการ	และ	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด

	 กรรมการผู้จัดการ	 	

สัดส่วนการถือหุ้น									ไม่มี

การอบรม

•	2557			 +Thailand	Economic	Outlook	2014

	 	 +การบริหารการเปลี่ยนแปลง/	ระบบการจัดการข้อมูลที่ส�าคัญ

•	2556		 +Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	170/2013

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 		 +ASEAN	Business	Forum	2013สมาคมการจัดการธุรกิจ

	 	 แห่งประเทศไทย

	 	 +การบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

	 	 รุ่นที่	3	สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

•	2555		 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	99/2012

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	2554				 What	does	it	take	to	be	an	MD	of	a	listed	company?

นายธนัช  ศิริเจริญ

รายงานประจำาปี 255754



อายุ	 48		ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�านวยการประจ�าส�านักงานกรรมการผู้จัดการ

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาโท		 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยนเรศวร

•	ปริญญาตรี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	

	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ 

• ผู้จัดการส่วน	 บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	จ�ากัด

	 ปฏิบัติการโครงการ	

• หัวหน้าแผนก	 บริษัท	วอเตอร์โฟลว์	จ�ากัด

	 ซ่อมบ�ารุง

• ผู้จัดการโครงการ	 บริษัท	ไทโก้	เอิร์ท	เทค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 ส่วนงานติดตั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น	 375,050	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0094

การอบรม

• 2557				 +East	Asia	&	Pacific	Infrastructure	Regulatory	&	ASEAN	

	 	 Energy	Regulators	Network	Annual	Current	Issues	Conference

	 	 IBC	Asia(S)	PTE.	LTD.

 	 +Financial	Statements	for	Directors	(FSD)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 +การบริหารการเปลี่ยนแปลง	/ระบบการจัดการข้อมูลที่ส�าคัญ

• 2556	 หลักสูตร	TMA-Management	Development	Program

	 	 รุ่นที่	18		สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

อายุ	 47	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้า

	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา

•	ปริญญาโท		 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

	 	 โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร	

	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	ปริญญาตรี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	

	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ 

•	ผู้จัดการส่วน	 บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

	 ปฏิบัติการ	

•	หัวหน้าแผนก	 บริษัท	น�้าประปาไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 วิศวกรรมและก่อสร้าง	

•	ผู้จัดการสนาม	 กิจการร่วมค้า	JWTWCK

	 งานท่อประปา

•	ผู้จัดการฝ่าย	 บริษัท	ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	

	 วิศวกรรม	 บริษัท	เอส	วี	เอส	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	 400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00001

การอบรม

• 2557	 +Joint	Venture	Investment	&	Business	Contract	Risk	

Management	in	Myanmar	Ideal	Forum	Co.,	Ltd.

	 	 +Management	Development	Program

	 	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 	 +The	Great	Mekhong	Investment	Forum,

	 	 Euromoney	Conference

  +การบรหิารการเปลีย่นแปลง	/ระบบการจดัการข้อมลูทีส่�าคญั

• 2556				 หลกัสตูร	TMA-Management	Development	Program	รุน่ท่ี	18

						 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

นายหงษ์ทอง อาทิตย์นายณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ

55บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



การถอืครองหุน้ของ
คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
จ�านวนหุ้นท่ี

ถือ
ณ ต้นปี

จ�านวนหุ้น
ที่ถือ

ณ ส้ินปี

จ�านวนหุ้น
ที่มีการ
ซื้อขาย

ระหว่างปี

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท
(%)

1.	 ดร.	ทนง	พิทยะ

2.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์

3.	 นางสายเกษม	ตรีวิศวเวทย์

4.	 นายณรงค์	แสงสุริยะ

5.	 นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว    

6.	 นายไพรัช	เมฆอาภรณ์

7.	 นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ				

8.	 นายสุวิช	พึ่งเจริญ

9.	 นางวรรณา	พึ่งเจริญ

10.	 ดร.	สมบัติ	กิจจาลักษณ์

11.	 นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ

12.	 นายเรียวทาโร	ซูมิ

13.	 นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

14.	 นายธนัช	ศิริเจริญ

15.	 นายสมเกียรติ	ปัทมมงคลชัย

16.	 นายหงษ์ทอง	อาทิตย์

17.	 นางสาวสุดารัตน์	เจียมจันทร์

18.	 นางสาวปทิดา	ไชยเสน

19.	 นายณัฐพนธ์	กลิ่นห้าวหาญ

ประธานกรรมการ 342,500 342,500 - 0.0085

กรรมการ 1,100,000 1,100,000 - 0.0275

คู่สมรส 100,000 100,000 - 0.0025

กรรมการ 100 100 - 0.0000

กรรมการอิสระ 1,000,000 1,000,000 - 0.0250

กรรมการอิสระ - - - ไม่มี

กรรมการอิสระ - - - ไม่มี

กรรมการ - - - ไม่มี

คู่สมรส 500,000 200,000 - 0.0050

กรรมการ 2,860,100 2,860,100 - 0.0716

กรรมการ - - - ไม่มี

กรรมการ - - - ไม่มี

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - - - ไม่มี

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ - - - ไม่มี

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน - - - ไม่มี

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้า 400 400 - 0.00001

ผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการผู้จัดการ - - - ไม่มี

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                   750,000 575,000 175,000 0.0144

ผู้อ�านวยการประจ�าส�านักงานกรรมการผู้จัดการ 475,050 375,050 100,000 0.0094

รายงานประจำาปี 255756



 ทีทีดับบลิวตระหนักดีว่าความเจริญก้าวหน้าของประเทศต้องมีพื้นฐานมาจากการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนืในด้านต่างๆ จงึด�าเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการดแูลเอาใจใสและเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัการพฒันา
ชมุชนและสงัคม รวมทัง้สิง่แวดล้อม ทัง้ในระดบัท้องถิน่ ระดบัชาต ิ และระดบันานาชาต ิ รวมทัง้ให้
ความสนใจดแูลความเป็นอยูข่องพนกังาน โดยมกีารด�าเนนิงานครอบคลมุ ใน 3 ระดบั ประกอบด้วย

1.  กิจกรรม/โครงการ ระดับท้องถิ่น
	 1.1	โครงการจัดงานวันเด็ก	

 เ พ่ือส ่ ง เสริมให ้ เ ด็ก ท่ีอาศัยอยู ่ รอบโรงผลิตน�้ าประปาได ้ รับ 

ความสนุกสนาน ได้แสดงออกสมวัย และได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น�้า

และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังได้เย่ียมชมสถานท่ีผลิตน�้าประปาของบริษัทฯ 

ทีทีดับบลิวจึงจัดกิจกรรมวันเด็กในโอกาสวันเด็กแห่งชาติทุกปี ณ โรงผลิต 

น�้าประปาบางเลน และโรงผลิตน�้าประปาปทุมธานี 

1.2		 โครงการสนับสนุนการศึกษา

 เพ่ือเป็นการส่งเสรมิและเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาให้กับนักเรยีนในพ้ืนท่ี

บริการ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม 

ทีทีดับบลิว จึงจัดท�าโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา/ค่าอาหารกลางวัน และ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจดัหาอปุกรณ์การศกึษา/อปุกรณ์กีฬา ให้กับนกัเรยีนและ

โรงเรียนในชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร 

รวมท้ังได้มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษของท้ัง 3 จังหวัด 

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการอีกด้วย

การพฒันาอย่างยัง่ยนื
กจิกรรมเพือ่สงัคม คณุภาพชวีติ และสิง่แวดล้อม
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1.3		 โครงการโรงเรยีนสเีขยีว

 เพ่ือสนบัสนนุให้โรงเรยีนใช้พ้ืนทีว่่างให้เกิดประโยชน์ ททีีดบับลวิ

จงึด�าเนินโครงการโรงเรยีนสเีขียวด้วยการจดัท�าสวนหย่อมให้แก่

โรงเรยีนใน อ.บางเลน จ.นครปฐม จ�านวน 4 โรงเรยีน พร้อมมอบ

หนังสอืคูม่อืพันธ์ุไม้สวนหย่อมให้กับห้องสมดุของโรงเรยีนด้วย

1.5		 กิจกรรมท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา

 เพ่ือเป็นการท�านุบ�ารุงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปและ 

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ ชุมชน รวมทั้งพันธมิตร

ทางด้านธุรกิจ ทีทีดบับลวิ ได้ร่วมท�าบญุร่วมกับคณะผูบ้รหิารจาก 

Z Corporation ประเทศเมยีนมาร์ ระหว่างการเดนิทางมาเย่ียมชม

ระบบการผลิตน�้าประปาของบริษัทฯ ในเดือนกันยายน 2557 

ณ วัดเจรญิสขุาราม (วัดบางไผ่เตีย้) ต�าบลบางกระเจ้า อ�าเภอเมอืง 

จงัหวัดสมทุรสาคร

1.4		 โครงการน�า้ดืม่บรรจุขวด

 ทีทีดับบลิวได้ท�าการผลิตน�้าดื่มคุณภาพสูงบรรจุขวดราว 

200,000 ขวดต่อปี เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ รวมทัง้เป็นการตอบแทน

ชมุชนด้วยการจ้างแรงงานในท้องถ่ินช่วยผลติน�า้ดืม่อกีด้วย

1.6		 กิจกรรมน�าเย่ียมชมโรงผลิตน�้าประปา

 เพ่ือสร้างการรบัรูธุ้รกิจของบรษิทัฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้

และประสบการณ์เก่ียวกับระบบการผลิตน�้าประปาให้กับชุมชน

และสังคมได้รับทราบ ในปี 2557 ได้มีหน่วยงานภายนอก 

เข้าเย่ียมชมโรงผลิตน�้าประปาของทีทีดับบลิว และน�าความรู้ท่ีได้

ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาและการท�างานได้อย่างเป็นรปูธรรม

รายงานประจำาปี 255758



1.7		 กิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานมีความส�าคัญท่ีสุด จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าให้แก่พนักงาน ได้แก่ 

 • กิจกรรมวันครอบครัว พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงปริญญาตรี  

 •  กิจกรรมเป่าเทียนเค้กวันเกิดทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้ให้ความส�าคัญต่อกันในวันส�าคัญของชีวิต 

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เพื่อนร่วมงาน 

 •  โครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดี เป็นผลดีต่อพนักงานและประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของงาน

1.8		 กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม	

 ด้วยความตระหนักว่าเป็นผู้ผลิตน�้าประปาเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งใช้น�้า สารเคมี และพลังงาน เป็นจ�านวนมาก

ในกระบวนการผลิต ทีทีดับบลิวจึงมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรน�้า สารเคมี และพลังงานไฟฟ้า โดยค�านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และ

ความมีประสิทธิภาพ โดยได้ประท�าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมกรณีที่จะน�าวัตถุดิบใหม่มาใช้หรือ

มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ๆ หรือหากจะด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้น�าระบบการบริหาร

และจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาปฏิบัติ มีการก�าจัดของเสียตามมาตรฐาน ด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และ

หาวิธีการลดปรมิาณการใช้พลงังาน เพ่ือใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ ลดระดบัมลพิษและปรมิาณของเสยีทีป่ลดปล่อยออกสู่ 

สิง่แวดล้อมรวมทัง้ได้ปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อม ฝึกทบทวนแผนตอบโต้เหตฉุกุเฉนิ พร้อมกับ

ท�าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพพนักงาน

 นอกจากนี้ ทีทีดับบลิวได้ให้ความส�าคัญต่อประสิทธิภาพของอาคารจึงได้ออกแบบอาคารส�านักงานใหญ่ ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่

ปี 2553 ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน โดยออกแบบให้เป็นกลุ่มอาคารทรงกลมชั้นเดียว 6 อาคาร ขนาดต่างๆ เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน 

เว้นอาคารกลางที่มีชั้นลอย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,283 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 5,132 ตารางเมตร สามารถรองรับพนักงานได้สูงสุด 

80 คน ผนังอาคารเป็นกระจกใสเพ่ือใช้ประโยชน์จากแสงสว่างธรรมชาติอย่างเต็มท่ี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีค่าเฉลี่ยการใช้

พลังงานเพียงวันละ 2.03 วัตต์ ต่อตารางเมตร โต๊ะท�างานของพนักงานได้ออกแบบให้เป็นรูปทรงกลมเช่นเดียวกัน แต่มีพื้นที่ใช้สอยที่

เพียงพอ จดัวางแบบเปิดไม่มผีนัง สามารถเพ่ิมและลดจ�านวนได้โดยง่ายตามจ�านวนพนกังานท่ีเปลีย่นแปลงไป เพ่ือใช้ประโยชน์สงูสดุ

จากพื้นที่โดยรวม ประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพื้นที่

กิจกรรมวันครอบครัว กิจกรรมเป่าเทียนเค้กวันเกิดทุกเดือน
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2.  กจิกรรม/โครงการ ระดับชาติ
	 2.1	การฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิ“ป่าต้นน�า้”	

 ททีีดบับลวิเลง็เห็นความส�าคญัของการอนรุกัษ์ “น�า้” เนือ่งจากเป็นทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมอียู่อย่างจ�ากัดและเป็นวัตถุดบิหลกั

ในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ จงึจดัท�าโครงการ “1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน�า้” ร่วมกับกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธ์ุพืช โดยมี

เป้าหมายท�าการปลกูป่าปีละ 1,000 ไร่ หรอื 2 แสนต้น เป็นเวลา 5 ปี (ตัง้แต่ปี 2554-2558) รวม 1 ล้านต้น ในพ้ืนทีป่่าต้นน�า้ล�าธาร 

ชัน้ที ่1 ในเขตอทุยานแห่งชาติทองผาภูม ิหมูบ้่านอต่ิอง ท้องทีห่มูท่ี่ 1 ต�าบลปิล๊อก อ�าเภอทองผาภมู ิจงัหวัดกาญจนบรุ ีซึง่หลงัจากปลกู

แล้วจะบ�ารงุรกัษาป่าท่ีปลกูอกี 2 ปีต่อเน่ือง ก่อนจะส่งมอบป่าให้กับกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธ์ุพืช รบัไปดแูลต่ออกี 7 ปี 

 ปี 2557 นบัเป็นปีที ่4 ของโครงการฯ บรษิทัฯ ได้ท�าการปลกูป่า 2 แสนต้น และได้จดักิจกรรมส่งมอบผนืป่าท่ีปลกูในปี 2555 

จ�านวน 1,000 ไร่ หรอื 2 แสนต้น ชดุทีส่องให้กับกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธ์ุพืช รบัไปดแูลบ�ารงุรกัษาต่อไป ซึง่โครงการน้ี ได้รบั

การสนบัสนนุเป็นอย่างดย่ิีง จากพนักงาน ชมุชน หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ ทีร่่วมเดนิทาง

เข้าพ้ืนทีแ่ปลงปลกูอนัทรุกันดารเพ่ือเป็นสกัขพียาน การส่งมอบผนืป่า ว่าได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการน้ี โดยแท้จรงิ

2.2		 การส่งเสริมและสนับสนุน	“การสร้างจิตส�านึกของเยาวชนด้านการอนุรักษ์น�้า”	

 ทีทีดับบลิวเล็งเห็นว่ารากฐานการสร้างความตระหนักและจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์น�้าอย่างย่ังยืน มาจากความมุ่งมั่นและ

ความคิดรเิริม่ของเยาวชนในการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมด้านการอนุรกัษ์น�า้ ททีีดบับลวิร่วมกับสถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี(สสวท.) กระทรวงศกึษาธิการ ได้จดัให้มกีารประกวดผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเ่ป็นนวตักรรมด้านการอนรุกัษ์น�า้

ของนักเรียนที่ก�าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ต้ังแต่ปี 2554 ภายใต้โครงการ “ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น�้า” มีโรงเรียน 

ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดถึง 122 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจ�านวนผู้ผ่านเกณฑ์ให้เข้ารอบตัดสิน 

จ�านวน 20 ผลงาน จะทราบผลในต้นปี 2558 

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประกวดผลงานเป็นปีท่ี 4 มีโรงเรียนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดถึง 122 ผลงาน ซึ่ง 

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจ�านวนผู้ผ่านเกณฑ์ให้เข้ารอบตัดสิน จ�านวน 20 ผลงาน จะทราบผลในต้นปี 2558

รายงานประจำาปี 255760



3.  กิจกรรม/โครงการ ระดับนานาชาติ
	 3.1	สนับสนุนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	โครงการ	“ยุวชนไทย	ร่วมใจรักษ์น�้า”

 ทีทีดับบลิวได้รับการพิจารณาจาก Stockholm International Water Institute (SIWI) ประเทศสวีเดน ให้เป็นผู้จัดประกวด

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าเยาวชนระดับชาติ (National Organizer) เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2556-2558) เพ่ือค้นหาผู้ชนะเลิศ 

ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับนานาชาติ Stockholm Junior Water Prize (SJWP) ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

ประเทศสวีเดน 

 ในปี 2557 บรษิทัฯ ได้สนบัสนนุให้ผูช้นะเลศิการประกวดโครงการฯ ปี 2556 จากโรงเรยีนสรุาษฎร์พิทยาน�าผลงานชือ่ “Transforming 

Wastewater from Raw Rubber Sheet Production to GBC Plastic” ไปเข้าร่วมการประกวดกับประเทศต่างๆ ท่ัวโลกอกี 28 ประเทศ 

ในเวที SJWP 2014 ปรากฏว่าผลงานของไทยได้รับรางวัล “Diploma of Excellence” ซึ่งเป็นหนึ่งในสองรางวัลของการประกวดนี้ 

จากการเข้าร่วมประกวดเป็นครัง้ทีส่อง แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของเยาวชนไทยทีน่�าเสนอแนวคดินวัตกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้

ได้เป็นอย่างด ีเน่ืองจากสิง่ทีเ่ป็นข้อเสนอจากผลงานนี ้จะช่วยลดปรมิาณน�า้เสยีจากกระบวนการผลติยางธรรมชาตไิด้ถึงวันละ 3,500 

ล้านลิตร

3.2		 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน�้า	แก่มหาวิทยาลัยเมาะล�าไย	ประเทศเมียนมาร์	

 เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวเมืองเมาะล�าไย ประเทศเมียนมาร์  ทีทีดับบลิว จึงให้การสนับสนุนการสร้าง 

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าแก่มหาวิทยาลัยเมาะล�าไย โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 

แก่เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนทางตะวันตกหนึ่งเดียวของไทย

 นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ทีทีดับบลิวได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับ ชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม อื่นๆ เพ่ือยืนยันถึงความตระหนักและรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้การสนับสนุนงบประมาณ

และสิ่งของมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท โดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยดูแลชุมชน เสริมสร้างสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 

และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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	 การบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

เป็นปัจจัยส�าคัญ	ที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ	เป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ 

ความมั่นใจต่อผู ้ถือหุ ้น	 นักลงทุน	 ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	อีกทั้งการก�ากับดูแลที่ดีจะน�าไปสู่การเติบโต

อย่างย่ังยืน	 ทั้งทางการเงิน	 การลงทุนและความสามารถใน 

การแข่งขัน	

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ	

ด�าเนินธุรกิจ	 ภายใต้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 ระเบียบปฏิบัติของ			

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และสอดคล้องกับหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์	ASEAN	

Corporate	Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	

โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การก�ากับดูแลกิจการให้

ทดัเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ง	สร้างระบบการบรหิารงาน

ที่มีประสิทธิภาพ	 และการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน	 อีกท้ัง

เป็นการส่งเสรมิการปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลวิุสยัทศัน์ของททีีดบับลวิ	

ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศในการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้า	

พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแล

กิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินการให้

แก่คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัท	 โดยยึด 

หลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีด่ขีอง	ตลท.	

ทั้งนี้	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมีการทบทวนนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี	 โดยได้ให้ความส�าคัญใน

การบริหารจัดการต่างๆ	 ท้ังด้าน	 การก�าหนดนโยบายที่ให  ้

ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 การรักษา 

ความเชื่อมั่นของสาธารณชน	 การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	โดยค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม	

การใช้ทรพัยากรอย่างมคุีณภาพ	การสร้างเสรมิขวัญและก�าลงัใจ

ของพนักงาน	รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

		 ในปี	2557	คณะกรรมการบรษิทั	ได้ปรบัปรงุหลกัการก�ากับ

ดแูลกิจการทีดี่ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์	และพันธกิจของบรษิทัฯ	

เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของทีทีดับบลิว	และให้

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั	นอกจากน้ี	คณะกรรมการ

บรษิทั	ได้ให้ความส�าคญักับประสทิธิภาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น	 โดยได้เพ่ิม

จ�านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน	 ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ในหมวดที่	5	

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานการปฏบิตัติามหลกัการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ การจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

63บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



	 คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดแูลกิจการให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั	www.ttwplc.com	

นอกจากน้ัน	ททีีดบับลวิได้จดัท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพ่ือเป็นหลกัการและแนวปฏิบตัสิ�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิารและพนักงาน	อกีทัง้

ได้จดัให้มสีือ่และกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือเสรมิสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีแก่พนักงานของบรษิทั	 โดยยึดหลกัส�าคัญ

ของการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีคอื	ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ	รบัผดิชอบโปร่งใส	พัฒนาอย่างต่อเนือ่ง	เติบโตอย่างย่ังยืนซึง่ประกอบด้วย

	 คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	ทีทีดับบลิว	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและติดตามผล 

การปฏิบตัติามแผนการด�าเนินงานอย่างเคร่งครดัและสม�า่เสมอ	โดยในปี	2557	ไม่มสีถานการณ์ใดทีก่ารปฏบิตัไิม่เป็นไปตามนโยบาย	

	 จากความมุ่งม่ันดังกล่าวส่งผลให้ในปี	 2557	 ทีทีดับบลิวได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ

กิจการที่ดี	ดังนี้	

•	 บรษิทัจดทะเบยีนท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ได้ดเีย่ียมในการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2557	โดยได้รบั

คะแนนเต็ม	100	คะแนน	จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

•	 การก�ากับดูแลกิจการในระดับดีมากในการส�ารวจโดยสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 จากการท่ี	 ตลท.	

เสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในปี	2555	ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์	ASEAN	CG	Scorecard	ไปปฏิบัติ	โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม	พร้อมทั้งชี้แจง

ข้อขดัข้องทีท่�าให้ไมส่ามารถปฏบิัตติามหลกัการดงักลา่วเหตผุลหรือมาตรการทดแทนที่บริษัทฯ	น�ามาใช	้พรอ้มทัง้ให้เปดิเผย

ผลการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติใช้ให้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และผู้เก่ียวข้องทราบ	 

ทีทีดับบลิวได้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในปี	2557	สรุปได้	ดังนี้	

การสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

Responsibility
ส�านึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ

Accountability
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�า

Equitable Treatment
ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

 Transparency
โปร่งใส	เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้

Promotion of Best Practice
การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โดยในปีที่ผ่านมา	มีกิจกรรมหลัก	ดังนี้	

•	 การเผยแพร่ข้อมลูและแนวปฏบิติัท่ีดีเก่ียวกบัการก�ากับดแูล

กิจการทีด่ใีห้แก่กรรมการและพนกังาน	รวมถึงข้อมลู	ข่าวสาร	

ของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการ	และ	ตลท.	ให้

พนักงานในกลุ่มบรษิทัฯ	ทราบผ่านทางระบบอนิทราเน็ตของ

องค์กร	

•	 การรายงานการปฏิบัติของบริษัทฯ	ตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของ	 ตลท.	 และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการบริษัททราบ	

•	 การจัดอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เช่น	การบรรยาย

และอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้แก่พนักงาน 

เข้าใหม่ของบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 255764



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 ทีทดีบับลวิให้ความส�าคญักับผูถื้อหุน้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และเจ้าของบรษิทัจงึส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ได้ใช้สทิธิพ้ืนฐาน

ทางกฎหมาย	 เช่น	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น	การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 

การเข้าร่วม	ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชี	และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น

ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน	ทีทีดับบลิวได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	เช่น	การให้ข้อมูล	ที่ส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์	

	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้าเป็นกรรมการ	 การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมกิจการ	 เข้าร่วมในกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม	และไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการได้ให้ความส�าคญักับการจดัประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	โดยให้มีการจัดประชุมภายใน	4	เดือนนับแต่วัน

สิน้รอบบญัชขีองบรษิทัฯ	เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมส่ีวนร่วมในการรบัทราบ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	และหากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะ

ต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษ	 ท่ีอาจเป็นเรื่องท่ีกระทบหรือ

เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ได้เป็นกรณีไป	ทั้งนี้	 ในปี	 2557	 ทีทีดับบลิวได้จัดประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นในวันท่ี	 14	มีนาคม	 2557	ณ	ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม	

โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรงุเทพ	และจดัให้มกีารเรยีกประชมุวิสามญั

ผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2557	 ในวันจันทร์	 ที่	 22	 ธันวาคม	 2557	ณ	 

ห้องอโนมาแกรนด์	 โรงแรม	อโนมา	กรุงเทพ	 โดยในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามคู่มือ	 AGM	Checklist 

ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย	 สมาคมบริษัท 

จดทะเบียน	และ	ก.ล.ต.	ดังนี้	

ก่อนวันประชุม

	 ทีทีดบับลวิจดัเตรยีมเอกสารการประชมุทีม่ข้ีอมลูครบถ้วน

ในสาระส�าคญัส�าหรบัประกอบการพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน

ของผู ้ถือหุ ้น	 โดยเผยแพร่ข ้อมูลให้ผู ้ ถือหุ ้นทราบล่วงหน้า 

และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี	 รวมทั้งอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงใน

กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	ดังนี้

•	 แจ้งก�าหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ 

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการส่ือสารข้อมูลของ	

ตลท.	 และเว็บไซต์ของทีทีดับบลิวก่อนการส่งเอกสาร

ตั้งแต่วันที่	 11	กุมภาพันธ์	 2557	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	

31	 วันเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการ

เข้าร่วมประชมุได้

•	 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละ

ระเบียบวาระการประชุม	 โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้

อย่างชดัเจน	ซึง่ระเบยีบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ�าปี	2557	ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่ก�าหนด

ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	หมวดที่	4	การประชุมผู้ถือหุ้น	

โดยได้แยกเรือ่งการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อก

ตามวาระ	 และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็น

ระเบียบวาระแยกออกจากกัน	 โดยแต่ละระเบียบวาระ

ประกอบด้วย	 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 ความเห็นของ 

คณะกรรมการ	หลกัเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ	

และหนังสือมอบฉันทะทั้ง	3	แบบ	(แบบ	ก.	แบบ	ข.	และ

แบบ	ค.)	ตามทีก่รมพัฒนาธุรกิจ	กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	

พร้อมแนบรายงานประจ�าปีให้ผูถื้อหุน้ทราบตัง้แต่วันท่ี	21	

กุมภาพันธ์	 2557	 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 21	 วัน	 และ 

ได้ท�าการประกาศลงในหนงัสอืพิมพ์รายวันตดิต่อกัน	3	วัน

เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 

เพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม 

รวมทั้งน�าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดบนเว็บไซต์ของ 

65บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



ทีทีดับบลิวเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล

ประกอบการประชุมล่วงหน้า	 รวมท้ังจัดให้มีหมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อเพ่ือสอบถามรายละเอียดในกรณีท่ีมีข้อ

สงสัยเพ่ิมเติมน�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญเพ่ือประกอบการ

พิจารณาระเบยีบวาระการแต่งตัง้กรรมการท่ีครบถ้วนใน

สาระส�าคญั

•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามที่ต้องการให้

ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น�าเสนอได้ล่วงหน้า

โดยส่งจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์มาที	่cg@ttwplc.com	หรอื

โทรสารหมายเลข	 0	 2420	 6064	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม	 รวมท้ังเป็นการรักษา 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

	 ทีทีดับบลิวสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและ 

ออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น	โดยอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้

ท่ีจะเข้าร่วมประชุมและด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมี

กลไกที่สามารถตรวจสอบได้	 และไม่กระท�าการใดๆ	 อันเป็น 

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งเปิดโอกาสให ้

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่	ดังนี้	

•	 กรรมการ	 ผู ้บริหารระดับสูง	 และผู้สอบบัญชีเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง	 เพ่ือตอบค�าถามและ 

รับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น	 ซึ่งในปี	 2557	ประธาน

กรรมการและกรรมการจ�านวน	 11	คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ	

91	 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดได้เข้าร่วมการประชุม 

โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม 

และประธานและกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ

ชุดย ่อยได ้ร ่วมชี้แจงรายละเอียดที่ เ ก่ียวข ้องของ

ระเบยีบวาระต่างๆ	 รวมถึงตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น	 ท้ังน้ี	

มีกรรมการที่ลาประชุม	1	ท่านเนื่องจากติดภารกิจส�าคัญ

ในต่างประเทศ

•		 จัดแสดงนิทรรศการและให้ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยมีผู ้บริหารหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์	 หน่วยงานบัญชีและการเงิน	 หน่วยงานบริการ

ลูกค้า	หน่วยงานปฏิบัติการ	ร่วมให้การต้อนรับและตอบ

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	

•		 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุผู้ถือหุ้นภายหลังจากท่ีการ

ประชุมเริ่มแล้ว	 มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน

ระเบยีบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ	

•		 ด�าเนินการประชุมผู ้ ถือหุ ้นตามล�าดับระเบียบวาระ 

การประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 

และการน�าเสนอระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา		

เหตผุล	ความจ�าเป็นและข้อเสนอต่อทีป่ระชมุโดยละเอยีด

ของข้อมลูส�าคญัได้แจ้งผูถื้อหุ้นในหนังสอืนัดประชมุแล้ว	

•	 ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น	 การถาม

ค�าถามต่อทีป่ระชมุในแต่ละระเบยีบวาระอย่างเท่าเทยีมกัน	

โดยประธานในท่ีประชุมได้ให้ความส�าคัญและตอบ 

ข้อซักถามในทุกประเด็น	 และมีการบันทึกการประชุม

อย่างครบถ้วน

•	 ว่าจ้างส�านักงานกฎหมาย	บริษัท	เดอะ	ลีจีสท์	จ�ากัด	เป็น

ผู้ตรวจสอบเพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น

หรือผู้มอบฉันทะท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม	 องค์ประชุม 

ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนน

กับข้อบังคับของบริษัทฯ	และที่ประธานแจ้งการเก็บบัตร

ลงคะแนนจากผู ้ถือหุ ้นและการตรวจสอบผลของมติ 

และผลการลงคะแนน	 ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่า 

การด�าเนินการประชุมผู ้ถือหุ ้นและการออกเสียงลง

คะแนนโปร ่งใส	 และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ 

บทกฎหมายท่ี เ ก่ียวข ้อง	 และแนวปฏิบั ติ ท่ี ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์	 เก่ียวกับเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

อีกท้ัง	 บริษัทฯ	 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม

ประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	

•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจ�านวน	2	คนเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 

ที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน

	 ท้ังน้ีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2557	มีจ�านวน 

ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ณ	ปิดประชุม	ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง

และโดยการมอบฉันทะจ�านวน	636	ราย	และ	392	รายตามล�าดบั	

นับจ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้	3,432,642,859	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	

86.0	ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด	ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากจ�านวน 

ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี	 2556	 ซึ่งมีผู้ถือหุ้น	 ที่มาประชุม 

ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ�านวน	457	ราย	และ	363	ราย

ตามล�าดับ	 นับจ�านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้	 3,405,797,608	 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ	85.35	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

รายงานประจำาปี 255766



หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

•	 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ทีทีดับบลิวได้จัดท�า

รายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกรายชื่อกรรมการและ 

ผู ้บริหารพร้อมต�าแหน่งของกรรมการและผู ้บริหาร 

ทีเ่ข้าร่วมประชมุ	วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน	การใช้

บตัรลงคะแนน	ข้อเสนอของคณะกรรมการ	ข้อซกัถามและ

ข้อเสนอแนะของผูถื้อหุ้น	ประเด็นชีแ้จงจากผูบ้รหิาร	อกีท้ังได้

บนัทกึคะแนนเสยีง	ทัง้เห็นด้วย	ไม่เหน็ด้วย	หรอืงดออกเสยีง	

และมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุมและ 

น�าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ	ที	่www.ttwplc.com	

เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2557	ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์	ที่	ตลท.	

ก�าหนดคือภายใน	14	วันนับจากวันประชุม	

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 คณะกรรมการได้ดแูลกรอบโครงสร้างของการก�ากับดแูลกิจการเป็นประจ�า	เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าการปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุ้นทุกราย 

มีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม	 รวมท้ังกระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยาก	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจ 

และได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ	ส�าหรับเหตุการณ์ที่ส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ	ดังนี้	

•		 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ทีทีดับบลิวมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นอ่ืนทราบล่วงหน้า	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ	 ท้ังน้ี	 ผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทฯ	 ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นท่ีถืออยู่	 โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง	 และไม่มีหุ้นใด 

มีสิทธิพิเศษที่เป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น	

•	 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอระเบยีบวาระการประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ�าปี	รวมท้ังเสนอชือ่ผูม้ี

คณุสมบตัเิหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ	โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ	ตลท.	และบนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ	โดยมข้ัีนตอน

และวิธีปฏิบติัทีช่ดัเจน	โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏบิติัเพ่ิมเติมเรือ่งการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อย	ซึง่ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอ

ชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั	ระหว่างวันที	่1	ตุลาคม	-	30	ธันวาคม	2557

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	

	 ทีทีดับบลิวก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกัน

การใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของ

กรรมการ	และจรรยาบรรณของพนกังานเพ่ือป้องกันการใช้ข้อมลู

ภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ 

ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	ดังนี้	

กรรมการ	

•	 กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้รับในฐานะกรรมการ 

บรษิทัในทางทีม่ชิอบ	หรอืก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิทัฯ

•		 จัดให้มีการบันทึกบรรยากาศการประชุม	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชมุได้รบัทราบ	บนเว็บไซต์ของททีีดบับลวิ	

•	 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ททีดัีบบลวิได้แจ้งมตท่ีิประชมุรวมถึงรายละเอยีดการจ่าย

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์	

(SET	Portal)	ของ	ตลท.	และประสานงานกับนายทะเบยีน	

TSD	 พร ้อมประกาศแจ ้งการจ ่ายเงินป ันผลทาง

หนังสือพิมพ์	เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผล

อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	

•	 กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับทาง 

ธุรกิจ	 หรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อการท�าธุรกิจให้บุคคล

ภายนอกทราบ	

•		 กรรมการ	คู่สมรส	และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	จะต้องไม่

ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ซึ่ง

หากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น	

•		 กรรมการจะต้องไม่แจ ้งข ้อมูลซึ่งยังไม ่เป ิดเผยต่อ

สาธารณชนให้ผู้อื่น	 อันอาจน�าไปสู่การจองซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
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พนักงาน	

•	 พนกังานจะปฏบิตัติามข้อก�าหนดของ	ตลท.	/	ก.ล.ต.	และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด	 ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูต่อผูถ้อืหุน้และ/หรอืต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน	

•	 การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งจะเป็น

ผูด้�าเนินการเปิดเผยข้อมลูเองหรอืมอบหมายให้ผูใ้ดผูห้น่ึง

เป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว	

•	 หน่วยงานกลางที่เป็นผู ้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและ 

นกัลงทนุคือ	ส�านกังานกรรมการผูจ้ดัการ	ได้แก่	นกัลงทนุ

สัมพันธ์	ส่วนสื่อสารองค์กร	 เป็นต้น	โดยหน่วยงานที่เป็น

เจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล	 ทั้งน้ี	 ทีทีดับบลิว

ก�าหนดห้าม	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

และรูข้้อมลูเก่ียวกับงบการเงนิ	ซือ้และ/หรอืขายหุน้	45	วัน

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ	 24	 ชั่วโมงหลังการเปิดเผย

ข้อมูล	 ส�าหรับสารสนเทศท่ีมีนัยส�าคัญอื่นๆ	 ห้ามมิให ้

ผู้บริหาร	และพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับต้ังแต่วันท่ี

ทราบข้อมลูและ	24	ชัว่โมงภายหลงัเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว

ต่อ	 ตลท.	 นอกจากน้ัน	 ทีทีดับบลิวได้ก�าหนดให้ม ี

ระบบการควบคมุภายในเพ่ือป้องกัน	การรัว่ไหลของข้อมลู

ข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูล

ภายในเปิดเผยออกสูภ่ายนอกก่อนการเผยแพร่	อย่างเป็น

ทางการ	 โดยให้ถือว่า	 มาตรการและระบบควบคุมน้ี 

เป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีส�าคัญ 

ของบริษัทฯ	รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของผู้บังคับบัญชาท่ีจะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูล

ภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว	การท่ีพนักงานใช้

ข้อมลูภายในทียั่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรอืต่อผูถื้อหุ้น

ทัว่ไป	เพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์เป็นการส่วน

ตนหรือเพ่ือผู้อื่น	 ถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณ 

ของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

	 คณะกรรมการมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของทีทีดับบลิว	 โดยได้

ก�าหนดเป็นหลกัการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจส�าหรบักรรมการ	

และพนักงาน	โดยจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหมวดที่	 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

	 ในปี	2557	คณะกรรมการไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนใดๆ	เก่ียวกับ

การไม่เคารพในสิทธิพ้ืนฐานของผู ้ ถือหุ ้น	 หรือการกระท�า 

ความผิดของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน	

อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแล

เรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 นอกเหนอืจากการดแูลและรักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้แลว้	คณะกรรมการมนีโยบายทีจ่ะดแูลสทิธขิองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	

โดยให้ความส�าคัญกับเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง	และเรื่องที่ถือเป็นหน้าท่ีท่ีพึงกระท�าต่อสังคมส่วนรวมด้วย	

คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน	

	 ในนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทัฯ	และจรรยาบรรณทางธุรกจิ	เพือ่ให้กรรมการ	ฝ่ายบรหิาร	และพนกังานยึดถอื

ปฏิบัติในการด�าเนินงาน	สรุปได้ดังนี้	

พนักงาน	

การพัฒนาบุคลากร

	 การพัฒนาพนักงานเป็นการลงทุนในระยะยาวท่ีจะส่งผลสัมฤทธ์ิให้กับองค์กรและตัวพนักงาน	 โดยบริษัทฯ	มุ่งมั่นพัฒนา

พนักงานในทุกสายอาชีพทุกระดับและทุกคนอย่างต่อเน่ือง	 มีระบบการจัดการ	 และการก�าหนดคุณลักษณะของต�าแหน่งงานท่ี

สอดคล้องกับวสิยัทศัน์	กลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษิทัฯ	เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ	จะมบีคุลากรทีม่คีณุสมบตั	ิและอตัราก�าลงัทีเ่พียงพอ

ต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ	การผลิตและจ่ายน�้าประปา	การบริหารจัดการน�้าประปา	และน�้าเสีย	และจะสามารถขยายการด�าเนินกิจการ

จากธุรกิจน�้าประปาไปสู่ธุรกิจบริหารจัดการน�้าเสีย	ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	หรือแม้แต่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
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ราบรื่นนั้น	 ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งได้แก่การพัฒนาบุคลากร 

ของบรษิทัฯ	 ให้มคีวามรูค้วามสามารถและมคีวามพร้อมท่ีจะเข้าสู่

ธุรกิจใหม่ในทุกๆ	 ด้าน	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดกรอบการพัฒนา

บุคลากรเป็นรายต�าแหน่ง	 โดยการก�าหนดแผนการพัฒนา 

การเตรียมการ	 และด�าเนินงานได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี	 2553	 ซึ่ง

บรษิทัฯได้วิเคราะห์	และจดัท�า	สมรรถนะหลกั	(Core	Competency)	

สมรรถนะทางด้านการบริหาร	(Managerial	Competency)	และ

สมรรถนะในงาน	 (Functional	Competency)	และน�ามาใช้เป็น 

กรอบการพัฒนา	โดยในปี	2554	ได้ท�าการประเมนิเพ่ือหาช่องว่าง	

(Gap)	ในการพัฒนา	ตลอดจนจดัท�าเป็นแผนพัฒนารายต�าแหน่ง	

(Individual	Development	 Plan:	 IDP)	และได้ใช้แผนดังกล่าว

พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

	 ส�าหรับพนักงานท่ีได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท 

ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ 

เพือ่ให้รบัทราบถงึข้อปฏบิัต	ินโยบายองค์กร	ความรูเ้กีย่วกบัธรุกจิ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 การอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ 

นอกจากน้ี	ในระหว่างร่วมงานกับบรษิทัฯ		พนักงานจะได้รบัการพัฒนา

และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ	แตกต่างกันตาม

ลักษณะงาน	และระดับงาน	ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน	 การอบรม

ความรู้ทั้งในและนอกองค์กร	การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถ

เรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย	 เป็นต้น	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	

บริษัทฯ	ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้	“Edutainment“	ที่ประกอบ

ด้วย	ต�ารา	 และความบันเทิงอย่างครบถ้วน	 เมื่อพนักงานก้าวสู่

ระดบังานทีส่งูขึน้	บรษิทัฯ	มหีลกัสตูรเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการ

เปลีย่นบทบาทจากพนักงานไปสูบ่ทบาทผูน้�า	ในปี	2555	พนักงาน

ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะมีจ�านวน	 244	หลักสูตร

และมีชั่วโมงการอบรมรวม	3,799	ชั่วโมง	ในปี	2556	พนักงานได้

เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจ�านวน	208	หลักสูตรและ

มีชั่วโมงการอบรมรวม	3,728	ชั่วโมง	ในปี	2557	พนักงานได้เข้า

รับการอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะมีจ�านวน	411	หลักสูตรและมี

ชั่วโมงการอบรมรวม	 10,781	 ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 จ�านวน

ชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น	

	 ในปี	 2557	 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	 และ

พนักงาน	 รวมทั้งไม่มีอุบัติเหตุแก่พนักงานจนถึงขั้นหยุดงานหรือ

ได้รับบาดเจ็บ

ลูกค้า	

	 ทีทีดับบลิว	ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อลูกค้าทั้งในฐานะ

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้า

ทุกราย	 ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีความสะอาด 

เพียงพอ	ต่อเนื่อง	บนพื้นฐานของความเป็นธรรม	และสร้างเสริม

ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน	

	 ในปี	2557	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างทีทีดับบลิวกับ

ลกูค้า	ทัง้นี	้ในธุรกิจผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา	บรษิทัฯ	สามารถ

ผลิตน�้าประปาให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา	โดยรวมมีความพร้อม

จ่ายน�้าประปาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดตามสัญญาซื้อขาย 

น�้าประปา	 และสามารถผลิตน�้าประปาเป็นไปตามมาตรฐาน

องค์การอนามัยโลก	(WHO)	

เจ้าหนี้	

	 ทีทีดับบลิว	 ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีต่อเจ้าหน้ีทุกราย 

โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด	 และไม่

ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ	

	 ในปี	 2557	 ทีทีดับบลิว	 และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีโดยครบถ้วน	 และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัด 

การช�าระหนี้ใดๆ

คู่ค้าคู่สัญญา

	 ทีทีดับบลิว	ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	

ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต	 และ

ปฏิบัติตามสัญญา	หรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด	 โดยมี

วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

ทีคู่ค่วรกับมลูค่าเงนิ	และมลูค่าทางด้านคณุภาพ	รวมท้ังมุง่หมาย

ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนระหว่างคู ่ค้าและ

บริษัทฯ	

	 ในปี	 2557	 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างทีทีดับบลิว 

และบริษัทย่อย	กับคู่ค้าคู่สัญญา

ชุมชนและสังคม

	 ทีทีดับบลิว	ประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงชุมชนและสังคม	

โดยเฉพาะชมุชนในพ้ืนท่ีต้ังกิจการ	ท้ังน้ี	ได้ก�าหนดไว้เป็นพันธกจิ	

ขององค์กรท่ีจะต้องเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน	

จึงถือเป็นหน่ึงในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหาร	และ

พนักงานทุกคนท่ีจะต้องยึดถือปฏบิติั	นับต้ังแต่การให้ข้อมลูทีเ่ป็น

รายงานประจำาปี 255770



ข้อเทจ็จรงิและเป็นปัจจบุนั	การอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล	ด้วยความ

เคารพในขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมของชุมชน	

ตลอดจนการมส่ีวนร่วมพัฒนาคณุภาพชวีติท่ีดีให้กับคนในชมุชน	

รวมท้ังการร่วมมอืกบัชมุชนสร้างสรรค์ท้องถ่ินและสงัคมให้ร่มเย็น

น่าอยู่	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนของสังคมส่วนรวม 

โดยทีทีดบับลวิได้ด�าเนนิงานเป็นโครงการและกิจกรรมเพ่ือชมุชน

และสังคมอย่างต่อเนื่อง	ได้แบ่งตามประเภทโครงการได้	3	ด้าน	

ประกอบด้วย	 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่รอบ 

โรงกรองน�้า	 ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์น�้าและด้าน

การอนุรักษ์ป่าต้นน�้าและสิ่งแวดล้อม	

	 ในปี	2557	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างทีทีดับบลิวและ

บริษัทย่อย	 กับชุมชนในพ้ืนท่ีที่ด�าเนินธุรกิจและหน่วยงานภาค

สงัคมใดๆ	ทัง้น้ี	ททีีดบับลวิได้ด�าเนนิโครงการเพ่ือชมุชนและสงัคม

อย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ังได้ริเริ่มจัดท�าวารสาร	 “ทีทีดับบลิวนิวส์” 

รายไตรมาส	 เพ่ือใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารคนในองค์กรไปสู่

ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงกรองน�้า	ตลอดจนได้สนับสนุนการด�าเนิน

งาน	 โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น�้าร่วมกับสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	ให้เยาวชนได้คดิค้น

นวัตกรรมการอนรุกัษ์เพ่ือเข้าประกวดเวทรีะดบัโลกในต่างประเทศ	

เป็นปีที่	 4	 ส่งเสริมงานอนุรักษ์ป่าต้นน�้าอย่างย่ังยืนร่วมกับกรม

อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช	เป็นปีที่	4

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน	

	 ทีทีดับบลิว	ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล	ดังนี้	

•	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพใน

เกียรติและศักดิ์ศรี	

•	 บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้พนักงานมช่ีองทางสือ่สาร	เสนอแนะ 

และร้องทุกข์	 ในเรื่องคับข้องใจเก่ียวกับการท�างาน	 ซึ่ง 

ข้อเสนอต่างๆ	จะได้รบัการพิจารณาอย่างจรงิจงัและก�าหนด

วิธีการแก้ไข	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	 และสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน	

•	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะ

พลเมอืงโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนญู	และตามกฎหมาย	

•	 บรษิทัฯ	รกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของพนักงาน	เช่นชวีประวัติ	

ประวตัสิขุภาพ	ประวตักิารท�างาน	ฯลฯ	การเปิดเผย	 หรือ 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู ่สาธารณะ 

จะท�าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น	

ทั้งน้ี	 การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย	 เว้นแต ่

ได้กระท�าไปตามระเบียบบริษัทฯ	หรือตามกฎหมาย	

•	 บริษัทฯ	 ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

สากล	และการทุจริต	

•		 พนักงานทุกคนต้องไม่กระท�าการใดๆ	 ท่ีเป็นการละเมิด

หรอืคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา	หรอืการกระท�าต่อผูอ้ืน่

บนพ้ืนฐาน	ของเชื้อชาติ	 เพศ	ศาสนา	อายุ	ความพิการ 

ทางร่างกายและจิตใจ

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	

	 ทีทดีบับลวิ	มนีโยบายทีจ่ะปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	โดยการน�าผลงานหรือ

ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก	 ท่ีได้รับมาหรือท่ีจะน�ามา

ใช้ภายในบริษัทฯ	จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า	จะไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

	 ททีีดบับลวิ	มแีผนท่ีจะประกาศนโยบายต่อต้านทจุรติและ

การจ่ายสนิบน	โดยก�าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้าม

มใิห้พนักงานเรยีก	หรอืรบัประโยชน์หรอืทรพัย์สนิใดท่ีส่อไปในทาง

จงูใจให้ปฏิบตั	ิหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าท่ีในทางทีม่ชิอบ	หรอือาจ

ท�าให้บรษิทัฯ	เสยีประโยชน์อนัชอบธรรม	รวมท้ังให้พนักงานละเว้น

การเสนอหรอืให้ประโยชน์	หรอืทรพัย์สนิใดแก่บคุคลภายนอก	เพ่ือ

จงูใจให้ผูน้ั้นกระท�าหรอืละเว้นการกระท�าใดท่ีผดิกฎหมายหรอืโดย

มชิอบต่อต�าแหน่งหน้าท่ีของตน	

	 ในปี	 2558	ทีทีดับบลิว	 จะเข้าแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั	ิ (Collective	Action	Coalition)	

เพ่ือการต่อต้านการทุจรติในภาคเอกชน	 กับ	 IOD	หอการค้าไทย	

หอการค้าต่างชาติ	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 ซึ่งโครงการ 

ดงักล่าวถือเป็นโครงการระดบัชาติท่ีได้รบัการสนบัสนุนจากรฐับาล

และส� า นักงานคณะกรรมการป ้อง กันและปราบปราม 

การทจุรติแห่งชาต	ิหรอื	ป.ป.ช.
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 ทีทดีบับลวิ	ตระหนักถึงความส�าคญัของการเปิดเผยข้อมลู

ทางการเงิน	ข้อมูลทั่วไป	และสารสนเทศที่ส�าคัญให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	เพ่ือให้ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีได้

รบัทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถึง	โดยมกีารเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ต่างๆ	ดังนี้	

1.	 การเปิดเผยข้อมลูบนเว็บไซต์	เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและนักลงทุน

สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่าง

รวดเรว็	บรษิทัฯ	ได้น�าเสนอข้อมลูทีส่�าคญัซึง่มกีารปรบัปรงุ

ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่	 www.ttwplc.com	

เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้	

•	 ประวัตคิวามเป็นมา	วิสยัทัศน์และพันธกิจ	โครงสร้าง

องค์กร	

•		 การก�ากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วย	หลักการก�ากับ

ดูแลกิจการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการชุดย่อย 

ผู้บริหาร	ระดับสูง	

•	 ข้อมูลส�าหรับนักลงทุน	ประกอบด้วย	 ข้อมูลส�าคัญ

ทางการเงิน	โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น	ปฏิทินนักลงทุน	

•	 ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์กร	ประกอบ

ด้วย	 ข่าวสารเก่ียวกับธุรกิจ	 และข่าวสารเก่ียวกับ

โครงการเพื่อชุมชน	และสังคม	

•	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ประกอบด้วย	 แนวคิด 

และทิศทางการด�าเนินงาน	ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ

เพื่อชุมชนและสังคมที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน

2.	 การให้ข้อมลูต่อนกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์หรอืนักลงทนุท่ีมา

เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ

3.	 การเดินทางไปให้ข ้อมูลแก่นักลงทุนท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ

4.	 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

5.	 การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	

นิตยสาร	วารสาร	และโทรทัศน์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1	โครงสร้างของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	การเปลี่ยนแปลงจ�านวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ถือหุ้น	โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2557	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด	 11	คน	 เป็นกรรมการภายนอกท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ	จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	91	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	และในจ�านวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ	4	คน

หรือร้อยละ	36	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย	ไม่ว่าจะ

เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นหรอืกรรมการอสิระ	โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทกัษะและประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลบริษัท	 รวมท้ังประวัติการท�างานท่ีโปร่งใส	มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 

วุฒภิาวะและความเป็นมอือาชพีโดยจะมกีารทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	คณะกรรมการมคีวามเห็นว่าโครงสร้างและ

องค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการเพศชายร้อยละ	100	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์,	

เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ,	บัญชีการเงิน,	และกฎหมาย	ในสัดส่วนร้อยละ	45.5	ร้อยละ	27.3	ร้อยละ	18.1	และร้อยละ	9.1	ตามล�าดับ	

มคีวามเหมาะสมโดยมคีวามหลากหลายของวิชาชพี	และประสบการณ์ทีเ่ชีย่วชาญซึง่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ	และมีการถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม
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ตารางแสดงจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

5.2	การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการมีก�าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก	3	เดือน	และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น		โดยมีการ

ก�าหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า	และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 	ส�านักงานกรรมการผู้จัดการได้ส่งหนังสือ

เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 10	 วัน	 และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุม 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	โดยในปี	2557	มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	31	ครั้ง	ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการกลุ่มย่อย

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา

และก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง
หมายเหตุ

1.	 นายณรงค์		แสงสุริยะ ประธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2.	 ดร.	สมบัติ		กิจจาลักษณ์ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3.	 นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ กรรมการ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4.	 นายสุวิช		พึ่งเจริญ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5.	 นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

6.	 นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการอิสระ

7.	 นายไพรัช		เมฆอาภรณ์ กรรมการ ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ

8.	 นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ กรรมการ กรรมการ ประธาน กรรมการอิสระ

9.	 นายเรียวทาโร	ซูมิ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตารางแสดงการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 (ครั้ง)

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ

ตรวจ
สอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บรรษัท
ภิบาล

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง

1.	 ดร.	ทนง	พิทยะ 1/1 1/1 5/6

2.	 นายปลิว		ตรีวิศวเวทย์ 1/1 1/1 6/6

3.	 นายณรงค์		แสงสุริยะ 1/1 1/1 6/6 6/6

4.	 ดร.	สมบัติ		กิจจาลักษณ์ 1/1 1/1 5/6 6/6

5.	 นายโทโมโนริ		ซูซูกิ(3) - 1/1 3/6 2/6 2/5

6.	 นายโทโมอะกิ	มัทซโึมโตะ(4) 1/1 - 3/6 3/6 2/5

7.	 นายสุวิช		พึ่งเจริญ 1/1 1/1 6/6 6/6

8.	 นายสมโพธิ		ศรีภูมิ(1) - 1/1 1/6 1/6 1/2 1/5

9.	 นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์(2) 1/1 1/1 4/6 5/6 1/2 4/5

10.	 นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว 1/1 1/1 6/6 6/6 2/2 5/5

11.	 นายไพรัช		เมฆอาภรณ์ 1/1 1/1 5/6 6/6 4/4 2/2

12.	 นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ 1/1 1/1 5/6 6/6 4/4 2/2

รายงานประจำาปี 255774



หมายเหตุ

 (1)	 นายสมโพธิ		 ศรีภูมิ		 สิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 วันที่	14	มีนาคม	2557
	 (2)		 นายชัยวัฒน์		 อุทัยวรรณ์		 เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 วันที่	15	มีนาคม	2557

 (3)		 นายโทโมโนริ		 ซูซูกิ		 ลาออกจากกรรมการ	 วันที่	14	สิงหาคม	2557
	 (4)	 นายโทโมอะกิ		 มัทซึโมโตะ		 เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 วันที่	14	สิงหาคม	2557

 (5)	 นางพเยาว์			 มริตตนะพร		 ลาออกจากกรรมการ	 วันที่	28	สิงหาคม	2557

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 6/2014	 เมื่อวันท่ี	 12	พฤศจิกายน	 2557	มีมติรับทราบการประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการบริษัท	ประจ�าปี	2557	ประกอบด้วย	5	หัวข้อ	คือ	

1.	ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนและธุรกิจของบริษัทฯ			 	 2.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	

3.	การติดตามการด�าเนินการของฝ่ายจัดการ		 	 	 4.	การประชุมคณะกรรมการ

5.	ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

	 สรปุการประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ	ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดมีาก	โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากับ	ร้อยละ	92.16

งานเลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการได้แต่งตั้ง	นางสาวสุดารัตน์	 เจียมจันทร์	ผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการผู้จัดการ	 เป็นเลขานุการบริษัท	 โดยมี

อ�านาจหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญัต	ิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ฉบบัท่ี	4)	พ.ศ.	2551	รวมทัง้เพ่ือท�าหน้าทีเ่ลขานกุาร

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย	ได้แก่	คณะกรรมบรรษทัภิบาล	รวมทัง้ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ	และประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ	ดังนี้	

•	 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก�าหนด	กฎ	ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทฯ	และติดตามให้มีการปฏิบัติ

ตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ	

•	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ	

•	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการประชุมคณะกรรมการ	 รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการ	

•	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก�าหนดของ	ตลท.	และ	ก.ล.ต.	

•	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ	

•	 ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ	รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ	

•	 ดูแลเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ	ได้แก่	ทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	

รายงานประจ�าปี	 หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ้น	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

หรือผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 (ครั้ง)

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ

ตรวจ
สอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บรรษัท
ภิบาล

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง

13.	 นางพเยาว์		มริตตนะพร(5) - 1/1 3/6 2/4 2/5

14.	 นายเรียวทาโร	ซูมิ 1/1 1/1 3/6 2/4
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ค่าตอบแทนกรรมการ
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม	และเป็นอัตราที่เพียงพอส�าหรับการรักษากรรมการที่มี

คณุภาพไว้โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกินควร	การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม	

และสมเหตุสมผล	 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	 รวมถึงประสบการณ์	ภาระหน้าท่ี	

ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน	ตลอดจนหน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีเ่พ่ิมขึน้จากการเข้าเป็นสมาชกิ

ของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย	

	 ในปี	2557	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท	รวมจ�านวน	7,334,000	บาท	โดยแยกเป็นค่าตอบแทน	จ�านวน	

5,857,500	บาท	ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจ�านวน	1,476,500	บาท	และโบนัสประจ�าปี	2556	จ�านวน	18,421,000	บาท	

ค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม รวม
โบนัส

(2556) รวมทั้งสิ้น

1.	ดร.ทนง	พิทยะ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริษัท

730,000 183,000 913,000 2,292,000 3,205,000

2.	นายปลิว		ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท 598,000 149,000 747,000 1,873,000 2,620,000

3.	นายณรงค์		แสงสุริยะ กรรมการ	และประธานคณะกรรมการ
บริหาร

483,000 122,000 605,000 1,518,000 2,123,000

4.	นางพเยาว์	มริตตนะพร กรรมการ/	กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

386,000 98,000 484,000 1,115,000 1,599,000

5.	ดร.สมบัติ		กิจจาลักษณ์ กรรมการ/	และกรรมการบริหาร 372,000 94,000 466,000 1,171,000 1,637,000

6.	นายสมโพธิ		ศรีภูมิ กรรมการ/	กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบรรษัทภิบาล	
และกรรมการผู้จัดการ

125,500 32,500 158,000 1,590,000 1,748,000

7.	นายเรียวทาโร	ซูมิ กรรมการ/	กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

320,000 81,000 401,000 1,007,000 1,408,000

8.	นายโทโมโนริ		ซูซูกิ กรรมการและกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

328,000 83,250 411,750 1,381,000 1,792,750

9.	นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ/	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาล

591,000 148,000 739,000 1,858,000 2,597,000

ค่าตอบแทนขอกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี	2557 (หน่วย	:	บาท)
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม รวม
โบนัส

(2556) รวมท้ังสิ้น

10.	นายไพรัช		เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ	
และกรรมการบรรษัทภิบาล

532,000 134,000 666,000 1,672,000 2,338,000

11.	นายสมนึก		ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

532,000 134,000 666,000 1,672,000 2,338,000

12.	นายสุวิช		พึ่งเจริญ กรรมการ	และกรรมการบริหาร 372,000 94,000 466,000 1,171,000 1,637,000

13.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมการ/	กรรมการบริหาร/	
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบรรษัทภิบาล	
และกรรมการผู้จัดการ

378,000 96,000 474,000 474,000

14.	นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ กรรมการ/		กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

109,500 27,750 137,250 137,250

15.	นายประเสริฐ	มริตตนะพร กรรมการ/	กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

101,000 101,000

รวม 5,857,500 1,476,500 7,334,000 18,421,000 25,755,000

หมายเหตุ		 		

•	 นายสมโพธิ		ศรีภูมิ	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2557	ได้รับค่าตอบแทน	158,000	บาท	ได้รับโบนัส		1,590,00	บาท

•	 นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2557	ได้รับค่าตอบแทน	474,000	บาท	ได้รับโบนัส	-	บาท

•	 นายโทโมโนริ	ซูซูกิ	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2557	ได้รับค่าตอบแทน	411,750	บาท	ได้รับโบนัส	1,381,000	บาท

•	 นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2557	ได้รับค่าตอบแทน	137,250	บาท	ได้รับโบนัส	-	บาท

•	 นางพเยาว์	มริตตนะพร	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2557	ได้รับค่าตอบแทน	484,000	บาท	ได้รับโบนัส	1,115,000	บาท

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี	2557,	2556	และ	2555

รายละเอียด
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน

ค่าตอบแทน 15 5,857,500 13 5,369,740 12 5,110,000

เบี้ยประชุม 15 1,476,500 13 1,336,478 12 1,208,000

โบนัสรวม 15 18,421,000 13 16,091,250 12 12,129,600

รวม - 25,755,000 - 22,797,468 - 18,447,600

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

รายงานประจำาปี 255778



สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน	โบนัส	และเงินส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียด
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม 7 19,044,840 9 18,309,080 10 18,338,167

โบนัสรวม 7 6,157,200 9 6,953,700 9 6,573,400

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 7 1,155,378 9 1,279,261 10 1,266,193

รายละเอียด ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

บริษัท	ทีทีดับบลิว	(บริษัทฯ) 71.02	ล้านบาท 67.7	ล้านบาท 61.8	ล้านบาท

บริษัท	ประปาปทุมธานี	(บริษัทย่อย) 		9.71	ล้านบาท 14.3	ล้านบาท 21.6	ล้านบาท

บริษัท	ไทยวอเตอร์	โอเปอเรชั่นส์	(บริษัทย่อย) 44.52	ล้านบาท 49.4	ล้านบาท 49.6	.ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการก�าหนด	ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 

ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหาร	ร่วมกันก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี	เพื่อเป็น

แนวทางในการด�าเนินธุรกิจและน�าไปใช้ในการประเมนิผลการปฏิบตังิาน	โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทน	โบนัส	และเงินสมทบกองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร	ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน

	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นองค์กรที่มีค่าจ้างและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	 เพื่อให้มี

การบริหารจัดการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน	บริษัทฯ	ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าจ้าง

และผลตอบแทนให้กับพนกังานเป็นประจ�าทกุปี	มกีารบรหิารค่าจ้างโดยยึดหลักความเป็นธรรม	ค�านึงถึงขอบเขตความรบัผดิชอบของ

ต�าแหน่งงาน	และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ	อีกท้ังการให้รางวัลการยกย่องชมเชย	การเล่ือนระดับเมื่อพนักงาน 

มีผลงานที่ดี	เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ

	 ด้วยความตระหนักและเห็นความส�าคัญของการพัฒนาบุคคลากร	จึงได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ	พร้อมกับก�าหนดเป้าหมายท่ีจะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทฯ	จากเดิมที่

ประมาณ	50	Percentile	เป็น	75	Percentile	ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณปูโภคในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา	5	ปี	เพือ่

เสริมสร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร	 	 ดังน้ัน	การยกระดับผลตอบแทนของพนักงานให้สูงข้ึน	จึงได้ด�าเนินการควบคู ่

ไปกับการพัฒนาศกัยภาพและความรูค้วามสามารถของพนกังาน	เพ่ือยกระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตังิานให้สงูขึน้ตามไปด้วย	ทัง้นี้	

บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ	บริษัทย่อย	ในรูปของเงินเดือนและโบนัส	ดังนี้	

ค่าตอบแทนอื่นๆ

	 บริษัทฯ	 ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ	นอกเหนือจากเงินเดือน	 โบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้

บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ	การด�ารงชีพ		ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นน�าประเภท

เดียวกัน

ปี	2557	บริษัท	ทีทีดับบลิว	มีการปรับโครงสร้างการจัดการโดยได้ปรับโอนพนักงานจากบริษัทย่อยบางส่วนมาสังกัดบริษัทฯ

(หน่วย	:	บาท)

79บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อผูถ้อืหุน้

	 คณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน	 รายได้และค่าใช้จ่าย	 และกระแสเงินสดรวมท่ีเป็นจริงและสมเหตุสมผล	 ตามมาตรฐาน 

การบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป	มคีวามถูกต้อง	ครบถ้วน	พร้อมท้ังใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ	และใช้ดลุยพินิจ

อย่างระมดัระวงัในการประมาณการ	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วย	กรรมการอสิระท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒ	ิมคุีณสมบตั ิ

ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือก�ากับ

ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สอบทานงบการเงินให้มีการรายงานทางการเงินม ี

ความถูกต้องเชื่อถือได้	มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะ

กรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว	คณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

ประจ�าปี	2557	ได้แสดงฐานะทางการเงิน	รายได้และค่าใช้จ่าย	และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล	จัดให้มีการบันทึก

ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน	 ตลอดจนการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	 และถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	 ซึ่งเป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้

แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั	ทีทดีบับลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	แบบไม่มเีงือ่นไขในรายงานของผูส้อบบญัชี

รายงานความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

(นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

(ดร.	ทนง	พิทยะ)

ประธานกรรมการบริษัท	

รายงานประจำาปี 255780



รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อผูถ้อืหุน้

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	ททีดัีบบลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	

(บริษัทฯ)	 โดยการแต่งต้ังของคณะกรรมการบริษัฯ	 ทประกอบด้วย

กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	ท่าน	 ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ	

โดยมี	 นายเตชะพิทย์	 แสงสิงแก้ว	 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายไพรัช	เมฆอาภรณ์	และนายสมนึก	ชยัเดชสรุยิะ	เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต	

หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได ้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในเรือ่งต่างๆ	

ที่เก่ียวข้อง	 โดยในรอบปี	 2557	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประชมุร่วมกันจ�านวน	6	ครัง้	โดยมกีารประชมุร่วมกับผูบ้รหิาร	ผูต้รวจสอบ

ภายใน	ผู้สอบบัญชี	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน

	 เพ่ือให้มัน่ใจว่า	ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิมคีวามถูก

ต้องเชือ่ถือได้	โดยสอบถามและรบัฟังค�าชีแ้จงจากผูบ้รหิารและ

ผูส้อบบญัช	ีในเรือ่งความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน	

และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล	 รวมทั้ง	 การสอบทาน

รายการระหว่างกัน	 ระหว่างบริษัทฯ	 กับบริษัทย่อย	 บริษัท 

ที่เก่ียวข้องกัน	 พร้อมทั้งมั่นใจว่าบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการตาม

เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ	และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก�าหนด	 เพ่ือประโยชน์ต ่อผู ้ ถือหุ ้น	 ซึ่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี

ว่างบการเงินรายไตรมาส	 และงบการเงินประจ�าปี	 2557	 ม ี

ความถูกต้องในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.	 การสอบทานงานตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน	

ความรับผิดชอบ	ความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภายใน	ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทฯ	มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม	และมีประสิทธิภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต	แผนการ

ตรวจสอบภายใน	ประจ�าปี	2557	และพิจารณารายงานผลการ

ตรวจสอบภายใน	 โดยให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	 พบว่า	 การควบคุม

ภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน	

	 และระบบงานส�าคัญมีความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	

มกีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ/หรือ	

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัฯ	ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ	

ที่เป็นสาระส�าคัญ

3.	 	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่า

ตอบแทนผู้สอบบญัชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้และ

เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช	ีเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	

โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ	 ความสามารถในการให้บริการ 

การให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานบัญชี	 การสอบบัญชีและการ

รบัรองงบการเงนิได้ทนัเวลาในปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง	 ให้	 นางสาวศิราภรณ์	 เอื้ออนันต์กุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	 3844	 และ/หรือ	 นางสาวสุมาลี 

รีวราบัณฑิต	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	 3970	 และ/หรือ 

นายกฤษดา	 เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 4958	แห่ง

บรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากัด	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	ประจ�า

ปี	 2557	 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบัญชีการสอบบัญชี	 โดย

ก�าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี เป ็นจ�านวนเงินไม ่ เ กิน	

1,235,000	 บาท	 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบและน�าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั	ททีีดบับลวิ	

จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะ

การเงนิรวม	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	และงบกระแส

เงินสดรวม	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	และได้ตรวจ

สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนอ 

งบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิาร

พิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ 

การเงินดังกล่าว	 จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให้

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึงวางแผน

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสม

ผลว่า	งบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนั

เป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธีิการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูในงบการเงิน	วิธีการตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจ

ของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ในการประเมินความเสี่ยง

ดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของ

กิจการ	เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์	

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

นายกฤษดา	เลิศวนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4958

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

กรุงเทพฯ:	17	กุมภาพันธ์	2558

แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจการ	 การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดย 

ผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพียง

พอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	

วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2557	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	

ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบรษิทั	ทีทีดับบลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	

และบรษิทัย่อย	และเฉพาะของบรษิทั	ททีดีบับลวิ	จ�ากัด	(มหาชน)	

โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 3	

เก่ียวกับการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	 เรื่องการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี	12	เรือ่ง	ข้อตกลง

สัมปทานบริการ	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับที่	 4	 เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา

เช่าหรอืไม่	มาถือปฏิบตั	ิซึง่ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย

ได้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อตกลงและสัญญาท่ีเก่ียวข้อง

และเปิดเผยผลกระทบของการถือปฏิบัติตามการตีความ

มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว	 ทั้งนี้	 ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น

อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)”)

รายงานประจำาปี 255782



รายงานและการวเิคราะห์
ผลการด�าเนนิงาน

รายได้จากการขายน�้าประปา

ปี	 2556	และปี	 2557	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากการขายน�้าประปาเท่ากับ	5,076.1	ล้านบาท	และ	5,272.3	ล้านบาท 

ตามล�าดับ	 เพ่ิมข้ึน	 196.2	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเท่ากับร้อยละ	 3.9	 รายได้จากการขายน�้า

ประปาที่เพิ่มขึ้นสามารถอธิบายได้	ดังนี้

1.		รายได้จากการขายน�า้ประปาของบรษิทัฯ	เพ่ิมขึน้จ�านวน	207.6	ล้านบาท	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ	6.1	เน่ืองจากยอดขายน�า้ประปา

ในพ้ืนทีใ่ห้บรกิารของบรษิทัฯ	เพ่ิมขึน้	2.4	ล้าน	ลบ.ม.	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ	1.8	และราคาขายน�า้ประปาทีป่รบัเพ่ิมขึน้จากปีก่อน

2.	 รายได้จากการขายน�้าประปาของ	PTW	ลดลงจ�านวน	11.4	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	0.7	เนื่องจากยอดขายน�้าประปาใน

พื้นที่ให้บริการลดลง	3.6	ล้าน	ลบ.ม.	หรือลดลงร้อยละ	2.6	ในขณะที่ราคาขายน�้าประปาของ	PTW	ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

*ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2553	–	31	ธันวาคม	2553

วิเคราะห์รายได้จากการขายน�้าประปา

อัตราค่าน�้าประปาที่บริษัทฯ	และ	PTW	ขายให้แก่	กปภ.	ในช่วง	5	ปี	ที่ผ่านมาเป็นดังนี้	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ระยะเวลา
ค่าน�้าประปาของบริษัทฯ

 (บาท / ลบ.ม.) ค่าน�้าประปาของ PTW
(บาท / ลบ.ม.)

ตั้งแต่ 1-300,000 ตั้งแต่ 1-300,001 ข้ึนไป 

1	ม.ค.	2553	–	31	ธ.ค.	2553 24.461331 14.676799/10.75* 10.99

1	ม.ค.	2554	–	31	ธ.ค.	2554 25.110952 11.02 11.37

1	ม.ค.	2555	–	31	ธ.ค.	2555 26.016170 11.49 11.83

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

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

รายได้ ปี 2557 ปี 2556 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

น�้าประปา	–	บริษัทฯ 3,616.5 3,409.0 207.5 6.1

น�้าประปา	–	บริษัท	ประปาปทุมธานี	จ�ากัด 1,655.8 1,667.1 (11.3) (0.7)

รวม 5,272.3 5,076.1 196.2 3.9

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (หน่วย	:	ล้านบาท)

รายได้ ปี 2557 ปี 2556 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

ต้นทุนขายและบริการ 1,535.1 1,550.3 (15.2) (1.0)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 246.4 341.7 (95.3) (27.9)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 566.1 614.7 (48.6) (7.9)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 156.9 517.0 (360.1) (69.7)

รวม 2,504.5 3,023.7 (519.2) (17.2)
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ต้นทุนขายและบริการ

	 ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ	 และ

บรษิทัย่อย	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย์ในการผลติ

น�า้ประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าสารเคม	ีค่าเช่าท่ีดนิส�าหรบัแนวท่อ	ค่าแรงงาน	

และวัสดุสิ้นเปลือง		ปี	2556	และปี	2557	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

มีต ้นทุนขายและต้นทุนบริการเท่ากับ	 1,550.3	 ล้านบาท	

และ1,535.1	ล้านบาทตามล�าดบั	ลดลง	15.2	ล้านบาท	หรอืเทียบ

เท่าร้อยละ	1.0		ซึ่งสามารถอธิบายได้	ดังนี้

1.		ค่าสารเคมลีดลงจ�านวน	36.7	ล้านบาท	เน่ืองจากคณุภาพ

น�้าดิบที่ใช้ในการผลิตน�้าประปาคุณภาพดีกว่าปีก่อน

2.		ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นลดลงจ�านวน	8.1	ล้านบาท

3.	 ในขณะท่ีค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจ�านวน	27.7	ล้านบาท	เนือ่งจาก

อัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี	2556	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยในปี	

2556	และปี	2557	เท่ากับ	341.7	และ	246.4	ล้านบาท	ตามล�าดับ

ลดลง	95.3	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปีก่อนเท่ากับร้อยละ	27.9	ซึ่ง

สามารถอธิบายได้	ดังนี้

1.	 ในปี	2557	บรษิทัฯ	ไม่มกีารบนัทึกภาษเีงนิได้หัก	ณ	ทีจ่่าย

และเงินเพิ่มจากการช�าระภาษีล่าช้ารวมจ�านวน	60	ล้าน

บาทไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 เนื่องจากเป็น

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี	2556	เท่านั้น

2.	 ค ่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	 ค ่าธรรมเนียมที่ปรึกษา

กฎหมาย	และอื่นๆ	ลดลงจ�านวน	10.9	ล้านบาท	9.2	ล้าน

บาท	และ	10.2	ล้านบาท	ตามล�าดับ

วิเคราะห์ฐานะการเงิน (หน่วย	:	ล้านบาท)
รายได้ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 24,627.3 24,525.2 102.1 0.4

หนี้สินรวม 13,237.8 13,514.0 (276.2) (2.0)

ผู้ถือหุ้น 11,389.5 11,011.2 378.3 3.4

วิเคราะห์สินทรัพย์

	 สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยส่วนใหญ่	ได้แก่	ท่ีดิน	อาคาร	และอปุกรณ์	เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม	สินทรพัย์ท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิ

ของบรษิทัฯ	สนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาทีต้่องโอนเมือ่สิน้สดุอายุสญัญาฯ	สทุธิ	สทิธิในการด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา

และการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียสุทธิ	และสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาสุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	

และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม	24,627.3	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	102.1	ล้านบาท	เมือ่เปรยีบเทียบกับ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	เนือ่งจาก 

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนร่วมเพิ่มขึ้น	106.8	ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี	 2556	 และปี	 2557	 เท่ากับ	

614.7	 ล้านบาท	และ	 566.1	 ล้านบาทตามล�าดับ	 ลดลง	 48.6 

ล้านบาท	หรือร้อยละ	 7.9	 เน่ืองจากเงินกู้ยืมท่ีลดลง	และอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจ�านวน	360.2	ล้านบาท	หรือ

ลดลงร้อยละ	69.7	เนือ่งจากเมือ่วนัท่ี	27	พฤษภาคม	2556	บรษิทัฯ	

ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่วัน 

ดงักล่าว	เป็นระยะเวลา	8	ปี	จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทุนจากเหตุการณ์น�้าท่วมในปี	2554

วิเคราะห์ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ในปี	2557	ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพ่ิมขึน้

จ�านวน	48.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	76.9	เนื่องจาก	CKP	

มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการให้บริการของบริษัทย่อยและบริษัทท่ี

เก่ียวข้อง	 โดยบริษัท	บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของ	CKP	ได้เริม่ผลติไฟฟ้าตัง้แต่เดอืนมถุินายน	2556	

เป็นต้นไป	

ก�าไรสุทธิ

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธิในปี	2556	และปี	2557	

เท่ากับ		2,573.8	และ	2,973.9	ล้านบาทตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วน

ต่อรายได้รวมของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยเท่ากับร้อยละ	44.5	และ

ร้อยละ	52.9	ตามล�าดบั	โดยก�าไรสทุธิในปี	2557	เพ่ิมขึน้จากปีทีแ่ล้ว	

400.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	15.6

รายงานประจำาปี 255784



วิเคราะห์หนี้สิน

	 หนี้สินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส่วนใหญ่	ได้แก่	หุ้นกู้	

และเงินกู้ยืมระยะยาว	และเงนิกู้ยืมระยะยาวทีค่รบก�าหนดช�าระ

ภายในหนึง่ปี		ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2557	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย

มีหนี้สินรวม	 13,237.8	 ล้านบาท	ลดลง	 276.2	 ล้านบาท	 เมื่อ

เปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2556	 	 เนื่องจากบริษัทฯ	

จ่ายช�าระคืนเงินต้นจ�านวน	750	ล้านบาท	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ลดลง	93.1	ล้านบาท	ในขณะทีเ่จ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่เพ่ิมข้ึน	

519.6	ล้านบาท	เนือ่งจากการก่อสร้างโรงผลติน�า้ประปาแห่งใหม่

วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 	 บริษัทฯ	 มีส่วนผู้ถือหุ้น	

11,389.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	378.3		ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับ	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เนื่องจากในปี	2557	บริษัทฯ	มีก�าไร

สุทธิประจ�าปี	 2,973.9	 ล้านบาท	 และจ่ายเงินปันผลจ�านวน	

2,593.2	ล้านบาท

วิเคราะห์กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ในปี	2555		บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	3,384.3	ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นจาก 

ปีก่อนจ�านวน	653.3	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	23.9	เนื่องจาก

ในปี	2555	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมกี�าไรจากการด�าเนนิงานเพ่ิมขึน้	

363.0	ล้านบาท	และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง	265.0	

ล้านบาท

	 ในปี	 2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	 3,279.2	 ล้านบาท	ลดลงจาก 

ปีก่อนจ�านวน	105.1	ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ	3.1	เนื่องจากใน

ปี	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินสดจากการด�าเนินงานเพิ่ม

ขึน้	365.4	ล้านบาท	และจ่ายภาษเีงนิได้และดอกเบีย้จ่ายเพ่ิมขึน้	

470.6	ล้านบาท

	 ในปี	 2557	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	3,638.6	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนจ�านวน	359.4	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.0	เนื่องจาก

ในปี	2557	บริษัทฯ	จ่ายภาษีเงินได้ลดลง	340.6	ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 ในปี	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไป

ในกิจกรรมลงทุนจ�านวน	3,067.2	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	

เนื่องจากในปี	2555	บริษัทฯ	มีเงินลงทุนในบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	

จ�ากัด	(มหาชน)	เพิ่มขึ้นจ�านวน	2,730.0	ล้านบาท	และเงินลงทุน

ระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน	200.0	ล้านบาท

	 ในปี	 2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทนุจ�านวน	1,101.4	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	

1,965.8	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	64.1	 เน่ืองจากในปี	 2555	

บริษัทฯ	ได้ลงทุนใน	CKP	จ�านวน	2,730.0	ล้านบาท	ในขณะปี	

2556	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยไม่มีการลงทุนใหม่แต่มีอาคาร	

อปุกรณ์	สนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาทีต้่องโอน	เมือ่ส้ินสดุอายุ

สัญญาเพิ่มขึ้นจ�านวน	187.1	ล้านบาท	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน

เพ่ิมข้ึนจ�านวน	 90.4	 ล้านบาท	 และเงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น

จ�านวน	491.8	ล้านบาท

	 ในปี	 2557	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทุนจ�านวน	1,306.0	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจ�านวน	

204.6	ล้านบาท	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	18.6	 เน่ืองจากในปี	 2557	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมข้ึน	 963.2	ล้าน

บาท	สนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาตามสญัญากับภาครฐัเพ่ิมขึน้	

18.3	ล้านบาท	และสนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาทีต้่องโอน	เมือ่

สิ้นสุดอายุสัญญาเพ่ิมขึ้นจ�านวน	 56.9	 ล้านบาท	 ในขณะท่ีเงิน

ลงทุนระยะยาวอื่นลดลงจ�านวน	600	ล้านบาท	เงินจ่ายล่วงหน้า 

ที่ดินลดลงจ�านวน	90.4	ล้านบาท	และอาคารและอุปกรณ์ลดลง

จ�านวน	151.4	ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	

	 ในปี	 2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	392.6	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	ช�าระคืน

หุ้นกู้จ�านวน	3,500.0	ล้านบาท	และรับเงินจากการออกหุ้นกู้ชุด

ใหม่จ�านวน	 3,492.7	 ล้านบาท	 และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันทางการเงินเพ่ิมขึ้นสุทธิ	 2,287.2	 ล้านบาท	 และจ่าย

เงินปันผลจ�านวน	1,874.8	ล้านบาท	 ในปี	 2556	บริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	

2,706.7	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2555	เนื่องจากในปี	2556	มี

การจ่ายเงนิปันผล	2,194.1	ล้านบาท	และช�าระคนืเงนิกู้ยืมระยะยาว	

490	ล้านบาท	ในปี	2557	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสด

ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	3,282.8	ล้านบาท	ซึ่งเพ่ิมขึ้น

จากปี	 2556	 เนื่องจากในปี	2557	มีการจ่ายเงินปันผล	2,593.2	

ล้านบาท	และช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	675.0	ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี	 2557	บริษัทฯ	และ

บริษัทย่อย	 ได้ว่าจ้างบริษัท	 ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบ

บญัชขีองบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ�าปี	2557	เมือ่วันที	่14	มนีาคม	2557	โดยค่าตอบแทนผูส้อบ

บัญชีได้รับจากบริษัทฯ	จ�านวน	1,235,000	บาท

85บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)





งบการเงินรวม



รายงานประจำาปี 255788

งบแสดงฐานะการเงนิ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)”) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2556
1 มกราคม 

2556
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2556
1 มกราคม 

2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่

เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�ำหนด
   ช�ำระภำยในหน่ึงปีและดอกเบีย้ค้ำงรบั
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร
   ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
   จำกส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำ
ตำมสัญญำกับภำครัฐ:
   สนิทรพัย์ท่ีเป็นกรรมสทิธิของบรษิทัฯ
   สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุ

สัญญำฯ ของบริษัทย่อย
สิทธิในกำรด�ำเนนิกำรผลติและจ�ำหน่ำย
    น�้ำประปำและกำรให้บริกำร
    บ�ำบัดน�้ำเสียจำกภำคเอกชน
สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและ
   จ�ำหน่ำยน�้ำประปำ
   จำกกำรซื้อธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำที่ดิน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินทรัพย์ในกำร

ผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอน
   เมือ่สิน้สดุอำยุสญัญำฯของบรษิทัย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

8
9

10

7
12

11

7
13
14
15
16

17

18

  
19

20
21
29

 
 1,197,907,493 
 5,276,839,353 

 528,975,171 

 - 
 21,368,950 
 56,206,693 

 7,081,297,660 

 - 

 - 
 - 

 3,011,759,111 
 678,469,535 
 520,549,043 

 7,617,869,564 

 2,751,119,116 

 1,224,160,260 

 1,714,412,300 
 8,028,701 
 1,604,034 

 - 

 - 
 18,078,057 

 17,546,049,721 
 24,627,347,381

2,148,024,596 
 3,679,041,489 

 539,933,986 

 - 
 22,189,628 
 28,007,158 

 6,417,196,857 

 400,000,000 

 - 
 - 

 2,904,995,995 
 709,125,363 

 - 

 7,931,142,885 

 2,851,788,267 

 
1,267,117,647 

 1,909,358,691 
 9,687,544 
 1,378,479 

 90,400,000 

 21,510,000 
 11,510,656 

 18,108,015,527 
 24,525,212,384

 
 2,676,865,367 
 3,096,567,482 

 452,063,407 

 - 
 23,643,137 
 57,362,109 

 6,306,501,502 

 200,000,000 

 - 
 - 

 2,771,312,856 
 585,551,168 

 - 

 8,284,314,846 
 

3,088,456,680 

 
1,304,160,808 

 
2,104,305,081 

 11,346,387 
 1,125,297 

 - 

 - 
 14,443,749 

18,365,016,872
24,671,518,374

 

904,357,402 
 4,892,497,268 

 372,801,284 

 310,389,110 
 11,106,616 
 47,484,637 

 6,538,636,317 

 - 

 
1,162,500,000 
 3,023,764,292 
 2,756,080,010 

 613,412,779 
 520,549,043 

 7,617,869,564 

 - 

 
1,224,160,260 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 13,144,021 

17,609,379,533
23,649,928,528

 

1,642,676,136 
 3,679,041,489 

 380,457,320 

 311,208,091 
 12,112,412 
 15,035,547 

 6,040,530,995 

 200,000,000 

 1,472,500,000 
 3,245,258,440 
 2,756,080,010 

 640,974,484 
 - 

 7,931,142,885 

 - 

 
1,267,117,647 

 - 
 - 
 - 

 90,400,000 

 - 
 5,924,067 

 17,609,397,533 
 23,649,928,528

2,098,390,696 
3,096,567,482 
 295,968,223 

 311,163,219 
 15,007,441 
 49,046,961 

 5,866,144,022 

 - 

 
1,782,500,000 
 3,466,752,588 
 2,766,100,000 
 515,785, 131 

 - 

 8,284,314,846 

 - 

 1,304,160,808 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 8,493,321 

18,128,106,694 
23,994,250,716 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้



บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน) 89

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)”) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2556
1 มกราคม 

2556
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2556
1 มกราคม 

2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
   ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

- สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภำยในหนึ่งปี

หุ้นกู้ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภำยในหนึ่งปี

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

22

23
24

7

23

24

25
29

 652,577,474 

 750,000,000 
 - 

 69,535,729 
 107,299,587  

61,182,068
 1,640,594,858 

 - 

 
6,215,000,000 

 
5,294,365,242 

 22,354,466 
 65,443,479

11,597,163,187 
 13,237,758,045 

 

133,023,726 

 510,000,000 
 1,700,000,000 

 162,578,620 
 138,343,585 
 63,389,342 

 2,707,335,273 

 - 

 5,430,000,000 

 5,292,804,018 
 

18,490,920 
 65,409,327 

 10,806,704,265 
 13,514,039,538 

110,122,682 

 490,000,000 
 - 

 159,374,662 
 139,717,275 
 82,844,671 

 982,059,290 

 - 

 
5,940,000,000 

 6,990,471,485 
 

14,780,026 
 83,815,892 

 13,029,067,403 
 14,011,126,693 

 544,675,801 

 750,000,000 
 - 
 - 

 107,299,586 
 41,666,905 

 1,443,642,292 

 5,000,000 

 6,215,000,000 

 5,294,365,242 

 12,230,187 
 50,858,144 

 11,577,453,573 
 13,021,095,865 

 74,888,175 

 510,000,000 
 1,700,000,000 

 97,008,241 
 138,343,586 
 42,919,182 

 2,563,159,184 

 5,000,000 

 5,430,000,000 

5,292,804,018

  8,384,186
  50,117,496

10,786,305,700
13,349,464,884 

 81,740,220 

 490,000,000 
 - 

 84,500,360 
 139,717,275 
 53,972,316 

 849,930,171 

 5,000,000 

 
5,940,000,000 

 
6,990,471,485 

 6,577,096 
 66,227,699 

13,008,276,280 
 13,858,206,451 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 



รายงานประจำาปี 255790

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)”) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2556
1 มกราคม 

2556
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2556
1 มกราคม 

2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสำมัญ 3,990,000,000 หุ้น  

มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเตม็มลูค่ำแล้ว
   หุ้นสำมัญ 3,990,000,000 หุ้น  

มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ก�ำไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย
   จัดสรรแล้ว - ส�ำรองอื่น
   ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจ

ควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

26
27

 3,990,000,000 

 
3,990,000,000 
 2,637,769,601 

 399,000,000 
1,171,411,333
 3,786,648,430 
 (633,123,374)

 11,351,705,990 
 

37,883,346 
 11,389,589,336 
 24,627,347,381 

 

3,990,000,000 

 
3,990,000,000 
 2,637,769,601 

 399,000,000 
935,527,729

 3,642,111,050 
 (629,289,864)

 10,975,118,516 

 36,054,330 
 11,011,172,846 
 24,525,212,384 

 

3,990,000,000 

 
3,990,000,000 
 2,637,769,601 

 399,000,000 
723,128,286

 3,475,162,362 
 (600,362,866)

 10,624,697,383 
 

35,694,298 
 10,660,391,681 
 24,671,518,374 

 

3,990,000,000 

 
3,990,000,000 
 2,637,769,601 

 399,000,000 
 1,171,411,333 
 2,250,839,487 

 - 
 10,449,020,421 

 - 
10,449,020,421 
 23,470,116,286 

 

3,990,000,000 

 
3,990,000,000 
 2,637,769,601 

 399,000,000 
 935,527,729 

 2,338,166,314 
 - 

 10,300,463,644 

 - 
 10,300,463,644 
 23,649,928,528 

 3,990,000,000 

 
3,990,000,000 
 2,637,769,601 

 399,000,000 
 723,128,286 

 2,386,146,378 
 - 

 10,136,044,265 

 - 
 10,136,044,265 
 23,994,250,716 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็        
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)”)  

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก�ำไรขำดทุน:
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำกับภำครัฐ:
   รำยได้ตำมปริมำณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ
   รำยได้ส่วนที่เกินกว่ำปริมำณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ
รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำกับภำคเอกชน
รวมรำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ 
รำยได้จำกกำรบริกำร
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำยน�้ำประปำและต้นทุนกำรบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่ำสิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ
   และกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกภำคเอกชนตัดจ�ำหน่ำย
ค่ำสทิธิในกำรด�ำเนินกำรผลติและจ�ำหน่ำย
   น�ำ้ประปำจำกกำรซือ้ธุรกิจตดัจ�ำหน่ำย
รวมค่ำใช้จ่ำย
ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้
ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 
ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ
ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ของปีก่อน
ก�ำไรส�ำหรบัปี

ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:
ขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จำกกำรป้องกันควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด
ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส�ำหรบัปี

ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปี

กำรแบ่งปันก�ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ
ส่วนท่ีเป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอี�ำนำจควบคมุของบรษิทัย่อย

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ
ส่วนท่ีเป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอี�ำนำจควบคมุของบรษิทัย่อย

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน
  ก�ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ

30

13
14
29

13

19

20

14

29, 30
29

31

 

4,757,743,229 
 339,500,396 
 175,010,139 

 5,272,253,764 
 110,542,151 
 92,820,312 

 - 
 - 

 146,502,018 
 5,622,118,245 

 1,535,081,715 
 246,426,806 

 - 

 42,957,387 

 194,946,391 
 2,019,412,299 

 3,602,705,946 
 110,596,627 

 3,713,302,573 
 (566,107,802)
 3,147,194,771 
 (156,864,956)

 - 
 2,990,329,815 

-3,833,510 
(3,833,510)

 
2,986,496,305 

 2,973,913,599 
 16,416,216 

 2,990,329,815 

2,970,080,089 
 16,416,216 

 2,986,496,305
 

0.75 

 

4,532,867,595 
 386,858,522 
 156,352,392 

 5,076,078,509 
 106,348,166 
 107,557,886 

 - 
 113,076,250 
 386,771,625 

 5,789,832,436 

 1,550,261,485 
 341,668,353 

 - 

 37,043,161 

 194,946,391 
 2,123,919,390 

 3,665,913,046 
 62,533,873 

 3,728,446,919 
 (614,748,724)
 3,113,698,195 
 (316,530,710)
 (200,482,662)
 2,596,684,823 

-28,926,998
(28,926,998)

2,567,757,825 

 2,573,764,791 
 22,920,032 

 2,596,684,823 

 2,544,837,793 
 22,920,032 

 2,567,757,825
 

0.65

 
3,265,367,728 
 176,165,777 
 175,010,139 

 3,616,543,644 
 36,544,021 

 162,035,630 
 714,756,572 

 - 
 153,477,518 

 4,683,357,385 

 911,516,358 
 199,115,130 
 221,494,148 

 42,957,387 

 - 
 1,375,083,023 

 3,308,274,362 
 - 

 3,308,274,362 
 (565,484,323)
 2,742,790,039 

 (740,647)
 - 

 2,742,049,392 

 - 
 - 

 2,742,049,392 

 2,742,049,392 

 2,742,049,392 

0.69 

 

3,069,400,095 
 183,220,003 
 156,352,392 

 3,408,972,490 
 32,727,228 

 189,637,780 
 1,105,414,902 

 2,979,997 
 37,120,946 

 4,776,853,343 

 899,672,348 
 273,706,615 
 221,494,148 

 37,043,161 

 - 
 1,431,916,272 

 3,344,937,071 
 - 

 3,344,937,071 
 (613,800,039)
 2,731,137,032 
 (171,818,331)
 (200,482,662)
 2,358,836,039 

 - 
 - 

 2,358,836,039 

 2,358,836,039 

2,358,836,039 

0.59 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้



รายงานประจำาปี 255792

งบกระแสเงนิสด         
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)”) 

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 
ก�ำไรก่อนภำษี
รำยกำรปรบักระทบยอดก�ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด�ำเนนิงำน
   ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำย
   ค่ำตดัจ�ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
   ค่ำสทิธิในกำรด�ำเนินกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำ
      และกำรให้บรกิำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีจำกภำคเอกชนตดัจ�ำหน่ำย
   ค่ำสทิธิในกำรด�ำเนินกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำ
      จำกกำรซือ้ธุรกิจตดัจ�ำหน่ำย
   ขำดทนุ (ก�ำไร) จำกกำรจ�ำหน่ำย/ตดัจ�ำหน่ำยอปุกรณ์
   ก�ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม
   ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบรษิทัร่วม
   เงินปันผลรบัจำกบรษิทัย่อย
   ตดัจ�ำหน่ำยภำษ ีหัก ณ ท่ีจ่ำย
   ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
   ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
   และหน้ีสนิด�ำเนินงำน
สนิทรพัย์ด�ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหน้ีอืน่
   วัตถุดบิและวัสดคุงเหลอื
   สนิทรพัย์หมนุเวียนอืน่
   สนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่
หน้ีสนิด�ำเนนิงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหน้ีอืน่
   หนีส้นิหมนุเวียนอืน่
   จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
เงนิสดจำกกิจกรรมด�ำเนนิงำน
   จ่ำยดอกเบีย้
   จ่ำยภำษเีงนิได้
   จ่ำยภำษเีงนิได้ของปีก่อน
   รบัคนืภำษเีงนิได้นิติบคุคลหัก ณ ท่ีจ่ำย
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

 3,147,194,771 

 652,148,340 
 - 

 42,957,387 

 194,946,391 
 (760,255)

 - 
 (110,596,627)

 - 
 3,168,426 
 6,992,546 

 565,526,385 

 4,501,577,364 

 (5,521,797)
 820,678 
 402,311 

 (5,230,980)

 (6,242,357)
 (57,467,376)

 (3,129,000)
 4,425,208,843 
 (595,009,160)
 (197,969,077)

 - 
 6,410,109 

 3,638,640,715 

 3,113,698,195 

 659,262,038 
 - 

 37,043,161 

 194,946,391 
 9,539,863 

 (113,076,250)
 (62,533,873)

 - 
 2,402,587 
 3,710,894 

 613,834,329 

 4,458,827,335 

 (29,418,740)
 1,453,509 
 3,247,694 

 90,066 

 16,235,656 
 (19,781,613)

 - 
 4,430,653,907 
 (612,875,485)
 (338,088,922)
 (200,482,662)

 - 
 3,279,206,838 

 
2,742,790,039 

 369,186,235 
 221,494,148 

 42,957,387 

 - 
 151,719 

 - 
 - 

 (714,756,572)
 - 

 6,950,001 
 565,484,323 

 3,234,257,280 

 (8,005,595)
 1,005,796 
 1,088,109 

 (5,176,482)

 2,911,071 
 (56,512,379)

 (3,104,000)
 3,166,463,800 
 (594,967,098)

 (44,796,489)
 - 
 - 

 2,526,700,213 

 2,731,137,032 

 371,872,727 
 221,494,148 

 37,043,161 

 - 
 9,345,795 

 (2,979,997)
 - 

 (1,105,414,902)
 2,402,587 
 1,807,090 

 613,800,039 

 2,880,507,680 

 (26,082,247)
 2,895,029 
 1,361,412 

 166,667 

 1,332,570 
 (11,379,418)

 - 
 2,848,801,693 
 (612,841,195)
 (175,420,653)
 (200,482,662)

 - 
 1,860,057,183 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)         
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  (เดิมชื่อ “บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)”) 

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 
เงนิลงทนุชัว่ครำวเพ่ิมขึน้
เงนิลงทนุระยะยำวอืน่ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันลดลง
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำท่ีดนิเพ่ิมข้ึน
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำท่ีต้องโอน
   เมือ่สิน้สดุอำยุสญัญำฯ ของบรษิทัย่อยเพ่ิมขึน้
ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้
สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำเพ่ิมขึน้
สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำตำมสญัญำกับภำครฐั
   - สนิทรพัย์ท่ีเป็นกรรมสทิธิของบรษิทัฯ เพ่ิมข้ึน
สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำท่ีต้องโอนเมือ่สิน้สดุอำยุสญัญำฯ
   ของบรษิทัย่อยเพ่ิมขึน้
เงนิสดรบัจำกกำรจ�ำหน่ำยอปุกรณ์
เงนิสดรบัจำกกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม
เงนิปันผลรบัจำกบรษัิทย่อย
เงนิสดสทุธจิำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 
เงนิสดรบัจำกเงนิกู้ยืมระยะยำว
ช�ำระคนืเงนิกู้ยืมระยะยำว
ช�ำระคนืหุน้กู้
เงนิปันผลจ่ำย
เงนิปันผลจ่ำยให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอี�ำนำจควบคมุ
ของบรษิทัย่อย
เงนิสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิ
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสทุธิ
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นปี
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
รำยกำรท่ีมใิช่เงนิสด
   เงินปันผลค้ำงจ่ำย
   ลกูหนีจ้ำกกำรขำยหลกัทรพัย์
   เจ้ำหนีจ้ำกกำรซือ้หลกัทรพัย์ค้ำงจ่ำย
   ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์เพ่ิมข้ึนจำกเจ้ำหน้ีค่ำก่อสร้ำง
   สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำเพ่ิมข้ึนจำกเจ้ำหนีค่้ำก่อสร้ำง
   สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำทีต้่องโอนเมือ่สิน้สดุอำยุ

สญัญำฯ ของบรษิทัย่อยเพ่ิมขึน้จำกเจ้ำหน้ีค่ำก่อสร้ำง
  โอนเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำ
      ทีต้่องโอนเมือ่สิน้สดุอำยุสญัญำฯ ของบรษิทัย่อยไปเป็น
      สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำท่ีต้องโอนเมือ่สิน้สดุ
         อำยุสญัญำฯ ของบรษิทัย่อย
   โอนเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำทีดิ่นไปเป็นทีดิ่น
   โอนงำนระหว่ำงท�ำไปเป็นสนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำ
   โอนงำนระหว่ำงท�ำไปเป็นสนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำตำม  

   สญัญำกับภำครัฐท่ีเป็นกรรมสทิธิของบรษิทัฯ
   โอนงำนระหว่ำงท�ำไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียน

 (1,580,782,217)
 400,000,000 

 - 
 - 

 - 
 (5,588,163)
 (4,342,205)

 (18,269,753)

 (99,857,821)
 2,864,486 

 - 
 - 

 (1,305,975,673)

 1,700,000,000 
 (675,000,000)

 (1,700,000,000)
 (2,593,194,945)

 
(14,587,200)

 (3,282,782,145)
 (950,117,103)
 2,148,024,596 
 1,197,907,493 

 -

297,670 
 16,480,612 

 535,035 
 - 

 435,555,000 

 55,065,000 

 
21,510,000 

 90,400,000 
 80,651,838 

 
25,109,280 
 2,043,472 

 
(617,595,001)

 (200,000,000)
 - 

 (90,400,000)

 (6,660,000)
 (157,002,758)

 - 

 - 

 (43,029,460)
 290,000 

 12,999,987 
 - 

 (1,101,397,232)

 - 
 (490,000,000)

 - 
 (2,194,090,377)

 
(22,560,000)

 (2,706,650,377)
 (528,840,771)
 2,676,865,367 
 2,148,024,596 

 -

326,283 
 25,722,292 

 9,398,702 
 1,134,660 

 - 

 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 (1,196,440,132)
 200,000,000 
 310,000,000 

 - 

 - 
 (4,897,643)
 (4,342,205)

 (18,269,753)

 - 
 2,369,159 

 - 
 714,756,572 

 3,175,998 

 1,700,000,000 
 (675,000,000)

 (1,700,000,000)
 (2,593,194,945)

 - 
 (3,268,194,945)

 (738,318,734)
 1,642,676,136 

 904,357,402 
 - 

297,670 
 16,480,612 

 535,035 
 - 

 435,555,000 

 - 

 - 
90,400,000
80,651,838

25,109,280
2,043,472

 (617,595,001)
 (200,000,000)

 310,000,000 
 (90,400,000)

 - 
 (152,101,254)

 - 

 - 

 - 
 - 

 12,999,987 
 1,105,414,902 

 368,318,634 

 - 
 (490,000,000)

 - 
 (2,194,090,377)

 - 
 (2,684,090,377)

 (455,714,560)
 2,098,390,696 
 1,642,676,136 

 -

326,283 
 25,722,292 

 9,398,702 
 1,134,660 

 - 

 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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รายงานประจำาปี 255796

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ “บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)”) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

1.  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
 บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย โดยมี บริษัท มิตซุย 

วอเตอร์ โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัท่ีจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ คอืกำร

ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำค (“กปภ.”) ในพ้ืนท่ี อ.นครชัยศรี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัด

นครปฐม  อ.เมืองสมุทรสำคร และอ.กระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสำคร ภำยใต้สัญญำซื้อขำยน�้ำประปำกับ กปภ. ซึ่งได้ลงนำมเมื่อวัน

ที่ 21 กันยำยน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตำมสัญญำลงวันที่ 29 ธันวำคม 2551) เป็นระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวันที่เริ่มต้นขำยน�้ำประปำ 

(วันที่ 21 กรกฎำคม 2547) และภำยใต้สัมปทำนประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (“ผู้ให้

สัมปทำน”) เป็นระยะเวลำ 25 ปีนับตั้งแต่วันที่ 11 มีนำคม 2548 โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำย

น�้ำประปำ และสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ

 ภำยใต้สัมปทำนประกอบกิจกำรประปำดังกล่ำวมีข้อก�ำหนดส�ำคัญบำงประกำร ได้แก่ เมื่อบริษัทฯ ได้ท�ำกำรไปได้ก่ึงอำยุ

สัมปทำนแล้ว หำกรัฐบำลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีควำมประสงค์จะซื้อกิจกำรประปำของบริษัทฯ ท้ังหมด ผู้ให้สัมปทำน 

มีสิทธิถอนคืนสัมปทำนเพ่ือซื้อหรืออนุญำตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องซื้อกิจกำรประปำเช่นว่ำน้ันตำมรำคำซื้อขำยกัน

ในตลำด แต่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำหกเดือน 

 บรษิทัฯ ได้เปลีย่นชือ่จำก “บรษิทั น�ำ้ประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)” เป็น “บรษิทั ทีทดีบับลวิ จ�ำกัด (มหำชน)” โดยได้จดทะเบยีน

เปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2557 ที่อยู่ของบริษัทฯ ตำมที่จดทะเบียนอยู่ที่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑล

สำย 5 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน 
 2.1  งบการเงนิน้ีจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีก�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 

โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันท่ี  28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำช

บญัญัตกิำรบญัช ีพ.ศ. 2543

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบบัภำษำองักฤษแปลจำกงบ

กำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ก)  งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ”)  

และบรษิทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรยีกว่ำ “บรษิทัย่อย”) ดงัต่อไปน้ี

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งข้ึนใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2557
ร้อยละ

2556
ร้อยละ

บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำให้ กับกำรประปำ

ส่วนภูมิภำคในจังหวัดปทุมธำนี
ไทย 98.0 98.0

บริษัท ไทยวอเตอร ์  โอเปอเรชั่นส ์  จ�ำ กัด  

(ถือหุ้นโดยบรษิทั ประปำปทมุธำน ีจ�ำกัด ในอตัรำ

ร้อยละ 31.5)

บรกิำรจดักำรและบ�ำรงุรกัษำโครงกำรน�ำ้ประปำ

ไทย 68.5 68.5
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ข)  บรษิทัฯน�ำงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วันท่ีบรษิทัฯ มอี�ำนำจในกำรควบคมุบรษิทัย่อย 

จนถึงวันท่ีบรษิทัฯ สิน้สดุกำรควบคมุบรษิทัย่อยนัน้

ค)  งบกำรเงินของบรษิทัย่อยได้จดัท�ำขึน้โดยใช้นโยบำยกำรบญัชท่ีีส�ำคญัเช่นเดยีวกันกับของบรษิทัฯ

 ง)  ยอดคงค้ำงระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันทีม่สีำระส�ำคญัได้ถูกตดัออกจำก งบกำรเงนิรวมนีแ้ล้ว

จ)  ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจควบคมุ คอื จ�ำนวนก�ำไรหรอืขำดทุนและสนิทรพัย์สทุธิของบรษิทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น 

ของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุรวมและส่วนของผูถ้อืหุ้นในงบแสดฐำนะกำรเงินรวม

 2.3 บรษัิทฯ จัดท�างบการเงนิเฉพาะกิจการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิท

ร่วมตามวิธีราคาทุน

 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดส�ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

ฉบบัที ่7   (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ภำษเีงนิได้

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญำเช่ำ

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) รำยได้

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคลหรอืกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนได้เสยีในกำรร่วมค้ำ

ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์

ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัย์ไม่มตัีวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

           ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด�ำเนินงำน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี

           ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ

 ฉบับที่ 27 กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย

 ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

 ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

           ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

 ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

 ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

 ฉบบัที ่7 กำรปรบัปรงุย้อนหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่29 เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิในสภำพเศรษฐกิจท่ีมภีำวะ   

                                เงนิเฟ้อรนุแรง

 ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

 ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

 ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

 ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส�ำหรับกำรบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนว

ปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่อ งบกำรเงนินี้ 

ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงัต่อไปน้ี 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร (TFRIC 12)

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ให้แนวปฏิบัติทำงกำรบันทึกบัญชีส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่ได้รับสัมปทำน

ในกำรรบัรูแ้ละวัดมลูค่ำภำระผกูพันและสทิธิทีเ่ก่ียวข้องในข้อตกลงสมัปทำนบรกิำรระหว่ำงภำครฐักับภำคเอกชน โดยผูป้ระกอบกำร

ต้องรับรู้สิ่งตอบแทนท่ีได้รับหรือค้ำงรับซึ่งวัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นสิทธิในสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั้งนี้ขึ้น

กับเงื่อนไขของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร โดยกำรตีควำมน้ีให้ถือปฏิบัติกับข้อตกลงสัมปทำนบริกำรระหว่ำงภำครัฐกับเอกชนเฉพำะ

สัมปทำนซึ่งเข้ำเงื่อนไขทั้งสองข้อคือ (1) ผู้ให้สัมปทำนควบคุมหรือก�ำกับดูแลประเภทของบริกำรท่ีผู้ประกอบกำรต้องด�ำเนินกำรใน

กำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กลุ่มผู้ที่ได้รับบริกำร และรำคำกำรให้บริกำรและ (2) ผู้ให้สัมปทำนควบคุม

ส่วนได้เสียคงเหลือที่ส�ำคัญในโครงสร้ำงพื้นฐำนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำของข้อตกลงไม่ว่ำโดยกำรเป็นเจ้ำของ กำรได้รับประโยชน์ หรือ

วิธีอื่นใด

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัท่ี 4 เรือ่ง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรอืไม่ (TFRIC 4)

 กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัน้ีก�ำหนดให้กิจกำรต้องประเมนิว่ำข้อตกลงเป็นสญัญำเช่ำหรอืมสีญัญำเช่ำ

เป็นส่วนประกอบหรอืไม่ โดยพิจำรณำจำกเนือ้หำของข้อตกลง หำกข้อตกลงเป็นสัญญำเช่ำหรอืมสัีญญำเช่ำเป็นส่วนประกอบ กิจกำร
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ควรแยกจ�ำนวนท่ีจ่ำยส�ำหรบัสญัญำเช่ำออกจำกจ�ำนวนทีจ่่ำยส�ำหรบัองค์ประกอบอืน่ กำรตคีวำมน้ีก�ำหนดให้ประเมนิว่ำข้อตกลงเข้ำ

เงื่อนไขทั้งสองข้อคือ (1) กำรปฏิบัติตำมข้อตกลงขึ้นอยู่กับกำรใช้สินทรัพย์ที่เฉพำะเจำะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่ำวเป็นกำรให้สิทธิ

ในกำรใช้สินทรัพย์นั้น 

กำรวิเครำะห์

 ฝ่ำยบรหิำรได้วิเครำะห์เงือ่นไขของสญัญำและข้อตกลงท่ีบรษิทัฯและบรษิทัย่อยซึง่เป็นภำคเอกชนท�ำกบัภำครฐัในกำรประกอบ

ธุรกิจกิจกำรประปำ ได้แก่ สมัปทำนให้บรกิำรน�ำ้ประปำท่ีได้จำกกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมและกระทรวงมหำดไทย 

และสัญญำซื้อขำยน�้ำประปำกับกำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) และพิจำรณำว่ำหน่วยงำนภำครัฐก�ำกับดูแลธุรกิจกำรประปำและ

ทรัพย์สินโรงผลิตน�้ำประปำแต่เพียงในภำพรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีสิทธิและกำรควบคุมในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สิน

โรงผลติน�ำ้ประปำ นอกจำกน้ีฝ่ำยบรหิำรยังได้พิจำรณำเก่ียวกับปรมิำณกำรรบัซือ้น�ำ้ขัน้ต�ำ่ กำรขยำยก�ำลงักำรผลติเพ่ิมเตมิ กำรเจรจำ

ต่อรองเรือ่งปรมิำณรบัซือ้น�ำ้ขัน้ต�ำ่และรำคำซือ้ขำยน�ำ้ กำรขำยน�ำ้ให้แก่ลกูค้ำรำยอืน่ รวมถึงกำรพิจำรณำปรมิำณรบัซือ้น�ำ้ขัน้ต�ำ่ตำม

สญัญำซือ้ขำยน�ำ้ประปำกับ กปภ. ว่ำมเีน้ือหำเป็นกำรจองพ้ืนทีก่�ำลงักำรผลติทีแ่ตกต่ำงกันไปในแต่ละช่วงของสญัญำ ซึง่บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยยังคงมคีวำมไม่แน่นอนในกำรผลติน�ำ้ประปำ เน่ืองจำกกำรผลติน�ำ้ประปำขึน้อยู่กับปัจจยัหลำยประกำร เช่น ปรมิำณน�ำ้ดบิ 

ภยัธรรมชำต ิเครือ่งจักรและระบบไฟฟ้ำเสียหำย ซึง่อำจท�ำให้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไมส่ำมำรถผลิตน�ำ้ประปำไดต้ำมปริมำณรบัซื้อ

น�้ำขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้

 จำกเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้น ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีสิทธิและกำรควบคุมในกำรใช้

ประโยชน์จำกทรัพย์สินโรงผลิตน�้ำประปำดังกล่ำวและยังเป็นผู้รับควำมเส่ียงหรือผลตอบแทนในสินทรัพย์ท่ีผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับ 

จึงสรุปว่ำข้อตกลงท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยท�ำกับภำครัฐในกำรประกอบธุรกิจกิจกำรประปำไม่เข้ำเงื่อนไขและไม่อยู่ในขอบเขตของ 

TFRIC 12 แต่ข้อตกลงตำมสัญญำซื้อขำยน�้ำประปำเป็นข้อตกลงที่มีสัญญำเช่ำเป็นส่วนประกอบตำม TFRIC 4 โดยมีสัญญำเช่ำ

ด�ำเนินงำนเป็นส่วนประกอบ 

 อน่ึง เนื่องจำกกำรตีควำมเนื้อหำของข้อตกลงและสัญญำที่เก่ียวข้องต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรอย่ำงมำก ฝ่ำยบริหำร 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้หำรือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปิดเผยผลกระทบของกำรน�ำกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต

 สภำวชิำชพีบญัชไีด้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรงุและฉบบัใหม่เป็นจ�ำนวนมำก ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบั

รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มี

ข้ึนเพ่ือให้มเีนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศโดยกำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร

เงินในครัง้นีส่้วนใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุถ้อยค�ำและค�ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชกัีบผู้ใช้มำตรฐำน ฝ่ำยบรหิำร

ของบริษัทฯ เชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินน้ีในปีท่ีน�ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำร

ส�ำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกัน

ภัยทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในก�ำไรขำดทุน 

หรือในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�ำไรขำดทุนก็ได้ 

 ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไร

หรือขำดทุนในงวดที่เกิดรำยกำร ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินว่ำเมื่อน�ำมำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้มำใช้ในปี 2558 
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และเปลี่ยนมำรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนดังกล่ำวทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะ

ยำวของพนักงำนและก�ำไรสะสมยกมำในงบกำรเงิน

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหำเกี่ยวกับ

กำรบัญชีส�ำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิมก�ำหนดอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 27 เรื่อง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำว่ำผู้ลงทุนมีอ�ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้

ผูล้งทุนจะถอืว่ำตนควบคมุกิจกำรทีเ่ข้ำไปลงทุนได้ หำกตนมสีทิธิได้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกิจกำรทีเ่ข้ำไปลงทนุ และ

ตนสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนน้ันได้ ถึงแม้ว่ำตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือ

สิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำร

ทบทวนว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอ�ำนำจควบคุมในกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�ำบริษัทใดในกลุ่มกิจกำรมำจัดท�ำงบ

กำรเงินรวมบ้ำง

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 

มำตรฐำนฉบับนี้ก�ำหนดเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทย่อย กำรร่วมกำรงำน บริษัทร่วม รวมถึง

กิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

 มำตรฐำนฉบับน้ีก�ำหนดแนวทำงเก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอื่น  กิจกำรจะต้องวัด

มูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเริ่มใช้มำตรฐำนนี้

 จำกกำรประเมินเบื้องต้น ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น 

สำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.  ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
 ก. ในระหว่ำงปีปัจจบุนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่เรือ่งกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร และ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำ

ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรอืไม่ มำถือปฏบิตัติำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 3 ก) กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว

ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขำดทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตำมที่เคยรำยงำนไว้ แต่มีผลกระทบในกำรจัดประเภทกำรแสดงรำยกำรดังนี้

- กำรแยกแสดงรำยกำรสนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำตำมสญัญำกับภำครฐัเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ

- กำรแยกแสดงรำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำกับภำครัฐเป็นสองส่วน ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยน�้ำส่วนของปริมำณรับซื้อน�้ำ

ขั้นต�่ำตำมสัญญำกับภำครัฐซึ่งถือเป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบของสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน และรำยได้จำกกำรขำยน�้ำส่วนที่

เกินปริมำณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

ตามท่ีจัด
ประเภทใหม่

ตามท่ีเคย
รายงานไว้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ

สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐ:

  สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ

  สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ ของบริษัทย่อย

709,125

-

7,931,143

2,851,788

8,640,268

2,851,788

-

-

585,551

-

8,284,315

3,088,457

8,869,866

3,088,457

-

-

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ตามท่ีจัด
ประเภทใหม่

ตามท่ีเคย
รายงานไว้

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามท่ีเคย
รายงานไว้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐ:

   สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ

640,974

7,931,143

8,572,117

-

515,785

8,284,315

8,800,100

-

(หน่วย: พันบำท)

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ

รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำกับภำครัฐ:

   รำยได้ตำมปริมำณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ

   รำยได้ส่วนที่เกินกว่ำปริมำณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ

รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำกับภำคเอกชน

-

4,532,868

386,859

156,352

5,076,079

-

-

-

-

3,069,400

183,220

156,352

3,408,972

-

-

-

 ข. ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 ก) เรื่องผลกระทบเนื่องจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ใหม่มำถือปฏิบัติ ซึ่งอำจมีประเด็นของกำรตีควำมท่ีแตกต่ำงกัน เน่ืองจำกกำรที่สัญญำมีข้อก�ำหนดเก่ียวกับปริมำณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำ 

และอำจมีผู้ท่ีตีควำมว่ำเนื้อหำของข้อตกลงและสัญญำซื้อขำยน�้ำประปำของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในขอบเขตของ TFRIC 12 

และตีควำมว่ำปริมำณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำจำก กปภ. ถือเป็นเงินชดเชยส�ำหรับกำรลงทุนก่อสร้ำงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจำก กปภ. 

รวมถึงอำจตคีวำมว่ำสิง่ตอบแทนดงักล่ำวเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสิีทธิตำมสญัญำท่ีจะได้รบัเงนิสด
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อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีควำมเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับเงิน กล่ำวคือ กำรระบุปริมำณรับซื้อ 

น�้ำประปำขั้นต�่ำไว้ในสัญญำกับ กปภ. โดยเนื้อหำแล้วจ�ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับตำมสัญญำน้ันจะต้องข้ึนอยู่กับ

ควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรผลิตน�้ำได้จริงในอนำคต ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีควำมไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับ

ของปริมำณรับซื้อน�้ำประปำขั้นต�่ำ กล่ำวคือหำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหำภำวะขำดแคลนน�้ำดิบที่จะใช้ในกำรผลิตหรือ

ภำวะน�้ำท่วมจนท�ำให้ไม่สำมำรถผลิตน�้ำได้ตำมสัญญำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ได้รับเงินส�ำหรับปริมำณรับซื้อน�้ำประปำขั้นต�่ำ

ดังกล่ำว

 ซึ่งหำกมีกำรตีควำมว่ำข้อตกลงและสัญญำที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในขอบเขต TFRIC 12 และบันทึกสิ่ง

ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะได้รบัเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ซึง่เป็นกำรตีควำมท่ีแตกต่ำงจำกกำรตีควำมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปัจจบุนั 

ผลกระทบต่องบกำรเงินคือ สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำส่วนหน่ึงซึ่งปัจจุบันถูกบันทึกในรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมจะถูก

ปรับปรุงให้แสดงเป็นบัญชีลูกหนี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินและวัดมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย และมีผลกระทบท�ำให้ก�ำไร

สะสมรวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 เพ่ิมข้ึนประมำณ 8,936 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 4,750 ล้ำนบำท) และก�ำไรของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เพิ่มขึ้นประมำณ 81 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 230 ล้ำนบำท)

5.  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 5.1 กำรรับรู้รำยได้

 รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ

 รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำรับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดส่งน�้ำประปำให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำคแล้ว รำยได้จำก 

 กำรขำยน�้ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมส�ำหรับปริมำณน�้ำประปำท่ีได้ส่งมอหลัง 

 จำกหักส่วนลดแล้ว

 รำยได้จำกกำรบริกำร

 รำยได้จำกกำรบริกำรแสดงมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มของบริกำรที่ให้แล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภำระที่จะต้องจ่ำย

 

 5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด หมำยถึง เงินสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทุนระยะสัน้ท่ีมสีภำพคล่องสงู ซึง่ถึงก�ำหนด

จ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

 

 5.3 ลูกหนี้กำรค้ำ

 ลกูหน้ีกำรค้ำแสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสทุธิท่ีจะได้รบั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรบัผลขำดทนุ 

โดยประมำณทีอ่ำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงนิจำกลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยท่ัวไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงนิและกำรวเิครำะห์อำยุหนี้ 

 

 5.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

 วัตถุดิบและวสัดคุงเหลอืแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ (ตำมวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อน) หรอืมลูค่ำสทุธิท่ีจะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่กว่ำ 

และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตน�้ำประปำเมื่อมีกำรเบิกใช้



บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน) 103

 5.5 เงินลงทุน

 ก)  เงินลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือค้ำแสดงตำมมลูค่ำยุตธิรรม กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของหลกัทรพัย์บนัทกึในส่วนของ

ก�ำไรหรอืขำดทนุ

ข)  เงินลงทนุในบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมแสดงมลูค่ำตำมวิธีส่วนได้เสยี

 ค)  เงินลงทนุในบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงมลูค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

 มลูค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วันท�ำกำรสดุท้ำยของปี ส่วน

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วย

ลงทุนค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 5.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

 ต้นทุนกำรลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ มูลค่ำ ที่บริษัทฯ จ่ำยไปเพื่อให้ได้มำซึ่งบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทย่อยที่ประกอบกิจกำรภำย

ใต้สัญญำให้สิทธิด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำกับกำรประปำส่วนภูมิภำคและสัมปทำนท่ีได้รับจำกกิจกำรหรือหน่วยงำน

ของภำครัฐ ซึ่งมีเงื่อนไขของระยะเวลำในกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับสิทธิและสัมปทำนอันจ�ำกัดตำมท่ีก�ำหนดในสัญญำให้สิทธิและ

สัมปทำน อีกทั้งทรัพย์สินส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรของบริษัทย่อยยังมีภำระผูกพันที่ผู้ได้รับสิทธิจะต้องส่งมอบให้แก่กำร

ประปำส่วนภูมิภำค ดังน้ัน ต้นทุนกำรลงทุนในบริษัทย่อยท่ีประกอบกิจกำรภำยใต้สัญญำให้สิทธิและสัมปทำนดังกล่ำวส่วนหน่ึงถือ

เสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพ่ือให้ได้มำในสิทธิในกำรประกอบกิจกำรภำยใต้สัญญำให้สิทธิและสัมปทำนที่บริษัทย่อยได้รับ ซึ่งบริษัทฯ

ตัดจ�ำหน่ำยส่วนดังกล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำให้สิทธินับจำกวันท่ีลงทุนในบริษัทย่อยน้ันและแสดงเป็นค่ำตัด

จ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 ส�ำหรบับรษิทัย่อยทีโ่อนกำรด�ำเนนิงำนโดยส่วนใหญ่มำท่ีบรษิทัฯ หลงัจำกท่ีบรษิทัฯ เข้ำลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่ำวเพ่ือเป็นกำร

ลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในอนำคต ต้นทุนกำรลงทุนในบริษัทย่อยนั้นส่วนหนึ่งถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซึ่ง

กำรด�ำเนินงำนส่วนดังกล่ำว ซึ่งบริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ำยส่วนดังกล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำซื้อขำยน�้ำประปำ 

ระหว่ำงบริษัทฯ กับกำรประปำส่วนภูมิภำคนับจำกวันที่ลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและแสดงเป็นค่ำตัดจ�ำหน่ำย เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

จ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 5.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ

 ทีด่นิแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอปุกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสือ่มรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของ

สินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

 ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 3 ปี 5 ปี 

และ 10 ปี ยกเว้นสินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำของบริษัทฯ ค�ำนวณโดยกำรใช้วิธีผันแปรตำมหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�ำนวณดังนี้

 ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับงวด   = ต้นทุนสินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำสุทธิ ณ วันต้นงวด  x 

         อัตรำส่วนกำรผลิตน�้ำประปำส�ำหรับงวด 

 อัตรำส่วนกำรผลิตน�้ำประปำส�ำหรับงวด  =  จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปำจริงส�ำหรับงวด
         

                (จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปำจริงส�ำหรับงวด + ประมำณกำร 

                จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปำในอนำคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญำ

            ซื้อขำยน�้ำประปำ)ต้นทุนสินทรัพย์ใน 

 กำรผลิตน�้ำประปำสุทธิ     =       สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำทั้งหมด – ค่ำเสื่อมรำคำ

    ณ วันต้นงวด                     สะสมถึงวันต้นงวด



รายงานประจำาปี 2557104

 สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงโรงผลติน�ำ้ประปำ และระบบในกำรจ่ำยน�ำ้ประปำ 

รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง

 ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

 ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

 บรษิทัฯ ตดัรำยกำรท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์ ออกจำกบญัช ีเมือ่จ�ำหน่ำยสนิทรพัย์หรอืคำดว่ำจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

ในอนำคตจำกกำรใช้หรือจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไร

หรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

 5.8 สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ และค่ำตัดจ�ำหน่ำย

 สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด ซึ่งต้องโอนให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำคเมื่อสิ้นสุดอำยุ

สญัญำให้สทิธิด�ำเนินกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำ ได้แก่ ท่ีดิน โรงผลติน�ำ้ประปำ และระบบในกำรจ่ำยน�ำ้ประปำ แสดงมลูค่ำตำม

รำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำค�ำนวณโดยกำรใช้

วิธีผันแปรตำมหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�ำนวณดังนี้

 

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับงวด  =  ต้นทุนสินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุด

            อำยุสัญญำสุทธิ ณ วันต้นงวด x อัตรำส่วนกำรผลิต

          น�้ำประปำส�ำหรับงวด

  

 อตัรำส่วนกำรผลติน�ำ้ประปำส�ำหรบังวด =   จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปำจริงส�ำหรับงวด
        

        (จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปำจริงส�ำหรับงวด + ประมำณกำร 

        จ�ำนวนผลผลิตน�้ำประปำในอนำคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญำ

                 ให้สิทธิด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ)

  

 ต้นทุนสินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำ =  สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุ

    ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯสุทธิ      สัญญำฯทั้งหมด - ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมถึงวันต้นงวด

 ณ วันต้นงวด

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

 5.9 สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

 บรษิทัฯ บนัทกึต้นทนุค่ำสทิธิในกำรด�ำเนินกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำและกำรให้บรกิำรบ�ำบดัน�ำ้เสยี (“สทิธิกำรด�ำเนนิงำน”) 

ในรำคำทุนที่ซื้อมำ โดยปันส่วนค่ำสิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ และค่ำสิทธิในกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย 

ตำมสัดส่วนรำยได้ที่คำดว่ำจะได้รับที่ค�ำนวณได้ ณ วันที่ซื้อ

 ก) สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ

 สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 

(ถ้ำมี) ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสิทธิในกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวค�ำนวณโดยใช้วิธีผันแปรตำมหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�ำนวณดังนี้
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 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับงวด  = สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำสุทธิ ณ วันต้นงวด 

        x อัตรำส่วนกำรผลิตน�้ำประปำส�ำหรับงวด

  

 อตัรำส่วนกำรผลติน�ำ้ประปำส�ำหรบังวด = จ�ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน�้ำประปำส�ำหรับงวด
              

              (จ�ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน�้ำประปำ 

                     ส�ำหรับงวด + ประมำณกำรจ�ำนวนผลผลิตในอนำคต

             ของกำรผลิตน�้ำประปำจนถึงวันสิ้นสุดสัญญำให้สิทธิด�ำเนินงำน)

  

 สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิต  = สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ – 

 และจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำสทุธ ิณ วนัต้นงวด      ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมถึงวันต้นงวด

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณ

 ผลกำรด�ำเนินงำน

 ข) สิทธิในกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย

 สทิธิในกำรให้บรกิำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ (ถ้ำม)ี ค่ำตดัจ�ำหน่ำย 

 ของสิทธิในกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวค�ำนวณโดยใช้วิธีผันแปรตำมหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�ำนวณดังนี้

 

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับงวด  = สิทธิในกำรด�ำเนินกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด  

       x อัตรำส่วนกำรบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับงวด

  

 อัตรำส่วนกำรบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับงวด =       จ�ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับงวด
       

       (จ�ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับงวด+ประมำณ

          กำรจ�ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจนถึง

                     วันสิ้นสุดสัญญำให้สิทธิด�ำเนินงำน)

  

 สิทธิในกำรด�ำเนินกำรให้บริกำรบ�ำบัด     = สิทธิในกำรด�ำเนินกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย – ค่ำตัดจ�ำหน่ำย

   น�้ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด     สะสมถึงวันต้นงวด

 

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

 

 5.10 สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

 ค่ำสิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำที่เกิดจำกกำรที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด 

ในรำคำทีส่งูกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของบรษิทัย่อยดงักล่ำวถือเป็นสินทรพัย์ไม่มตัีวตนท่ีมอีำยุใช้งำนจ�ำกัด ซึง่เเสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหัก

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมเเละค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

 บรษิทัฯ คดิค่ำตดัจ�ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยสัุญญำให้สทิธิด�ำเนินกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำท่ีเหลืออยู่ของบรษิทั

ย่อยดังกล่ำว นับจำกวันที่บริษัทฯซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย (ประมำณ 16 ปี) เเละจะมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เมื่อมี

ข้อบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์นัน้เกิดกำรด้อยค่ำ บรษิทัฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสิทธิในกำรด�ำเนินกำร

ผลิตเเละจ�ำหน่ำยน�้ำประปำทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
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 5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (สนิทรพัย์ทีท่�ำให้ได้มำซึง่งำนบรหิำรจดักำรและบ�ำรงุรกัษำ) ของบรษิทัย่อย แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกั

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น

 บรษิทัย่อยตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมรีะบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ

ของสนิทรพัย์นัน้ (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ดงักล่ำวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์น้ันเกิดกำรด้อยค่ำ บรษิทั

ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ�ำหน่ำยของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่ำวทุกสิน้ปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ�ำหน่ำย

รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 5.12 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่

ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจำกน้ีบคุคลหรอืกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกันยังหมำยรวมถึงบรษิทัร่วมและบคุคลท่ีมสีทิธิออกเสยีงโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมซึง่

ท�ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและ

ควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

  5.13 สัญญำเช่ำระยะยำว

 สญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น

สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของ

จ�ำนวนเงนิทีต้่องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ ภำระผกูพันตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทึกเป็นหนี้

สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำร

เงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต�่ำกว่ำ

 สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือ

เป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรง

ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

 5.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ

สนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหำกมข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำ

ของสิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำเป็นรำยปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำด

ว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลคำ่ตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ท้ังน้ีมูลคำ่ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรม

หักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

 5.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

 โครงกำรสมทบเงิน

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ร่วมกันจดัตัง้กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิที ่
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พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำก

สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที ่

เกิดรำยกำร

 โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯ

และบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน   โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ทีป่ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชำญอสิระ ได้ท�ำกำรประเมนิภำระผกูพันดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกันภัย 

 ผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ

พนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุน 

 หนี้สินของโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน  ประกอบด้วย มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำมโครงกำรผล

ประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยัง

ไม่ได้รับรู้

 5.16 ประมำณกำรหนี้สิน

 บรษิทัฯ จะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภำระผกูพันซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกิดข้ึนแล้ว และมคีวำม

เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯ จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สำมำรถประมำณ

มูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

 

 5.17 ภำษีเงินได้

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณ

จำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ 

หนีส้นิ ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษท่ีีมผีลบงัคบัใช้ ณ วันสิน้รอบ

ระยะเวลำรำยงำน 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต้่องเสยีภำษทุีกรำยกำร แต่รบัรูส้นิทรพัย์

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็น

ไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพียงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษี

และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ

จะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอ

ต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทึกภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชโีดยตรงไปยังส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษทีีเ่กิดขึน้เก่ียวข้องกับรำยกำร

ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 
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 5.18 กำรบัญชีส�ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยง - กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด

 บริษัทร่วมได้น�ำกำรบัญชีส�ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงมำใช้เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอันเก่ียวเนื่องกับ 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำทีค่ำดกำรณ์ในอนำคตซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงินเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ โดยก�ำหนดให้รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

ดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged item) และเงินกู้ยืมระยะยำวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำเป็นเครื่องมือ

ทีใ่ช้ในกำรป้องกันควำมเสีย่ง (Hedging instrument) บรษิทัร่วมบนัทึกรำยกำรดังกล่ำวโดยใช้กำรบญัชป้ีองกันควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด

 ส่วนทีม่ปีระสทิธิผลของกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมอืท่ีใช้ป้องกันควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดจะรบัรูใ้นก�ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลก�ำไรหรือขำดทุนของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงจะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือ

ขำดทุน เมื่อรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงมีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขำดทุน จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงวดเดียวกัน

6.  การใช้ประมาณการทางบัญชี
 ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ในบำงสถำนกำรณ์ฝ่ำยบรหิำรอำจต้องใช้กำรประมำณและกำร

ตั้งสมมติฐำน ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ด้วยเหตุน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอำจ

แตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณไว้

7.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่ำงปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไป

ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันเหล่ำน้ัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติ

ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2557 2556 2557 2556

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

ต้นทุนขำยและบริกำร

ดอกเบี้ยรับ

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร

รำยได้ค่ำเช่ำ

เงินปันผลรับ
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ

รำยได้จำกกำรบริกำร

รำยได้อื่น

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

-

-

-

-

-

25

2

-

491

-

-

-

-

-

-

-

2

-

33

81

11

-

715

25

2

-

436

31

100

-

1

1,105

-

-

-

-

รำคำตำมสัญญำ

อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำ

ลบส่วนต่ำงที่ก�ำหนดต่อปี

รำคำตำมสัญญำ

รำคำตำมสัญญำ

ตำมที่ประกำศจ่ำย

รำคำตำมสัญญำ

รำคำตำมสัญญำ

รำคำตำมสัญญำ

รำคำตำมสัญญำ
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 10)

    บริษัทย่อย

    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกัน)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 22)

    บริษัทย่อย

    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกัน)

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย

-

5,077

5,077

-

525,029

525,029

-

-

-

5,779

5,779

-

66

66

-

-

963

5,077

6,040

3,048

466,109

469,157

5,000

5,000

-

5,779

5,779

2,983

66

3,049

5,000

5,000

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะยำวระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 และ 

กำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

บริษัท
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2557

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2557

บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด 

เงินต้น

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวม

บริษัทย่อย

1,782,500
1,208

1,783,708

-
80,717
80,717

(310,000)
(81,536)

(391,536)

1,472,500
389

1,472,889

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้ำงรับ

บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด 

    เงินต้น

    ดอกเบี้ย

รวม

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้ำงรับ
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

1,472,500

389

1,472,889

(310,389)
1,162,500

1,782,500

1,208

1,783,708

(311,208)
1,472,500

 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกันคดิดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมขัน้ต�ำ่ลบส่วนต่ำงท่ีก�ำหนด (MLR-margin) 

ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุกไตรมำส เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ำยภำยในเดือนกันยำยน 2562
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 ในระหว่ำงปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมค่ีำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่กรรมกำร

และผู้บริหำร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้ำงงำน
รวม

53

5

-
58

73

2

6
81

39

4

-
43

52

1

5
58

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินสด

เงินฝำกธนำคำร
รวม

455

1,197,452
1,197,907

515

2,147,510
2,148,025

105

904,252
904,357

105

1,642,571
1,642,676

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำ มีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 2.80 ต่อปี  

เงินลงทุนชั่วครำว

9.  เงินลงทุนชั่วคราว
 ยอดคงเหลือประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำและเงินฝำกประจ�ำธนำคำรระยะเวลำ 4 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตรำ

ดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 1.550 ถึง 5.625 ต่อปี (2556: ร้อยละ 1.85 ถึง 4.68  ต่อปี)

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินฝำกประจ�ำธนำคำร

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
   ซึ่งแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม

พันธบัตรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ

ตรำสำรหนี้รัฐวิสำหกิจ

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน

ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด

รวมเงินลงทุนชั่วครำว

3,633,409
3,633,409

1,018,989

-

413,336

211,105
1,643,430
5,276,839

2,325,796
2,325,796

556,958

497,914

193,623

104,750
1,353,245
3,679,041

3,249,067
3,249,067

1,018,989

-

413,336

211,105

1,643,430
4,892,497

2,325,796
2,325,796

556,958

497,914

193,623

104,750
1,353,245
3,679,041

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ยอดลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่มีอำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

น้อยกว่ำ 3 เดือน
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11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ประกอบด้วย เงินฝำกประจ�ำอำยุ 15 เดือนและ 22 เดือน มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 

3.50 ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี

12. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

วัตถุดิบ

อะไหล่
รวม

5,746

15,623
21,369

5,565

16,625
22,190

3,175

7,932
11,107

2,811

9,301
12,112

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

บริษัท

ทนุเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงนิปันผลท่ีบริษทั 

รับระหว่างปี

2557 2556
2557

(ร้อยละ)
2556

(ร้อยละ)
2557 2556 2557 2556

เงนิต้น

บรษิทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์  จ�ำกัด

บรษิทั ประปำปทมุธำนี จ�ำกัด

หกั: ค่ำตดัจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย    

    สะสม

หกั: เงนิปันผลรบัจำกก�ำไรก่อนกำรซือ้หุ้น

รวม

60,000

1,200,000

60,000

1,200,000

68.5

98.0

68.5

98.0

700,000

3,998,310

4,698,310

(1,654,546)

(20,000)

3,023,764

700,000

3,998,310

4,698,310

(1,433,051)

(20,000)

3,245,259

-

714,757

714,757

-

-

714,757

-

1,105,415

1,105,415

-

-

1,105,415

 ในระหว่ำงไตรมำสหนึ่งของปี 2557 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจำกบริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน 351 ลำ้นบำท 

ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2557

 ในระหว่ำงไตรมำสสำมของปี 2557 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจำกบริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน 364 ล้ำนบำท 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2557
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 14.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตามวิธี

ส่วนได้เสีย

2557
(ร้อยละ)

2556
(ร้อยละ)

2557 2556 2557 2556

บรษิทั ซเีค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

รวม

ลงทุนใน

บริษัทอื่น

ไทย 25 25 2,756,080

2,756,080

2,756,080

2,756,080

3,011,759

3,011,759

2,904,996

2,904,996

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ลักษณะธรุกจิ
จดัตัง้ขึน้
ในประเทศ

สัดส่วนเงนิลงทนุ ราคาทุน
มลูค่าตามบัญชตีามวิธี

ส่วนได้เสีย

2557
(ร้อยละ)

2556
(ร้อยละ)

2557 2556 2557 2556

บรษิทั ซเีค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

รวม

ลงทนุใน

บรษิทัอืน่

ไทย 25 25 2,756,080

2,756,080

2,756,080

2,756,080

2,756,080

2,756,080

2,756,080

2,756,080

 

 14.2 ส่วนแบ่งก�ำไร

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

บริษัท

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี

2557 2556

 บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 รวม

110,597
110,597

62,534
62,534

 

 14.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

 ส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกล่ำวมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

บริษัท
มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2557 2556

 บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 รวม

4,895,000
4,895,000

3,245,000
3,245,000
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 14.4 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้    

(หน่วย: ล้ำนบำท)

บริษัท

ทุนเรียกช�าระ
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

หน้ีสินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

รายได้รวม
ส�าหรับ

ปีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม

ก�าไรส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

 บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 5,500 5,500 49,325 50,526 23,222 25,054 7,025 5,679 472 249

 

 ในเดือนพฤษภำคม 2555 บริษัทฯ ได้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน โดยกำรค�้ำประกันบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 

(“บริษัทร่วม”) โดยบริษัทฯ ตกลงให้เงินสนับสนุนในกรณีท่ีบริษัทย่อยแห่งหน่ึงของบริษัทร่วมไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขเก่ียวกับ

กำรกู้ยืมรวมถึงกำรผดินัดช�ำระหน้ีกับธนำคำรผูใ้ห้กู้ของบรษิทัย่อยดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ 30) รวมเป็นจ�ำนวนเงนิไม่

เกิน 154 ล้ำนบำท 

 ในเดือนกรกฎำคม 2556 บริษัทฯ ได้ขำยหุ้นสำมัญของบริษัทร่วมจ�ำนวน 999,999 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 13 บำท รวมเป็นเงิน

จ�ำนวนประมำณ 13 ล้ำนบำท และได้รับช�ำระเงินค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้วเมื่อวันท่ี 15 กรกฎำคม 2556 โดยเป็นกำรเสนอขำยให้แก่นัก

ลงทนุท่ัวไป ท�ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทัร่วมดังกล่ำวลดลงจำกร้อยละ 30 เหลอืร้อยละ 25 ทัง้น้ีบรษิทัฯ รบัรูก้�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำย

เงินลงทนุในบรษิทัร่วมดงักล่ำวในก�ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงินรวมส�ำหรบัไตรมำสท่ีสำมของปี 2556 จ�ำนวนเงนิประมำณ 3 ล้ำนบำท 

(ก�ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 3 ล้ำนบำท) และรับรู้ก�ำไรเสมือนขำยจริงจำกกำรลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(Deemed disposals) ในก�ำไรหรือขำดทุนใน งบกำรเงินรวมส�ำหรับไตรมำสที่สำมของปี 2556 จ�ำนวนเงินประมำณ 110 ล้ำนบำท 

โดยแสดงภำยใต้หัวข้อ “ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม”

 หุ้นสำมัญของบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถืออยู่จ�ำนวน 189.1 ล้ำนหุ้น ติดเงื่อนไขห้ำมซื้อขำย (Silent period) เป็นระยะเวลำ 3 ปี 

นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ สำมำรถทยอยขำยหุ้นดังกล่ำวได้ภำยหลังจำกวันที่หุ้นมีกำรซื้อ

ขำยในตลำดหลักทรัพย์ครบ 1 ปี ภำยใต้ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำน

อยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 119 ล้ำนบำท (2556: 84 ล้ำนบำท) 

(เฉพำะกิจกำร: 62 ล้ำนบำท 2556: 32 ล้ำนบำท)

16. สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งานระหว่างก่อสร้าง

รำคำทุน 

1 มกรำคม 2556

31 ธันวำคม 2556

ซื้อเพิ่ม

โอนเข้ำ

31 ธันวำคม 2557

-
-

439,897

80,652
520,549

 

17. สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาตามสัญญากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของ 
  บริษัทฯ
 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

โรงผลิตน�้าประปาและ
ระบบในการจ่ายน�้าประปา

งานระหว่างก่อสร้าง รวม

รำคำทุน 

1 มกรำคม 2556

31 ธันวำคม 2556

ซื้อเพิ่ม

โอนเข้ำ

31 ธันวำคม 2557

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม 

1 มกรำคม 2556

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

31 ธันวำคม 2556

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

31 ธันวำคม 2557

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

1 มกรำคม 2556

31 ธันวำคม 2556

31 ธันวำคม 2557

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

2556

2557

10,799,223

10,799,223

-

-
10,799,223

2,514,908
353,172

2,868,080

356,652
3,224,732

8,284,315
7,931,143
7,574,491

-

-

18,270

25,109
43,379

-
-

-

-
-

-
-

43,379

10,799,223

10,799,223

18,270

25,109
10,842,602

2,514,908
353,172

2,868,080

356,652
3,224,732

8,284,315
7,931,143
7,617,870

353,172
356,652
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18.  สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาตามสัญญากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุด 
  อายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย

 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
โรงผลิตน�้าประปาและ
ระบบในการจ่ายน�้า

ประปา
งานระหว่างก่อสร้าง รวม

รำคำทุน 

1 มกรำคม 2556

ซื้อเพิ่ม

31 ธันวำคม 2556

ซื้อเพิ่ม

31 ธันวำคม 2557

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม 

1 มกรำคม 2556

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

31 ธันวำคม 2556

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

31 ธันวำคม 2557

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

1 มกรำคม 2556

31 ธันวำคม 2556

31 ธันวำคม 2557

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

2556

2557

418,088

-

418,088

-

418,088

232,646

17,147

249,793

17,117

266,910

185,442

168,295

151,178

5,971,661

-

5,971,661

29,554

6,001,215

3,068,646

262,551

3,331,197

259,985

3,591,182

2,903,015

2,640,464

2,410,033

-

43,029

43,029

146,879

189,908

-

-

-

-

-

-

43,029

189,908

6,389,749

43,029

6,432,778

176,433

6,609,211

3,301,292

279,698

3,580,990

277,102

3,858,092

3,088,457

2,851,788

2,751,119

279,698

277,102

 สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำของบรษิทั ประปำปทมุธำนี จ�ำกัด จะถกูโอนให้กับกำรประปำ ส่วนภมูภิำคภำยหลงัจำกสิน้สดุ

อำยุสัญญำให้สิทธิด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ 25 ปี

19.  สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียจาก 
  ภาคเอกชน

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ

และกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกภำคเอกชน

หัก : สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและ

กำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกภำคเอกชนตัดจ�ำหน่ำยสะสม

สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและ

กำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกภำคเอกชน - สุทธิ

1,410,075

(185,915)

1,224,160

1,410,075

(142,957)

1,267,118
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20. สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาจากการซื้อธุรกิจ
 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

2557 2556

สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำจำกกำรซื้อธุรกิจ

หัก : สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำจำกกำรซื้อธุรกิจ

ตัดจ�ำหน่ำยสะสม

สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำจำกกำรซื้อธุรกิจ - สุทธิิ

3,169,109

(1,454,697)
1,714,412

3,169,109

(1,259,750)
1,909,359

21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

รำคำทุน 

1 มกรำคม 2556

31 ธันวำคม 2556

31 ธันวำคม 2557

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

1 มกรำคม 2556

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

31 ธันวำคม 2556

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

31 ธันวำคม 2557

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

31 ธันวำคม 2556

31 ธันวำคม 2557

14,104

14,104

14,104

2,758

1,659

4,417

1,658

6,075

9,687

8,029

22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อหลักทรัพย์ค้ำงจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

18,695

65

21,655

524,964

565

2,170

1,911

82,552
652,577

-

26,550

66

3,818

-

17,305

3,640

1,376

80,269
133,024

2,966

10,874

147

6,678

466,044

565

1,850

1,911

53,641
544,676

2,901

15,347

148

2,116

-

1,416

3,175

1,376

48,409
74,888
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23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบำท)

เงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) การช�าระคืน

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

1.

2.

3.

4.

MLR หักส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

MLR หักส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

อตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ�ำ 6 เดอืน

     บวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

MLR หักส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

รวม

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน  

      หนึ่งปี 

เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่  

      ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน 

เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม 2553 ถึงเดือนมิถุนำยน 2562

ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน 

เริ่มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2552 ถึงเดือนกันยำยน 2562

ช�ำระคืนครั้งเดียวทั้งจ�ำนวนภำยในวันที่ 

9 พฤษภำคม 2563

ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 

2557 ถึงเดือนธันวำคม 2564

960,000

1,710,000

2,760,000

1,535,000

6,965,000

(750,000)

6,215,000

1,110,000

2,070,000

2,760,000

-

5,940,000

(510,000)

5,430,000

 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวน 1,700 ล้ำนบำท เงินกู้ยืม

ดงักล่ำวคดิดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้เงนิกู้ยืมขัน้ต�ำ่หักส่วนต่ำงท่ีก�ำหนด (MLR - margin) ต่อปีและมกี�ำหนดช�ำระคืนเป็นรำยไตรมำส 

เริม่ต้ังแต่เดอืนมถุินำยน 2557 ถึงเดอืนธันวำคม 2564  ภำยใต้สญัญำเงนิกูยื้ม บรษิทัฯ ต้องปฏิบตัติำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิบำงประกำร

ตำมทีร่ะบใุนสญัญำ เช่น กำรด�ำรงอตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรำส่วนหน้ีสนิสทุธิต่อ EBITDA และอตัรำส่วน EBITDA ต่อ

ดอกเบี้ยจ่ำย ให้เป็นไปตำมอัตรำที่ก�ำหนดในสัญญำ 

24. หุ้นกู้
(หน่วย: พันบำท)

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน
อัตรา

ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

1.

2.

3.

4.

5 ปี

7 ปี

7 ปี 

10 ปี

26 กุมภำพันธ์ 2552

26 กุมภำพันธ์ 2552

22 กุมภำพันธ์ 2555

22 กุมภำพันธ์ 2555

26 กุมภำพันธ์ 2557

26 กุมภำพันธ์ 2559

22 กุมภำพันธ์ 2562

22 กุมภำพันธ์ 2565

4.75

5.35

4.40

4.60

-

1,800,000

1,500,000

2,000,000

1,700,000

1,800,000

1,500,000

2,000,000

รวม 

หัก : หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 

หัก: ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

หุ้นกู้ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

5,300,000

-

(5,635)

5,294,365

7,000,000

(1,700,000)

(7,196)

5,292,804
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 หุน้กูข้องบรษิทัฯทัง้หมด มมีลูค่ำทีต่รำไว้หน่วยละ 1,000 บำท และเป็นหุน้กู้ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกันและมผีูแ้ทน

ผู้ถือหุ้นกู้ โดยจ่ำยช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอำยุหุ้นกู้

 บรษิทัฯ ต้องปฏิบตัติำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิบำงประกำร เช่น กำรด�ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิกำรด�ำรงอตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตรำส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ำย ให้เป็นไปตำมอัตรำที่ก�ำหนด 

25. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 

ต้นทุนดอกเบี้ย

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี

ขำดทุน (ก�ำไร) 

จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ต้นทุนบริกำรในอดีต

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

18,491

3,845

705

(3,129)

(2,647)

5,090

22,355

14,780

3,099

612

-

-

-

18,491

8,384

2,570

369

(3,104)

790

3,221

12,230

6,577

1,544

263

-

-

-

8,384

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

ผลขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี

ต้นทุนบริกำรในอดีตที่รับรู้ในปี
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ต้นทุนขำยน�้ำประปำและบริกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

3,845

705

(2,647)

5,090
6,993

1,549

5,444

3,099

612

-

-
3,711

1,444

2,267

2,570

369

790

3,221
6,950

322

6,628

1,544

263

-

-
1,807

174

1,633
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 สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
(ร้อยละต่อปี)

2556
(ร้อยละต่อปี)

2557
(ร้อยละต่อปี)

2556
(ร้อยละต่อปี)

อัตรำคิดลด

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

3.88 - 4.21

5.0

0 - 18.0

4.00

1.5 - 7.0

0 - 14.0

3.97

5.0

0 - 9.0

4.00

5.0

0 - 14.0

 จ�ำนวนเงนิภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์และภำระผูกพนัท่ีถูกปรบัปรงุจำกผลของประสบกำรณ์ส�ำหรบัปี

ปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

จ�านวนภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
 จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง 

จากผลของประสบการณ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ปี 2557 

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

22,355

18,491

14,780

12,065

9,259

12,230

8,384

6,577

4,999

3,623

(3,487)

-

-

-

-

457

-

-

-

-

 

26. ส�ารองตามกฎหมาย
 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำ

ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะ

มจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ ในปัจจบุนั บรษิทัฯ

ได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

27. ส�ารองอื่น
 ตำมข้อก�ำหนดของสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ลงวันที่ 20 มีนำคม 2551 ก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้อง

จัดสรรส�ำรองก่อนจ่ำยเงินปันผลเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำ

ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ค่ำบริหำรและจัดกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและซ่อมบ�ำรุง

153,937

375,046

277,102

-

-

771,008

156,493

379,564

279,698

-

-

762,515

72,417

371,873

-

221,494

33,162

470,892

72,417

371,873

-

221,494

31,462

458,181

29. ภาษีเงินได้
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี: 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว

และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว

ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร

เปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

157,057

(192)

-
156,865

335,191

(18,676)

16
316,531

-

741

-
741

187,929

(16,111)

-
171,818
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 รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี

ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเปลี่ยนแปลง

อัตรำภำษี

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 30)

ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม

ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้

ผลกระทบจำกรำยกำรตัดบัญชีในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

อื่นๆ

รวม

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

3,147,195

20%

629,439

-

(491,345)

51,404

(11,185)

-

(30,411)

8,963
(472,574)

156,865

3,113,698

20%

622,740

16

(238,632)

53,554

(8,893)

(290,557)

178,303

-
(306,225)

316,531

2,742,790

20%

548,558

-

(450,174)

47,421

(11,076)

(142,951)

-

8,963
(547,817)

741

2,731,137

20%

546,227

-

(191,576)

46,865

(8,615)

(221,083)

-

-
(374,409)

171,818

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำร

ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบำท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

รวม

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม - สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำ

ค่ำสิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ

และกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียตัดจ�ำหน่ำยสะสม

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม - สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำ

ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ในกำร

ผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ จำกกำรรวมธุรกิจ

รวม

4,471
4,471

(38,772)

(13,533)

(7,297)

(999)

(7,709)
(68,310)

3,698
3,698

(37,815)

(12,796)

(7,340)

(1,183)

(8,595)
(67,729)

2,446
2,446

(38,772)

(13,533)

-

(999)

-
(53,304)

1,677
1,677

(37,815)

(12,796)

-

(1,183)

-
(51,794)
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 ในไตรมำสสำมปี 2556 กรมสรรพำกรเข้ำตรวจสอบกำรช�ำระภำษีของบริษัทฯ  และได้ประชุมหำรือกับบริษัทฯ เกี่ยวกับระยะ

เวลำกำรใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกรกฎำคม 2555 ว่ำไม่

ถูกต้อง เนื่องจำกบริษัทฯ ยื่นช�ำระภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกกำรขำยน�้ำประปำในเดือนกุมภำพันธ์ 2547 ดังนั้น สิทธิประโยชน์กำรยกเว้น

ภำษเีงนิได้นติบิคุคลของบรษิทัฯ ควรจะสิน้สดุในเดอืนมกรำคม 2555 (ไม่ใช่เดือนกรกฎำคม 2555)  นอกจำกน้ี เงนิปันผลจ่ำยระหว่ำง

กำลที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนสิงหำคม 2555 บริษัทฯ ไม่ได้หักภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยส�ำหรับเงินปันผลที่จ่ำยจำกก�ำไรสุทธิส�ำหรับ

เดือนกุมภำพันธ์ 2555 - กรกฎำคม 2555 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องหักภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร ในไตรมำสสี่ปี 

2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ำยช�ำระภำษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 200 ล้ำนบำท และภำษีเงินได้

หกั ณ ทีจ่่ำยดงักล่ำวรวมทัง้เงนิเพ่ิมจำกกำรช�ำระภำษล่ีำช้ำจ�ำนวน 60 ล้ำนบำท รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ 260 ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯ ได้จ่ำย

ช�ำระภำษีและเงินเพิ่มทั้งหมดในเดือนพฤศจิกำยน 2556 ครบถ้วนแล้ว

 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด

 ในระหว่ำงไตรมำสสองของปี 2552 บรษิทัย่อยได้รบัหนังสอืแจ้งกำรเปลีย่นแปลงผลขำดทนุสทุธิจำกส�ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่

ปทมุธำน ี1 ซึง่จำกกำรประเมนิของส�ำนักงำนดงักล่ำว ท�ำให้บรษิทัย่อยต้องเริม่จ่ำยภำษเีงนิได้นิตบิคุคลตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมำ เพ่ือ

ลดควำมเสยีหำยทีอ่ำจจะเกิดขึน้จำกกำรประเมนิดงักล่ำว บรษิทัย่อยได้บนัทึกภำษเีงนิได้นติบิคุคลของปี 2551 ถึงปี 2554 เป็นจ�ำนวน

รวม 580 ล้ำนบำท เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัย่อยไม่เห็นด้วยกับกำรประเมนิดงักล่ำว บรษิทัย่อยจงึได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้ำน

กำรประเมินภำษีอำกรกับคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กรมสรรพำกรตั้งแต่ไตรมำสสองของปี 2552 

 ในระหว่ำงไตรมำสหนึง่ของปี 2555 บรษิทัย่อยได้รบัหนังสือค�ำวินิจฉัยอทุธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ว่ำ บรษิทัย่อย 

สำมำรถใช้ผลขำดทุนสทุธิได้ตำมท่ีบรษิทัย่อยเคยย่ืนไว้เดมิ ซึง่จำกค�ำวนิิจฉยัอทุธรณ์ดังกล่ำว บรษิทัย่อยมภีำระภำษเีงนิได้นติบิคุคล

ตั้งแต่ไตรมำสสำมปี 2554 เป็นต้นไป จ�ำนวน 86 ล้ำนบำท ดังนั้น บริษัทย่อยมีสิทธิได้รับภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้จ่ำยช�ำระไปแล้ว

ของปี 2551 ถึงปี 2553 คืน โดยบริษัทย่อยได้ด�ำเนินกำรขอคืนภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ช�ำระแล้วของปี 2551 ถึงปี 2553 เป็นจ�ำนวน

เงินรวม 386 ล้ำนบำท บริษัทย่อยจึงได้กลับรำยกำรภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2554 ที่บันทึกไว้เกินจ�ำนวน 91 ล้ำนบำท เป็นรำยได้

อื่นในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมำสหนึ่งของปี 2555

 ในเดอืนกันยำยน 2555 บรษิทัย่อยได้รบัหนงัสอืแจ้งคืนเงนิภำษเีงนิได้นิติบคุคลของปี 2551 จ�ำนวน 62 ล้ำนบำท จำกส�ำนักงำน

สรรพำกรพื้นที่ โดยบริษัทย่อยได้บันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยได้อื่นในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมำสสำมของปี 2555 และใน

เดือนกุมภำพันธ์ 2556 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2552 และปี 2553 จ�ำนวน 143 ล้ำนบำท และ 

182 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ จำกส�ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนท่ี โดยบริษัทย่อยได้บันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยได้อื่นในงบก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จในปี 2556
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30. การส่งเสริมการลงทุน
 บรษิทัฯ ได้รบัสทิธิพิเศษทำงภำษจีำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนส�ำหรบักำรผลติน�ำ้ประปำ    ตำมบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ

เลขที่ 2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2553 ภำยใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวมีสำระส�ำคัญดังนี้

- กำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำของกำรน�ำเข้ำเครื่องจักรที่เข้ำตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้

- กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม มีก�ำหนดระยะเวลำ

แปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วันที่ 30 กันยำยน 2553) 

 ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อฟื้นฟูกำรลงทุนจำกวิกฤต

อุทกภัยตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 5177(2)/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2556 (แทนบัตรเดิมเลขที่ 1382(2)/2545 

ซึ่งสิ้นสุดกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2555) ภำยใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวมีสำระส�ำคัญดังนี้

- กำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำของกำรน�ำเข้ำเครื่องจักรที่เข้ำตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้

- กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 150 

ของเงนิลงทนุซึง่ไม่รวมท่ีดนิและทนุหมนุเวียน เฉพำะค่ำซ่อมแซมเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทีเ่สยีหำยเนือ่งจำกน�ำ้ท่วม มกี�ำหนด

ระยะเวลำแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วันที่ 30 มิถุนำยน 2556)

 

 รำยได้ของบริษัทฯ จ�ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

กิจการท่ีได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

กิจการท่ีไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ 3,441,534 2,000,525 175,010 1,408,447 3,616,544 3,408,972

 

31. ก�าไรต่อหุ้น
 ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วย

จ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค�ำนวณได้ ดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบำท)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บำทต่อหุ้น)

2,973,914

3,990,000

0.75

2,573,765

3,990,000

0.65

2,742,049

3,990,00

0.69

2,358,836

3,990,000

0.59
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32. ส่วนงานด�าเนินงาน
 ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนินงำนทีน่�ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบรษิทัฯ ท่ีผูม้อี�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รบั 

และสอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพ่ือใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรให้กับส่วนงำนและประเมนิผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด�ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำ

ประปำ และด�ำเนินธุรกิจในเขตภมูศิำสตร์เดยีวคอืประเทศไทย บรษิทัฯ ประเมนิผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไร

หรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดัง

นั้น รำยได้ ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนและเขต

ภูมิศำสตร์แล้ว 

33. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงำนบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบัญญัติ

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 - 7.5 

ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน 

เมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่ำงปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 6 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 3 ล้ำนบำท) (2556: 6 ล้ำนบำท เฉพำะกิจกำร: 3 ล้ำนบำท)
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34. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด�ำเนินงำนส่วนที่ได้รับ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับเดือนมกรำคมจนถึงเดือนกรกฎำคม 2555 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด�ำเนินงำนส่วนที่ไม่ได้รับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎำคมจนถึงเดือนธันวำคม 2555 

เงินปันผลจ่ำยจำกก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำน

ส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับเดือนมกรำคม

จนถึงเดือนมิถุนำยน 2556 

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2556

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด�ำเนินงำนส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริม

กำรลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎำคมจนถึงเดือนธันวำคม 2556

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด�ำเนินงำนส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริม

กำรลงทุนส�ำหรับเดือนกรกฎำคมจนถึงเดือนธันวำคม 2556

เงินปันผลจ่ำยจำกก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส่วนที่ได้รับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับเดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2557

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส่วนที่ไม่ได้รับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับเดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2557

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2557

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2556

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2556

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2556

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2556

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที 14 สิงหำคม 2557

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2557

39,897

957,536

199,487

997,497

2,194,417

877,796

239,399

279,298

1,193,010

3,990

2,593,493

0.01

0.24

0.05

0.25

0.55

0.220

0.060

0.070

0.299

0.001

0.650
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35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 35.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยจ่ำยฝ่ำยทนุจ�ำนวนเงนิ 3,022 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 2,645 ล้ำนบำท) 

ที่เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำงถังเก็บน�้ำใสและโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตน�้ำประปำในพ้ืนท่ี (2556: 125 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 

2 ล้ำนบำท) ท่ีเก่ียวข้องกับงำนเตรยีมพ้ืนทีก่่อสร้ำงของโรงผลิตน�ำ้ประปำ งำนวำงระบบท่อจ่ำยน�ำ้และซ่อมแซมระบบท่อส่งน�ำ้ประปำ 

งำนจัดหำและติดตั้งมำตรวัดน�้ำและหม้อแปลงไฟฟ้ำ และงำนออกแบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง)

 35.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร

ก)  บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำกำรบริหำรจัดกำรและกำรซ่อมบ�ำรุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด (“บริษัทย่อย”) 

เพ่ือให้บริษัทย่อยดังกล่ำวบริหำรจัดกำรและกำรซ่อมบ�ำรุงรักษำ ระบบผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและบริหำรจัดกำรระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสีย ภำยใต้เงื่อนไขในสัญญำดังกล่ำวบริษัทฯ ต้องจ่ำยค่ำบริกำรตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ สัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกรำคม 2553 และต่ออำยุสัญญำโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี เป็นเวลำ 1 ปี

ข) บรษิทั ประปำปทมุธำนี จ�ำกัด ได้ท�ำสญัญำกำรซ่อมบ�ำรงุกับบรษิทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ�ำกดั เพ่ือให้บรษิทัดังกล่ำว

ท�ำกำรซ่อมบ�ำรุงรักษำ ภำยใต้เงื่อนไขในสัญญำดังกล่ำว บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด ต้องจ่ำยค่ำบริกำรตำมอัตรำที่ระบุ

ในสัญญำ สัญญำมีระยะเวลำ 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกรำคม 2553 และต่ออำยุสัญญำโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี เป็นเวลำ 1 ปี

ค) บริษัทย่อยท้ังสองแห่งได้ท�ำสัญญำบริหำรจัดกำรกับบริษัทฯเพ่ือให้บริษัทฯ บริหำรจัดกำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทย่อย

ได้แก่ งำนบญัช ีงำนทรพัยำกรบคุคล งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น ภำยใต้เงือ่นไขในสญัญำดงักล่ำวบรษิทัย่อยต้อง

จ่ำยค่ำบริกำรตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำ ซ่ึงสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2557 และต่ออำยุ

สัญญำโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี เป็นเวลำ 1 ปี

ง) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 บรษิทัย่อยมภีำระผกูพันจำกสญัญำบรกิำรอืน่ๆ เป็นจ�ำนวนเงนิรวม 6 ล้ำนบำท (2556: 7 ล้ำนบำท)

 35.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

 บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำรถยนต์และที่ดินที่ใช้เป็นอำคำรส�ำนักงำน อำยุของสัญญำเช่ำ

ที่ดินมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 มีนำคม 2553 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2578

 บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

จ่ำยช�ำระ

ภำยใน 1 ปี

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

1

3

10

-

2

10
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 35.4 หนังสือค�้ำประกันธนำคำร

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 281 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 101 ล้ำนบำท) (2556: 275 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 97 ล้ำนบำท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย หนังสือค�้ำประกันดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ค�้ำประกันตำมสัญญำซื้อขำยน�้ำประปำกับกำรประปำส่วนภูมิภำค

ค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

รวม

220

61

281

220

55

275

60

41

101

60

37

97

 35.5 คดีฟ้องร้อง

 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด

 ในเดือนสิงหำคม 2547 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้ถูกบุคคลหน่ึงย่ืนค�ำเสนอ ข้อพิพำทต่อสถำบัน

อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำข้อพิพำทในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทย่อย (ผู้คัดค้ำนท่ี 2) ร่วมกับกำรประปำส่วนภูมิภำค 

(ผู้คัดค้ำนที่ 1) เป็นจ�ำนวนทุนทรัพย์รวมประมำณ 65 ล้ำนบำท จำกกำรละเมิดสิทธิของบุคคลดังกล่ำว อันเนื่องมำจำกกำรก่อสร้ำง

โรงงำนผลิตน�้ำประปำ ต่อมำเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2549 คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค�ำชี้ขำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทดังกล่ำว 

 ต่อมำเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2549 บุคคลดังกล่ำวได้ยื่นฟ้องต่อศำลปกครองเพื่อคัดค้ำนค�ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร

ที่ให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำกษำดังกล่ำว

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อยไม่ได้ตั้งส�ำรองเผื่อผลเสียหำยจำกข้อพิพำทดังกล่ำวไว้ในบัญชีเน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทย่อย

เชื่อว่ำจะไม่มีค่ำเสียหำยเป็นจ�ำนวนเงินที่เป็นสำระส�ำคัญจำกข้อพิพำทดังกล่ำว 

36. เครื่องมือทางการเงิน
 36.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่107 “กำรแสดงรำยกำร

และกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนชัว่ครำว ลกูหน้ีกำรค้ำ

และลูกหน้ีอื่น เงินลงทุนระยะยำวอื่น  เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น หุ้นกู้และเงินกู้ยืม

ระยะยำว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชือ่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับลกูหน้ีกำรค้ำและมคีวำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตัวของลกู

หนี ้เนือ่งจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมลีกูค้ำหลกัรำยเดยีวคอืกำรประปำส่วนภูมภิำค อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรประปำส่วนภมูภิำค

เป็นหน่วยงำนรำชกำร ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อดังกล่ำว 

จ�ำนวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยอำจต้องสญูเสียจำกกำรให้สินเชือ่คือมลูค่ำตำมบญัชขีองลกูหน้ีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน
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 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีส่�ำคญัอนัเก่ียวเนือ่งกับเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิลงทนุชัว่ครำว เงนิ

ลงทุนระยะยำวอื่น เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำวที่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำ

ตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ 

 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่

มอีตัรำดอกเบีย้คงท่ีสำมำรถแยกตำมวันท่ีครบก�ำหนด หรอื วันทีม่กีำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่ (หำกวันทีม่กีำรก�ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย

ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบ้ียคงที่
อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบ้ีย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1

ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินลงทุนชั่วครำว

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทำงกำรเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยำว

หุ้นกู้

309

5,066

-
5,375

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

3,297
3,297

-

-

-
-

-

-

1,997
1,997

871

-

-
871

-

6,965

-
6,965

18

211

529
758

653

-

-
653

1,198

5,277

529
7,004

653

6,965

5,294
12,912

0.10 - 2.80 

 1.550 - 5.625 

-

-

3.2125 - 4.8750

  4.40 - 5.35

        

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบ้ียคงที่
อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบ้ีย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1

ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินลงทุนชั่วครำว

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

หนี้สินทำงกำรเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยำว

หุ้นกู้

1,426

3,574

-

-
5,000

-

-

1,700
1,700

-

-

-

400
400

-

-

1,799
1,799

-

-

-

-
-

-

-

3,494
3,494

712

-

-

-
712

-

5,940

-
5,940

10

105

540

-
655

133

-

-
133

2,148

3,679

540

400
6,767

133

5,940

6,993
13,066

0.125 - 4.000

1.85 - 4.68

-

3.50 - 4.00

-

3.725 - 5.000

4.40 - 5.35
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบ้ียคงที่
อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบ้ีย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1

ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินลงทุนชั่วครำว

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร

ที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินทำงกำรเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยำว

หุ้นกู้

59

4,681

-

-

4,740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,297

3,297

-

-

-

-

-

-

-

1,997

1,997

827

-

-

1,473

2,300

-

6,965

-

6,965

18

211

373

-

602

545

-

-

545

904

4,892

373

1,473

7,642

545

6,965

5,294

12,804

0.10-2.80

1.550-5.625

4.75-5.00

-

-

3.2125-4.8750

4.40-5.35

 

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบ้ียคงที่
อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบ้ีย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1

ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินลงทุนชั่วครำว

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร

ที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินทำงกำรเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยำว

หุ้นกู้

1,016

3,574

-

-

-

4,590

-

-

1,700

1,700

-

-

-

200

-

200

-

-

1,799

1,799

-

-

-

-

-

-

-

-

3,494

3,494

619

-

-

-

1,784

2,403

-

5,940

-

5,940

8

105

380

-

-

493

75

-

-

75

1,643

3,679

380

200

1,784

7,686

75

5,940

6,993

13,008

0.125 - 4.000

1.85 - 4.68

-

3.5

4.875 - 5.125

-

3.725 - 5.000

4.40 - 5.35
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 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็น

เงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระส�ำคัญ

  36.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

  มลูค่ำยุตธิรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กันหรอืจ่ำยช�ำระหนีส้นิในขณะทีท่ัง้สองฝ่ำย

มีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำร

ก�ำหนดมลูค่ำยุตธิรรมขึน้อยู่กับลกัษณะของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ มลูค่ำยุตธิรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสดุ หรอืก�ำหนดข้ึนโดย

ใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน

ชัว่ครำว ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอืน่ เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอืน่แสดงมลูค่ำยุตธิรรมโดยประมำณตำมมลูค่ำตำมบญัชท่ีีแสดง

ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข) เงนิลงทุนระยะยำวอืน่ เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบีย้ในอตัรำใกล้เคยีง

กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำดแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ค) หุ้นกู้ที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิด

ลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปัจจุบันส�ำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณมี

มูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 มลูค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิท่ีส�ำคญัมมีลูค่ำโดยประมำณใกล้เคยีงกับมลูค่ำตำมบัญชี

ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยไม่มีผลแตกต่ำงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

37. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและเสรมิสร้ำงมลูค่ำกำรถือหุ้นให้แก่ ผูถื้อหุ้น โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 กลุม่บรษิทัมอีตัรำส่วน

หนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.16:1 (2556: 1.23:1) และบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.25:1 (2556: 1.30:1)

38. การอนุมัติงบการเงิน
 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2558




