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

  
            3.1 ด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง 1  ข้อ คือ 

         การจ่ายน้ าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    
           บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อยอดกำรจ่ำยน้ ำประปำของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ก ำหนด

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

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

ของผู้ใช้น้ ำ 
3. บริษัทฯ จัดท ำแผนกำรเข้ำพบผู้ใช้น้ ำ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 

          3.2  ด้านการด าเนินงาน (Operations Risk) มีปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อ คือ 

         3.2.1 ชื่อเสียงบริษัทเสียหายมาจากการจ่ายน้ าประปาไม่ได้คุณภาพ 
            สืบเน่ืองจำกผู้ใช้น้ ำหลักในพื้นท่ีกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดนครปฐมและสมุทรสำครเป็นผู้ใช้น้ ำประเภท

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

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
1. บริษัทฯ จะเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดิบ แม่น้ ำท่ำจีนและแม่น้ ำเจ้ำพระยำ โดยเน้นท่ีค่ำคลอไรด์ เน่ืองจำกช่วง

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

เข้ำปฏิบัติได้ทันท่วงที 
                3.2.2 การขาดความต่อเนื่องในการส่งน้ าท่อประธาน 

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

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

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

แนวเส้นท่อ เพื่อประเมินควำมเสี่ยงผลจำกกำรเปลี่ยแปลงสภำพแวดล้อมบริเวณอุปกรณ์ระบบแนวเส้นท่อ 
BTM 

3. ด ำเนินกำรตรวจสอบน้ ำสูญเสียในท่อส่งน้ ำตำมแต่ละสถำนีโดยกำรจับอัตรำกำรไหลของน้ ำผ่ำนมำตรวัด
เทียบกับเครื่องมือวัดอัตรำกำรไหลของแต่ละสถำนี 

4. ด ำเนินกำรส ำรวจเส้นท่ออย่ำงต่อเนื่อง ประสำนเจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรฯ ก่อสร้ำงขยำยถนนทุกภำคส่วน 
      3.2.4 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ส่งและจ่ายน้ าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
1. ควบคุมกำรเดินเครื่องจักรและกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมแผน  เพื่อให้เหมำะสมกับกำรผลิต

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

  
        3.3  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ คือ 

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

อัตรำดอกเบี้ยท่ีอำจจะเพิ่มขึ้นในอนำคต แต่ด้วยสภำพเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทย แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ใน
ระดับต่ ำและทรงตัวหลำยปี และหำกอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่ำงรุนแรง บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือในมือเพียงพอท่ีจะสำมำรถจ่ ำย
ช ำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้อย่ำงต่อเนื่อง  

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สร้ำงสมดุลระหว่ำงหน้ีสินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวกับหน้ีสินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีให้มีจ ำนวนหรือสัดส่วน

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

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

2. พิจำรณำด ำเนินกำรเจรจำกับธนำคำรหรือออกหุ้นกู้ท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีทดแทนเงินกู้เดิม โดยอัตรำดอกเบี้ยของ
หุ้นกู้ต้องต่ ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3.00 

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

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

4. ด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนะทำงกำรเงินของบริษัททุกไตรมำส และทุกสิ้นปี 
      บริษัทฯ มีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคง มีสภำพคล่องท่ีดี มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นบวกมำโดยตลอด ดังน้ัน โอกำสท่ี
บริษัทฯ จะมีผลกำรด ำเนินงำนติดลบมีโอกำสเกิดขึ้นน้อยส ำหรับธุรกิจในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม เพื่อมิให้ควำมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น 
บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะลงทุนโครงกำรท่ีมีผลตอบแทนตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือมีผลตอบแทนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15  
 
 
 
 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 
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       3.4  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ซี่งมีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ คือ 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




