บริษัท ทีทีดบั บลิว จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ที ที ดั บ บลิ ว จ ำกั ด ( มหำชน )(TTW) ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ภำยใต้ ชื่ อ บริ ษั ท น้ ำประปำไทยจ ำกั ด เมื่ อ วั น ที่
11 กันยำยน 2543 ต่อมำในปี 2549 ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,990 ล้ำนบำท และ
เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทีทีดับบลิว ในวันที่ 14 มีนำคม 2557 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับและจัดหุ้นสำมัญของ TTW
อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมทรัพยำกร หมวดธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2551 TTW ประกอบธุรกิจผลิต
และจำหน่ำยน้ำประปำให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) เพื่อทดแทนกำรใช้น้ำบำดำล และเป็นกำรแก้ปัญหำแผ่นดินทรุด
และน้ ำเค็ ม แทรกซึ ม สู่ แ หล่ ง น้ ำใต้ ดิ น TTW ได้ รั บ สั ม ปทำนประกอบกิ จ กำรประปำจำกกระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลำ 25 ปี ให้ใช้น้ำจำกแม่น้ำท่ำจีนในกำรผลิตน้ำประปำ โดยโรงผลิตน้ำประปำตั้งอยู่ ณ ต.บำงระกำ
อ.บำงเลน จ.นครปฐม ทั้งนี้ TTW ได้ทำสัญญำซื้อขำยน้ำประปำกับ กปภ. เป็นเวลำ 30 ปี เริ่มจ่ำยน้ำตำมสัญญำให้กับ กปภ. ใน
พื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ.กระทุ่มแบนและ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร ตั้งแต่วันที่
5 มกรำคม 2547 ตำมสัญญำกำรซื้อน้ำขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 200,000 ลบ.ม.ต่อวัน (ลบ.ม./วัน) จนถึง 300,000 ลบ.ม./วัน ต่อมำใน
เดือนธันวำคม 2551 TTW ได้ทำสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมกับ กปภ. โดย กปภ. เพิ่มกำรรับซื้อน้ำขั้นต่ำอีกปีละ 9,000 ลบ.ม. เป็นเวลำ
6 ปี จนครบ 54,000 ลบ.ม./วัน ในปี 2559 TTW มีกำลังกำรผลิตน้ำประปำสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม./วัน
จำกกำรประมำณกำรควำมต้องกำรใช้น้ำในอนำคตพบว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้น้ำประปำในพื้นที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในพื้นที่ อ.เมือง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร TTW จึงได้ว่ำจ้ำงบริษัท ช.กำรช่ำงจำกัด (มหำชน) ทำกำรออกแบบ
จัดซื้อ และก่อสร้ำง (Engineering Procurement Construction) โรงผลิตน้ำประปำแห่งที่ 2 ที่ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสำคร โดยได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2557และได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงใน
วันที่ 23 ธันวำคม 2557 กำหนดแล้วเสร็จภำยใน 2 ปี (730 วัน) โดยเป็นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงเพื่อรองรับกำรขยำยกำลังกำร
ผลิตน้ำประปำประมำณ 400, 000 ลบ.ม./วัน ในอนำคต ซึ่งจะมีกำลังกำรผลิตเริ่มต้นที่ 100,000 ลบ.ม./วัน และมีควำมคืบหน้ำ
ของงำนก่อสร้ำงประมำณร้อยละ 43.3 ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในต้นปี 2560
โรงผลิ ต น้ ำประปำแห่ ง ที่ 2 ของTTW ใช้ ร ะบบ Ultrafiltration Filtration (UF) คู่ ข นำนกั บ ระบบกำรผลิ ต แบบ
Conventional ซึ่งเป็นระบบที่โรงผลิตน้ำประปำในปัจจุบันใช้อยู่ ระบบ UF ใช้เพื่อรองรับกำรผลิตน้ำประปำในช่วงที่คุณภำพน้ำ
ดิบเสื่อมโทรมมำก เนื่องจำกระบบนี้ใช้เยื่อเมมเบรน (Semi Permeable Membrane) ในกำรแยกสำรละลำยออกจำกน้ำหรือ
ของเหลว โดยไม่ต้องใช้สำรเคมี ตลอดจนมีควำมละเอียดในกำรกรองสูง จึงถือเป็นโรงกรองน้ำประปำขนำดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเป็นแห่งแรกของประเทศ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ TTW ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตน้ำประปำภำคเอกชนรำยใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่
จะแสวงหำโอกำสและควำมเป็นไปได้ที่จะขยำยธุรกิจน้ำประปำในประเทศเพื่อนบ้ำน
1.1 วิสัยทัศน์ คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อ 30 เมษำยน 2553 ได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์จำกเดิมที่
มุ่งเน้นเป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ เป็น “บริษัทชั้นนำของประเทศในกำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม”
1.2 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 7/2551 เมื่อ 13 สิงหำคม 2551 ได้กำหนดเป้ำหมำยกำร
ปฏิบัติงำน 5 ปี โดยมีสำระสำคัญครอบคลุมเป้ำหมำยยอดกำรผลิตน้ำ เป้ำหมำยรำยได้ เป้ำหมำยกำรพัฒนำบุคลำกรเป้ำหมำย
รำงวัลคุณภำพ รำงวัลด้ำนธรรมำภิบำล และ เป้ำหมำยกำรสนับสนุนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทำงให้ฝ่ำยบริหำร
ไปดำเนินกำรจัดทำแผนงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยดังกล่ำว ทั้งนี้ ในแต่ละปีได้ทำกำรปรับปรุงเป้ำหมำยดังกล่ำวให้ครอบคลุม
กำรดำเนินงำนใน 5 ปีต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป้ำหมำยของปี 2557-2561 นั้น ได้กำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ง
ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฏำคม 2556กำหนดไว้ดังนี้
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1.2.1
ด้านผลการดาเนินงานบริษัท
1.2.1.1 รักษำกำรเติบโตของรำยได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำปีละ
15%
1.2.1.2 มีผลกำรตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่น้อยกว่ำ
15%
1.2.1.3 มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่น้อยกว่ำ
10%
1.2.2
ด้านผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินกำรให้บริษัทมีโครงสร้ำงรำยได้ ณ สิ้นปี 2559 ประกอบด้วย
1.2.2.1 ธุรกิจน้ำประปำกับ กปภ.
65%
1.2.2.2 ธุรกิจอื่นนอกเหนือจำกธุรกิจในข้อ 1.2.2.1
35%
1.2.3 ด้านการบริหารงานต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
1.2.3.1 รักษำกำรประเมินบรรษัทภิบำลจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับ “ ดีเลิศ”
1.2.3.2 พนักงำนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 75 percentile เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของบริษัทสำธำรณูปโภค
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2558
1.2.3.3 ลูกค้ำมีควำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร และ/หรือ ต่อผลิตภัณฑ์ของTTW ไม่น้อยกว่ำ 90% ภำยในปี
2557 และคงไว้ซึ่งอัตรำนี้ในปีต่อๆ ไป
1.2.3.4 รักษำอัตรำกำรร้องเรียนจำกคู่ค้ำที่ทำธุรกรรมกับTTW เฉลี่ยไม่เกิน 1 รำยต่อกำรซื้อสินค้ำ 500 ล้ำนบำท
1.2.3.5 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สิ่งแวดล้อม และสำธำรณประโยชน์ คิดเป็นงบประมำณระหว่ำง 0.75-1.00%
ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้ำนบำทต่อปี
1.2.3.6 ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของTTW
1.3 ปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ นอกจำกกำรมีสัญญำผลิตน้ำประปำให้ กปภ.ในพื้นที่ จ.นครปฐมและ
สมุทรสำครแล้ว TTW ได้ปรับเปลี่ยนลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ด้วยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำรเข้ำซื้อสิทธิ
กำรบริหำรและจัดกำรน้ำประปำและน้ำเสียในนิคมอุตสำหกรรม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1.3.1 บริษัท ประปาปทุมธานี จากัด
บริษัท ประปำปทุมธำนี จำกัด (PTW) เป็นบริษัทย่อยของ TTW โดยมีกำรลงทุนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน
1,200 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ำประปำให้กับ กปภ. ในพื้นที่ปทุมธำนี -รังสิตนับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมำจำก
ควำมต้องกำรใช้น้ำประปำที่เพิ่มตำมอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมเมืองในจังหวัดปทุมธำนี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่
รังสิต PTW ได้ดำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ำใสขนำดควำมจุ 10,000 ลูกบำศก์เมตร พร้อมระบบส่ง จ่ำยน้ำไปยังหมู่บ้ำนเมือง
เอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 โดยเริ่มจ่ำยน้ำอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2558 ซึ่งมียอด
จ่ำยน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 22,000-25,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน นอกจำกนี้ PTW ยังได้ดำเนินโครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตน้ำประปำ
(โครงกำรฯ) ในพื้นที่ปทุมธำนี -รังสิตมูลค่ำโครงกำร 403 ล้ำนบำท สำหรับกำรขยำยกำลังกำรผลิตน้ำประปำเริ่มต้นที่ 57,000
ลูกบำศก์เมตรต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 100,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งได้ว่ำจ้ำงบริษัท ช. กำรช่ำง จำกัด (มหำชน) ทำกำร
ออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction) ลงนำมสัญญำเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลำก่อสร้ำง 365 วัน ปัจจุบันโครงกำรฯ ได้แล้วเสร็จอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2558 เป็นผลให้กำลังกำรผลิต
สูงสุดเพิ่มจำก 388,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวันไปเป็น 488,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
สำหรับ ในปี 2558 PTW มียอดจ่ำยน้ำประปำให้กับ กปภ.ทั้งสิ้น 133.0 ล้ำน ลบ.ม. โดยมี ยอดจ่ำยน้ำสะสม
นับตั้งแต่จ่ำยน้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,726.3 ล้ำน ลบ.ม.
1.3.2 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จากัด
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO) เป็นบริษัทย่อยของTTW มีผู้ถือหุ้นคือ TTW ถือหุ้นร้อยละ 68
และ PTW ถือหุ้นร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจในกำรบริหำรและจัดกำรระบบผลิตและจ่ำยน้ำประปำและระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับ
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TTW และ PTW นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ TWO ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:2008 จำก SGS Yarsley ในด้ำนกำรให้บริกำรเดินระบบบำรุงรักษำและบริหำรจัดกำรโครงกำร
ผลิตน้ำประปำในพื้นที่ ปทุมธำนี ธรรมศำสตร์ และรังสิต
ในปี พ.ศ. 2558 สัญญำ O&M ระบบผลิตน้ำประปำและสัญำจ้ำงบริหำรจัดกำรและบำรุงรักษำ ระบบสูบน้ำดิบ
ระบบท่อจ่ำยน้ำดิบ ระบบท่อจ่ำยน้ำประปำ และระบบรวบรวมน้ำเสีย ทั้งนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและอมตะซิตี้ ได้สิ้นสุดลง
ในวัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 TWO ได้ดำเนินกำรขอต่อสัญญำ O&M ระบบผลิตน้ำประปำ ทั้งนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและ
อมตะซิตี้ กับทำงบริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด (AW) ซึ่ง TWO ได้รับหนังสือกำรต่อสัญญำอย่ำงเป็นทำงกำรจำกทำง AW ลงวันที่ 7
พฤษภำคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยต่อสัญญำออกไปเป็นระยะเวลำ 5 ปีตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563 และสำหรับสัญญำจ้ำงบริหำรจัดกำรและบำรุงรักษำระบบสูบน้ำดิบ ระบบท่อจ่ำยน้ำดิบ ระบบท่อจ่ำยน้ำประปำ และ
ระบบรวบรวมน้ำเสีย นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและอมตะซิตี้ ซึ่งทำง TWO ได้ยื่นเสนอประมูลและเป็นผู้ชนะกำรประมูลโดย
ทำง AW ได้ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงในกำรจ้ำงอย่ำงเป็นทำงกำรลงวันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 โดยมีอำยุสัญญำ 10 ปีมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2568
1.3.3.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
TTW ได้ ซื้ อ สิ ท ธิ ใ นกำรผลิ ต น้ ำประปำและกำรบ ำบั ด น้ ำเสี ย ในนิ ค มอุ ต สำหกรรมบำงปะอิ น ( BIE)
จ.พระนครศรีอยุธยำจำก บริษัท ที่ดินบำงปะอิน จำกัด เป็นระยะเวลำ 30 ปีนับแต่เดือนสิงหำคม 2552 โดยมีกำลังกำรผลิต
น้ ำประปำ 48,000 ลบ.ม.ต่ อ วั น และสำมำรถท ำกำรบ ำบั ด น้ ำเสี ย ได้ 18,000 ลบ.ม.ต่ อ วั น โดยในปี 2558 BIE มี ย อดจ่ ำ ย
น้ำประปำทั้งสิ้น 7.7 ล้ำน ลบ.ม.และมียอดจ่ำยน้ำสะสมนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ำดำเนินกิจกำรจนถึงสิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 41.6
ล้ำน ลบ.ม.
เนื่องจำกปัจจุบันสถำนีสูบน้ำดิบคลองวัวมักจะประสบปัญหำทั้งเรื่องของคุณภำพและปริมำณ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในช่วงหน้ำแล้ง เป็นผลให้โรงผลิตน้ำประปำ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ประสบปัญหำในกำรผลิตน้ำประปำให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต นอกจำกนี้ยังมีอัตรำกำรใช้สำรเคมีที่สูงเพื่อให้ได้น้ำประปำที่มีคุณภำพอันเป็นผลมำจำก
คุณภำพน้ำดิบที่เสื่อมโทรม ทำให้ต้นทุน ในกำรผลิตน้ำประปำเพิ่มขึ้น TTW จึงได้ดำเนินโครงกำรก่อสร้ำงย้ำยสถำนีสูบน้ำดิบ
นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน (โครงกำรฯ) จำกคลองวัวมำยังริมแม่น้ำเจ้ำพระยำด้วยงบลงทุนทั้งสิ้น 188 ล้ำนบำท ซึ่งได้ว่ำจ้ำง
บริษัท ช. กำรช่ำง จำกัด (มหำชน) ทำกำรออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction) ลง
นำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลำก่อสร้ำง 18 เดือน โครงกำรฯ ดังกล่ำวจะช่วยแก้ปัญ หำทั้งในเรื่อ ง
คุณภำพและปริมำณ รวมทั้งกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่ มีน้ำดิบไม่เพียงพอหรือมีคุณภำพที่เสื่อมโทรมมำผลิตน้ำประปำอย่ำง
ยั่งยืน
ทั้งนี้ในกำรดำเนินงำนของโครงกำร BIE นั้น เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับองค์กรและยังเป็นกำรเพิ่มทักษะ ควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกรของTTW ในกำรที่จะเป็นผู้ให้บริกำรโดยตรงกับลูกค้ำ เพื่อปูทำงไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “เป็น
บริษัทชั้นนาของประเทศในการดาเนินธุรกิจน้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”
1.3.4 การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
ในปี 2554 TTW ได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding
Company ที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ผลิตและจำหน่ำยไฟ้ฟ้ำ โดย CKP มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจผลิต
และจำหน่ำยไฟฟ้ำอีก 5 แห่ง ได้แก่ พลังงำนน้ำ 1 แห่ง พลังงำนแสงอำทิตย์ 3 แห่ง และพลังงำนควำมร้อนร่วม 1 แห่ง ปัจจุบัน
TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 ของทุนจดทะเบียน 9,240 ล้ำนบำท โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้นรวม 4,228 ล้ำนบำท
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ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 3

บริษัท ทีทีดบั บลิว จำกัด (มหำชน)

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บมจ. ทีทีดับบลิว
ทุนจดทะเบียน 3,990 ล้ำนบำท
ทุนที่ชำระแล้ว 3,990 ล้ำนบำท

* 98.0 %
๔%*
บจก. ประปำปทุมธำนี
ทุนจดทะเบียน 1,200 ล้ำนบำท
ทุนที่ชำระแล้ว 1,200 ล้ำนบำท

68.0 %
32.0 %

บจก. ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์
ทุนจดทะเบียน 60 ล้ำนบำท
ทุนที่ชำระแล้ว 60 ล้ำนบำท

25.31 %
บมจ. ซีเค พำวเวอร์
ทุนจดทะเบียน 9,240 ล้ำนบำท
ทุนที่ชำระแล้ว 7,370 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ : *กำรประปำส่วนภูมิภำคถือหุ้นใน บจก.ประปำปทุมธำนี ร้อยละ 2
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