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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญในชวงที่ผานมา 

 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2526 ไดมีมติเห็นชอบในมาตรการปองกันและแกไข
วิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของถือเปนแนวทางปฏิบัติและไดมอบหมายใหสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมประสานการดําเนินงานกับกรมทรัพยากรธรณี และกรมแผนที่ทหารในการติดตามสถานการณน้ํา
บาดาลและแผนดินทรุด ซึ่งตอมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2538 ไดมีมติเห็นชอบใหขยายเขตควบคุม
วิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุดเพิ่มจาก 4 จังหวัดขึ้นอีก 2 จังหวัด รวมเปน 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี และเพื่อลดปญหาการทรุดตัวของแผนดินและปญหาน้ําเค็มเขาแทรกซึมสู
แหลงน้ําใตดินอันเกิดจากการใชน้ําบาดาลมากเกินไปในเขตพื้นที่ดังกลาว ไดมอบหมายใหกรมทรัพยากรธรณีควบคุม และลด
การใชน้ําบาดาล รวมทั้งใหสํานักงบประมาณเรงรัดการสนับสนุนงบประมาณให กปภ. และ กปน. ขยายเขตบริการน้ําประปาเขา
ไปในเขตวิกฤตใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยตองเปนการประปาผิวดินเทานั้น มิใชการประปาบาดาล 

 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตน้ําประปาจําหนายใหแกการประปาสวนภูมิภาคในพื้นที่ อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม และ อําเภอกระทุมแบน และ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 25 ป และ
เขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. เปนระยะเวลา 30 ป เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 และขอตกลงซื้อขายน้ําประปากอน
วันเริ่มประกอบกิจการ กับ กปภ. ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2546 บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการผลิตน้ําประปาครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2547  

 นอกจากนี้ ในป 2550 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของประปาปทมุธานี จํานวนทั้งสิ้น 11,759,735 หุน หรือคิดเปน
รอยละ 98.0 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของประปาปทุมธานจีากผูถอืหุนรายใหญ ซึ่งสวนใหญเปนกลุมเดียวกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ เพ่ือลดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนทีอ่าจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเดียวกัน สงผลใหประปา
ปทุมธานีเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ นับแตนั้น  

ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญของบริษัทฯ สรุปไดดังนี ้

11 กันยายน 2543  จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ภายใตชื่อ บริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (“VKCS”) 
(ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด) เพ่ือดําเนินธุรกิจประกอบกิจการ
จัดการ และพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามโครงการผลิตและจําหนาย
น้ําประปา โดยเปนการรวมทุนระหวาง ช.การชาง กับกลุมเธมส วอเตอร (ซึ่งประกอบดวย
บริษัท เธมส วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิส จํากัด บริษัท เธมส วอเตอร อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เธมส วอเตอร พับลิค คอมปานี ลิมิเต็ด) ดวย
ทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลว 100,000 บาท (มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท) ใน
สัดสวนรอยละ 50 และรอยละ 50 ตามลําดับ  

21 กันยายน 2543  เขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. เปนระยะเวลา 30 ป โดยมีลักษณะสัญญาเปน
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แบบ Build Own Operate (“BOO”) บริษัทฯ เปนผูดําเนินการกอสรางระบบผลิต
น้ําประปา และระบบจายน้ําประปา โดยบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิต
น้ําประปา และระบบจายน้ําประปา และไมตองโอนระบบผลิตน้ําประปา และระบบจาย
น้ําประปาใหแก กปภ.  

10 เมษายน 2544  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100,000 บาท เปน 3,000,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุน
ใหแกผูถือหุนเดิม  

27 เมษายน 2544  ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติใหสูบน้ําจากแมน้ําทาจีน 
(เดิมชื่อแมน้ํานครชัยศรี) เพ่ือผลิตเปนน้ําประปาจําหนายใหแกประชาชน 320,000 ลบ.
ม./วัน  

12 มิถุนายน 2544  วาจางกิจการรวมคา ทีดับบลิวซีเค (“TWCK”)  (ซึ่งเปนกิจการรวมคาที่มีกลุมบริษัท ช.การ
ชาง และกลุมเธมส วอเตอรเปนผูลงทุนในอัตรารอยละ 50 และ 50 ตามลําดับ) ใหเปน
ผูจัดการโครงการ (Project Manager) ทําหนาที่กํากับดูแลการกอสรางโรงผลิตน้ํา สถานี
จายน้ํา และระบบสงและจายน้ําทั้งหมดของโครงการ 

 ทําสัญญากับ บมจ. ช.การชาง ในการเปนผูดําเนินการติดตอ และอํานวยความสะดวกใน
งานที่ตองติดตอกับหนวยงานตางๆ เพ่ือขออนุญาตในการวางระบบ และดําเนินการใน
การกอสรางงานโครงสรางพื้นฐาน (Local Coordination Agreement) (“LCA”)  

 ทําสัญญากับ บจก. เธมส วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิส ในการใหความชวยเหลือ
งานทางดานเทคนิคตางๆ ในการดําเนินการระบบผลิตน้ําประปา (Technical Service 
Agreement) (“TSA”) 

 ทําสัญญากับบริษัท เอฟบีซีแอล (ประเทศไทย) จํากัด (“เอฟบีซีแอล” ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน 
บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด (“วอเตอรโฟลว”)) (ซึ่งมีผูถือหุนเริ่มแรกคือ บจ. ช.การชาง โฮ
ลด้ิง และ บจ. เธมส วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) โดยถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 50 และ 50 ตามลําดับ) ในการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบการผลิตน้ําประปา 
(Operation and Maintenance Agreement) ใหแกบริษัทฯ  

10 เมษายน 2545  ไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการไดรับยกเวนอากรขา
เขาสําหรับเครื่องจักร และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจาก
การประกอบกิจการผลิตน้ําประปารวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน 
และทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 
3.1.4 - การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน) 

25 กันยายน 2546  ทําขอตกลงซื้อขายน้ําประปากอนวันเริ่มประกอบกิจการ (Pre-sale) กับ กปภ. 

5 มกราคม  2547  เร่ิมดําเนินการผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายใหแก กปภ.กอนวันเริ่มประกอบกิจการ 

21 กรกฎาคม 2547  เร่ิมซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริงตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ.  

 เร่ิมใชสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 
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1382(2)/2545 ที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

11 มีนาคม  2548  ไดรับสัมปทานในการประกอบกิจการน้ําประปาในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม และ อ.กระทุมแบน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนมาใชในการผลิต
น้ําประปา  

2 สิงหาคม 2548  เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน โดยกลุมบริษัทเธมส วอเตอร ไดขายหุนสามัญที่ถืออยู
ในบริษัทฯ ทั้งหมด  ใหกับ ช.การชาง รวมทั้งหุนสามัญที่ถืออยูทั้งหมดในวอเตอรโฟลว ให
แกบจ. ซี.เค.ออฟฟซ ทาวเวอร ซึ่งเปนบริษัทที่มีผูถือหุนรายใหญเปนกลุมเดียวกับ ช.การ
ชาง 

    ยกเลิกสัญญา TSA ที่ทําไวกับบจ. เธมสวอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิส  โดยบริษัทฯ 
ไดชําระเงินชดเชยการสิ้นสุดสัญญาดังกลาวกอนกําหนดเปนเงิน 63 ลานบาท 

 กันยายน  

ถึง  

ธันวาคม 

2548 

 

2548 

 เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน โดย ช.การชาง ไดขายหุนสามัญที่ถืออยูในบริษัทฯ 
บางสวนใหกับบมจ. ทางดวนกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 4.83 รอยละ 2.50  และรอยละ 2.50 ตามลําดับ ใน
ราคาหุนละ 290 บาท (มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท) 

25  ตุลาคม 2548  ยกเลิกสัญญา LCA ที่ทําไวกับ ช.การชาง โดยบริษัทฯ ไดชําระเงินชดเชยการสิ้นสุด
สัญญาดังกลาวกอนกําหนดเปนจํานวนเงิน 63 ลานบาท 

1 กุมภาพันธ 2549  ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเพ่ิมทุนอีกจํานวน 2.5 ลานหุนจากทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000 
ลานบาท เปน 3,250 ลานบาท โดยการเสนอขายใหผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ในราคาขาย
หุนละ 290 บาท (มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท) เพ่ือใชเปนเงินทุนในการซื้อหุนสามัญของ
วอเตอรโฟลว  

27 กุมภาพันธ 2549  ซื้อวอเตอรโฟลวจากบริษัท Advance Assets Associates Limited (“AAA”) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในหมูเกาะ British Virgin Islands ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวโยง
กับบริษัทฯ ดวยเงินจํานวน 700 ลานบาท   

24 มีนาคม 2549  บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด (“มิตซุย”) (บริษัทที่มีผูถือหุนใหญคือ 
มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุน โดยไดดําเนินธุรกิจ
น้ําประปาในประเทศตุรกี เม็กซิโก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไมมี
ความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ เขาทําการซื้อหุนบริษัทฯ จาก ช.การชาง ดวยวัตถุประสงคใน
การลงทุนธุรกิจน้ําประปาในประเทศไทย จํานวน 11,375,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 35 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 320 บาท 

1 เมษายน 2549  แกไขสัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบการผลิตน้ําประปา (Operation and 
Maintenance Agreement) กับวอเตอรโฟลว เพ่ือใหเหมาะสมกับโครงสรางการถือหุน
ของกลุมบริษัทฯ ภายหลังจากการที่บริษัทฯ เขาไปซื้อหุนสามัญจํานวนรอยละ 99.9 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของวอเตอรโฟลว ซึ่งภายหลังถือเปนหนวยผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ 
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เพ่ือใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด  

16 มิถุนายน 2549  ไดรับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามเกณฑ ISO 9001:2000 โดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 

6 กรกฎาคม 2549  แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  

 เปลี่ยนแปลงมูลคาตราไวหุนละ 100 บาท เปน 1 บาท 

26 กันยายน 2549  ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 3,250 ลานบาทเปน 3,990 
ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 740 ลานหุน และอนุมัติการจัดสรรหุนเพิม่
ทุน ดังนี้ 

(1) หุนสามัญจํานวน 40 ลานหุน จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
บริษัทฯ และพนักงาน วอเตอรโฟลว 

(2) หุนสามัญจํานวน 700 ลานหุน จัดสรรเพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไป 

29 มิถุนายน 2550  เขาทําสัญญาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานี จํานวน 10,698,283 หุน คิดเปนรอยละ 
89.15 ของหุนทั้งหมดของประปาปทุมธานี 

3 - 4 ธันวาคม 2550  เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ
พนักงานของวอเตอรโฟลว จํานวนทั้งสิ้น 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ที่
ราคาเสนอขายหุนละ 1.20 บาท 

18 ธันวาคม 2550  เขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานีเพ่ิมเติมอีกจํานวน 1,061,452 หุน หรือคิดเปนรอย
ละ 8.85 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของประปาปทุมธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในประปาปทุมธานีทั้งสิ้นรอยละ 98.0 ของหุนที่ชําระแลว
ทั้งหมดของประปาปทุมธานี 

31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ  ได รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดลอม  ISO 14000 จาก  
Moody International Certification Ltd. 

20 พฤษภาคม 2551  ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แกผูถือหุนโดยทั่วไป บริษัทได
เพ่ิมทุนที่ชําระแลวเปน 3,990 ลานบาท 

22 พฤษภาคม 2551  ตลาดหลั ก ท รั พ ย แ ห ง ป ร ะ เ ทศ ไ ทยป ร ะ ก าศ รั บ หุ น ส ามัญขอ งบ ริ ษั ท ฯ  ใ น 
กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

29 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวน
ภูมิภาคสําหรับสวนขยาย โดยเพิ่มปริมาณรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่าเพิ่มขึ้นจาก 300,000 
ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน 

 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาวาจาง ช. การชาง ใหกอสรางงานโยธาโครงการขยายกําลัง
การผลิตและสงน้ําประปาจาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน มูลคา 
638,926,000 บาท 
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บริษัท ประปาปทุมธาน ีจํากัด 

 ประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในเขต จ. ปทมุธานี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 มีกําลังการผลิต
สูงสุดที่ 388,000 ลบ.ม./วัน นับวาเปนผูผลิตและจําหนายน้ําประปาภาคเอกชนที่มีกําลงัการผลิตสูงสุด 

ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญของประปาปทุมธานี สรุปไดดังนี้ 

29 พฤษภาคม 2538  จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทภายใตชื่อ บริษัท พีซีเคท ี (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือประกอบ
กิจการจัดหาและพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามโครงการผลิตและ
จําหนายน้ําประปา ดวยทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลวจํานวน 200 ลานบาท 
(มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท) โดยการรวมทุนระหวาง ช.การชาง บริษัท เธมส วอเตอร 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) บริษัท 
นครหลวงคาขาว จํากัด โบวิส ลมิิเต็ด และ กปภ. ในสัดสวนรอยละ 30, รอยละ 30, 
รอยละ 15, รอยละ 15, รอยละ 5 และรอยละ 5 ตามลําดับ 

31 สิงหาคม 2538  ลงนามในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา เปนระยะเวลา 25 ป 
ลักษณะของสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) บนพื้นฐาน
ของการกําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซือ้ ประปาปทุมธานีเปนผูดําเนินการ
กอสรางระบบผลติน้ําประปา และระบบจายน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีตองโอน
ระบบจายน้ําประปาใหแก กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจการ และโอนกรรมสิทธิ์ในระบบ
ผลิตน้ําประปาใหแก กปภ. เมือ่ครบระยะเวลา 25 ป  

24 มกราคม 2539  ไดรับอนุญาตใหสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาในปริมาณ 300,000 ลบ.ม./วัน เพ่ือทําการ
ผลิตเปนน้ําประปาตามโครงการเอกชนรวมลงทุนปรับปรุงขยายขยายการประปา
ปทุมธานี – รังสิต จากคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  

15 ตุลาคม 2541  เร่ิมประกอบกิจการผลิตและจําหนายน้ําประปาแก กปภ. ตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการ
ผลิตและจําหนายน้ําประปา 

13 มกราคม 2543  ไดรับสัมปทานใหประกอบกิจการประปาในพื้นที่บริการเขตปทุมธาน–ีรังสิต  
จ.ปทุมธาน ีจากกระทรวงมหาดไทย  

2 สิงหาคม 2548  บริษัท เธมส วอเตอร อินเตอรเนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด ไดขายหุนสามัญที่ถอือยู
ทั้งหมดในประปาปทุมธานีใหกับ บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด  

30 มิถุนายน 2549  บริษัท เบอรลี ่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไดขายหุนสามัญที่ถอือยูทั้งหมดในประปา
ปทุมธานีใหกับ ช.การชาง (โปรดพิจารณาโครงสรางการถือหุน ณ ปจจุบันของประปา
ปทุมธานีเพ่ิมเติมในสวนที่ 2 ขอ 2.2 – ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ) 

15 กันยายน 2549  ลงนามในสัญญาซื้อขายน้ําประปากับกปภ. เพ่ือซื้อขายน้ําประปาในปริมาณ 70,000 
ลบ.ม./วัน ลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) ประปา
ปทุมธานีมีสิทธขิายน้ําประปาตามสัญญานี้จนถงึวันที่ 14 ตุลาคม 2566 
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25 มกราคม 2550  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,102 ลานบาท เปน 2,752 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนเพิม่
ทุนตามสัดสวนการถือหุนแกผูถอืหุนเดิม ทั้งนี้ ไดนําหุนในสวนของ กปภ. 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดสละ
สิทธิการจองซื้อหุนในครั้งนี้มาจัดสรรใหแกผูถอืหุนรายอื่นที่เหลือตามสัดสวนการถือหุน 

26 มกราคม 2550  ยกเลกิสัญญาการบริหารจัดการ และการซอมบํารุง (Operation and Maintenance 
Agreement) กับบริษัท ปทุมธาน ีโอเปอเรชัน่ส จํากัด (ปทุมธานี โอเปอเรชัน่ส) เขาซือ้
หุนทั้งหมดของบรษัิท บีเจที วอเตอร จํากัด (“บีเจท”ี) และลงนามในสญัญาการบริหาร
จัดการ และการซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) กับบีเจท ี

11 มิถุนายน 2550  ลดทุนจดทะเบียนจาก 2,752 ลานบาท เปน 1,200 ลานบาท โดยการลดทุนตาม
สัดสวนการถือหุน ณ ขณะนั้น 

29 มิถุนายน 2550  เปลี่ยนแปลงผูถอืหุนรายใหญจาก ช. การชางเปนบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการ
ถือหุนในประปาปทุมธานีทั้งสิ้นรอยละ 89.15 ของหุนที่ชําระแลวทัง้หมดของประปา
ปทุมธาน ี

18 ธันวาคม 2550  ช.การชาง นครหลวงคาขาว และบุคคลอื่นขายหุนสามัญของประปาปทุมธานีเพ่ิมเติม
อีกรอยละ 8.85 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของประปาปทุมธานีแกบริษัทฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในประปาปทุมธานีทั้งสิ้นรอยละ 98.0 ของ
หุนทั้งหมดของประปาปทุมธานี 

1 สิงหาคม 2551  เร่ิมดําเนินการผลิตและสงน้ําประปาจากโรงผลิตน้ําประปาที่ไดขยายกําลังการผลิตแลว 
โดยกําลังการผลิตของโรงผลิตน้ําประปาดังกลาวเทากับ 100,000 ลบ./วัน และปริมาณ
น้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อจากประปาปทุมธานีเพ่ิมขึ้นจาก 260,000 ลบ.ม./วัน 
เปน 310,000 ลบ.ม./วัน 

  
 
2.2  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจกิจการประปาโดยไดทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2543 มีอายุสัญญา 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 โดย กปภ. รับซือ้
น้ําประปาจากบริษัทฯ เพ่ือจําหนายแกประชาชนในเขตพื้นที่ อ.สามพราน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาครทั้งจังหวัด 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ดําเนินการภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาที่ไดรับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2548 มีระยะเวลา 25 ป เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่ อ.สามพราน อ.นครชัยศรี 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ อ.กระทุมแบน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่ง ในการผลิตน้ําประปา บริษัทฯ จะทําการสูบน้ําจากแม
น้ําทาจีนมาใชเปนน้ําดิบในการผลิต น้ําประปาที่ ผลิตไดจะถูกสงดวยทอสงน้ําประธาน (Bulk Transmission Main : BTM) จาก
โรงผลิตน้ําที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ คือ สถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํา
มหาชัยดวย และถูกสูบจายตอผานทอจายน้ํา (Local Distribution Network : LDN) เพ่ือเขาสูทอบริการเพื่อใหบริการประชาชน
ในเขตพื้นที่ของสํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร 
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ในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ นั้น เดิม บริษัทฯ ไดทําสัญญาวาจาง วอเตอรโฟลว ใหดําเนินการในสวนของงาน
ปฏิบัติการในฝายผลิตโดยดูแลเกี่ยวกับการผลิต การซอมบํารุง และการควบคุมการผลิต และจายน้ําประปา ตอมาเมื่อวันที่  27 
กุมภาพันธ 2549 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ วอเตอรโฟลว จาก AAA ซึ่งเปนนิติบุคคลอื่น ทําให วอเตอรโฟลว มี
ฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ไดมีการแกไขสัญญาระหวางบริษัทฯ กับ วอเตอรโฟลว เพ่ือให
สอดคลองกับการที่วอเตอรโฟลวเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทโดยแกไขใหวอเตอรโฟลวทําหนาที่เปนหนวยผลิตใหกับ
บริษัทฯ แทน 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานีจํานวน 10,698,283 หุน หรือคิด
เปนจํานวนรอยละ 89.15 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของประปาปทุมธานี ที่ราคา 340 บาทตอหุน รวมทั้งสิ้น 3,637,416,220 
บาท ทั้งนี้ ราคาประเมินมูลคาหุนประปาปทุมธานีโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2 รายอยูในชวง 314.58 – 378.29 บาทตอหุน 
และ 389.78 – 466.35 บาทตอหุน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 12 – ฐานะการเงินและผลการดาํเนนิงาน) 
การเขาซื้อหุนประปาปทุมธานีในคร้ังนี้ทําใหประปาปทุมธานีมีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและ
จําหนายน้ําประปากับ กปภ. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538 มีอายุสัญญา 25 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2541 และสิ้นสุดวันที่ 
14 ตุลาคม 2566 โดย กปภ. รับซื้อน้ําประปาจากประปาปทุมธานีเพ่ือจําหนายแกประชาชนในพื้นที่บริการเขตปทุมธานีและ
รังสิต จ.ปทุมธานี และไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 มีระยะเวลา 
25 ป   การผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานี เร่ิมจากการสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาเพื่อใชในการผลิตที่โรงผลิตน้ําที่ อ.
สามโคก จ.ปทุมธานี น้ําประปาที่ผลิตไดจะถูกสงดวยทอสงน้ําประธาน (Bulk Transmission Main (Bulk Transmission Main : 
BTM) ไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 3 แหงของประปาปทุมธานี คือสถานีจายน้ํารังสิต สถานีจายน้ําธรรมศาสตร และสถานีจายน้ํา
ปทุมธานี และจะถูกสูบจายตอผานทอจายน้ํา (Local Distribution Network : LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. ไปยังทอบริการ
เพ่ือใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ของสํานักงานประปาปทุมธานีและสํานักงานประปารังสิต เนื่องดวยความตองการน้ําในพื้นที่
เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ประปาปทุมธานีไดลงนามในสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
น้ําประปาที่จะซื้อจากประปาปทุมธานีอีกในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน จนกระทั่งวันที่ 14 ตุลาคม 2566 โดยกําหนดใหบริการ
ในเขตพื้นที่สํานักงานประปารังสิต  

ทั้งนี้ เดิม ประปาปทุมธานี ไดทําสัญญาวาจาง ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส ใหดําเนินการในสวนของฝายผลิต และ
ปทุมธานี โอเปอเรชั่นสไดทําสัญญาวาจางชวงใหบีเจทีรับชวงดําเนินการตออีกทอดหนึ่ง ตอมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 
ประปาปทุมธานีไดยกเลิกสัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุงกับปทุมธานี โอเปอเรชั่นส โดยไดจายเงินคาชดเชยจํานวน 
385 ลานบาทใหแกปทุมธานี โอเปอเรชั่นส และไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบีเจทีเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 305 ลานบาท พรอม
กันนั้น ประปาปทุมธานีไดลงนามในสัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุงเพื่อวาจางบีเจทีใหทําหนาที่ในการดําเนินการใน
สวนของงานปฏิบัติการในฝายผลิต การซอมบํารุง การควบคุมการผลิต และการจายน้ําประปา ของประปาปทุมธานี 

 ตอมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานีเพ่ิมเติมจาก ช.การชาง และนคร
หลวงคาขาว จํานวนทั้งสิ้น 1,061,452 หุน หรือคิดเปนรอยละ 8.85 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของประปาปทุมธานี ที่ราคา 340 
บาทตอหุน รวมทั้งสิ้น 360,893,680 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในประปาปทุมธานีทั้งสิ้นรอย
ละ 98.0 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของประปาปทุมธานี  

 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3 – การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ) 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 20 
 

โครงสรางการถอืหุนในกลุมบรษิัทฯ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 

 

 

2.3 โครงสรางรายได 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดหลกัจากการผลิต และจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. แตเพียงอยางเดียว บริษัทฯ เร่ิม
มีรายไดจากการประกอบกิจการประปาตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกระทั่งวันที ่20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนระยะเวลากอน
วันเริ่มประกอบกจิการตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา (Pre-sale) คิดเปนรายไดจากการขายน้ําประปากอนวันเริ่มประกอบกิจการ
ทั้งสิ้นจํานวน 316.57 ลานบาท และบริษัทฯ เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการตามกําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา
นับต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 เปนตนมา  

 สวนประปาปทุมธานีเร่ิมดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปากอนวนัเริ่มประกอบกิจการ (Pre-sale) ต้ังแตวันที่ 11 
กันยายน 2541 และมีรายไดจากการการจําหนายน้ําประปาตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจาํหนายน้ําประปาเมื่อวันที่ 
15 ตุลาคม 2541 

 นอกจากนี้ บีเจทีซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานีมีรายไดสวนหนึ่งมาจากการใหบริการดําเนินการบํารุงรักษา
ระบบผลิตน้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

บมจ. น้ําประปาไทย 
 

ทุนจดทะเบียน 3,990 ลานบาท 
ทุนที่ชําระแลว 3,990 ลานบาท 

บจก. วอเตอรโฟลว 
 

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท 
ทุนที่ชําระแลว 10 ลานบาท 

100% 

บจก. ประปาปทุมธานี 
 

ทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท 
ทุนที่ชําระแลว 1,200 ลานบาท 

บจก. บีเจที วอเตอร 
 

ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท 
ทุนที่ชําระแลว 50 ลานบาท 

100% 

98.0%* 
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษทัยอย(1) 
(หนวย : ลานบาท) 

 ป 2548(4) ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

รายไดจากการประกอบ
กิจการประปา 

1,356.03 99.69 1,697.80 98.58 2,567.03 97.86 3,569.25 98.09 

รายไดจากการบริการ(2) - - 24.39 1.42 33.16 1.26 36.01 0.99 

รายไดอื่น(3) 4.22 0.31 1,722.19 100.00 2,623.23 100.00 33.53 0.92 

รวมรายได 1,360.25 100.00 1,697.80 98.58 2,567.03 97.86 3,638.79 100.00 
ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  
 (1) ขอมูลโครงสรางรายไดมาจากงบการเงินจริงของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางไรก็ตาม สามารถพิจารณางบเสมือนงบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยไดในสวนที่ 2 ขอ 12 - ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 (2) เปนรายไดจากการใหบริการผลิตนํ้าประปาของบีเจที ใหแกอมตะนคร 
(3) สวนใหญเปนรายไดดอกเบี้ยรับ 

(4) รายไดเฉพาะบริษัทฯ 
 

 ปริมาณความตองการน้ําประปาในพื้นที่ที่ไดรับสัมปทาน มีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะประเภทของผูใชน้ํา 
และพื้นที่สํานักงานประปาของ กปภ. ที่บริษัทฯ จําหนายน้ําประปาใหมี 3 แหง คือ 

(1) สํานักงานประปาสามพราน ดูแลพ้ืนที่จายน้ําในพื้นที่ อ.สามพราน อ.นครชัยศรี และ บางสวนของ อ.เมือง   
จ.นครปฐม  

(2) สํานักงานประปาออมนอย ดูแลพ้ืนที่ใหบริการน้ําประปาในพื้นที่บางสวนของ อ.กระทุมแบน  จ.สมุทรสาคร 
และ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

(3) สํานักงานประปาสมุทรสาคร ดูแลพ้ืนที่ใหบริการน้ําประปาในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร และ บางสวนของ     
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 

สวนประปาปทุมธานี จําหนายน้ําประปาใหกับพ้ืนที่บริการ 2 แหง คือ 

(1) สํานักงานประปาปทุมธานี ดูแลพ้ืนที่ใหบริการน้ําประปาในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาในเขต  
จ.ปทุมธานี ซึ่งไดแก อ.เมือง อ.สามโคก และ อ.ลาดหลุมแกว 

(2) สํานักงานประปารังสิต ดูแลพ้ืนที่ใหบริการน้ําประปาในพื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาในเขต  
จ.ปทุมธานี ซึ่งไดแก อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี และ อ.ลําลูกกา 

 ทั้งนี้ ในแตละสํานักงานประปาไดทําการจัดกลุมประเภทของผูใชน้ําประปาตามเกณฑของ กปภ. ซึ่งแบงออกเปน 3 
ประเภท ไดแก  
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(1) ผูใชน้ําภาคครัวเรือน ไดแก ที่พักอาศัย ศาสนสถานและกิจการสาธารณะกุศล และธุรกจิและการคา 

(2) ผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรม ไดแก สวนราชการ สถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานศึกษา
ของรัฐ ธุรกิจและการคา (ขนาดเล็ก) สถานพยาบาลเอกชน และสถานศึกษาเอกชน 

(3) ผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม ไดแก รัฐวิสาหกิจ  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
อุตสาหกรรมเคมี วัสดุกอสรางและการพิมพ โรงแรมและสถานเริงรมย ธุรกิจและการคา (ขนาดใหญ) และเขต
นิคมอุตสาหกรรม 

 ตามลักษณะของการประกอบธุรกิจน้ําประปาโดยมี กปภ. เปนผูซื้อน้ําซึ่งมีระบบทอบริการเชื่อมตอกับทอจายน้ํา 
(LDN) ของสถานีจายน้ํา มูลคาการซื้อขายน้ําประปาที่ซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัดน้ําซึ่งติดต้ัง ณ สถานีจายน้ํา
แตละแหง และนํามาคูณกับราคาน้ําประปาที่ถูกกําหนดตามสัญญา ดังนั้นน้ําประปาที่ออกจากสถานีจายน้ําเมื่อผานมาตรวัด
น้ําแลว จะถือวาการขายเปนไปโดยสมบูรณ น้ําประปาเหลานี้จะถูกสงโดยทอจายน้ํา (LDN) และน้ําประปาดังกลาวถือเปน
กรรมสิทธิ์ของ กปภ. จนกวาจะถูกสงไปยังผูใชน้ําตอไป  

 โดยปกติของระบบทอบริการของ กปภ. มักทําดวยทอเหล็กหรือทอซีเมนตซึ่งมีความแตกตางกันออกไปแลวแตพ้ืนที่ 
โดยทอดังกลาวจะถูกเชื่อมตอกันตามแนวเสนทางของกรมทางหลวงขนานไปกับเสนทางการเดินรถ ดังนั้นน้ําประปาที่ถูกสงไป
ตามทอเหลานี้อาจมีการสูญเสียไประหวางเสนทาง ไมวาจะดวยทอที่อาจเชื่อมตอกันไมแนบสนิท การทรุดตัวของแผนดินหรือคอ
สะพานทําใหเกิดรอยแตกราวที่ทอสงน้ํา หรือทอแตกรั่วจากอุบัติเหตุทางถนน เปนตน ทําใหเกิดน้ําสูญเสียระหวางการเดินทาง
ของน้ําประปาในทอจายน้ําไปยังผูบริโภค ซึ่งปริมาณน้ําที่สูญเสียไปดังกลาวถือเปนความรับผิดชอบของ กปภ.  

ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจดังกลาว ทําใหบริษัทฯ และประปาปทมุธานี ไมสามารถจําแนกรายไดของบริษัทฯ  และ
ประปาปทุมธาน ีตามประเภทผูใชน้ําได เนื่องจากการรับรูรายไดจากการขายของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี เกิดขึ้น ณ สถานี
จายน้ําที่ไดทําการสงน้ําตอไปยังทอของ กปภ. และ กปภ. จะสามารถรับรูรายไดจากการขายเมือ่น้ําประปาถูกสงไปยงัผูใชน้ํา
โดยผานมาตรวัดน้ําของผูใชแตละราย โดยการคํานวณปริมาณ และมูลคาน้ําที่ กปภ. ขายใหแกผูใชน้ํา อยูในความดูแลของ
สํานักงานประปาทั้ง 5 แหงตามที่ไดกลาวขางตน ดังนั้นผลตางระหวางปริมาณน้ําที่ กปภ. ซือ้จากบริษัทฯ และประปาปทุมธาน ี
และปริมาณน้ําที ่กปภ. ขายใหแกผูใชน้ําถือเปนปริมาณน้ําสูญเสียทีเ่กิดขึ้นจากการสงน้ําตามระบบทอจายน้ํา 

จํานวนผูใชน้ํา และปริมาณการใชน้ําแยกตามประเภทผูใชน้ําประปาตามขอมูลของ กปภ.  
ในเขตพืน้ที่จําหนายน้ําประปาของบริษัทฯ  

 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 
จํานวน
ผูใชนํ้า 
(ราย) 

% 
ปริมาณ
การใชนํ้า 
(ลบ.ม.) 

% 
จํานวน
ผูใชนํ้า
(ราย) 

% 
ปริมาณ
การใชนํ้า
(ลบ.ม.) 

% 
จํานวน
ผูใชนํ้า
(ราย) 

% 
ปริมาณการ
ใชนํ้า(ลบ.

ม.) 
% 

ผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรม 6,037 7.66 30,871,444 52.86 6,915 8.04 34,792,971 54.09 6,849 7.17 37,562,013 53.72 

ผูใชนํ้าภาคพาณิชยกรรม 10,483 13.29 14,166,187 24.25 13,091 15.15 14,612,245 22.71 13,807 14.44 15,889,782 22.72 

ผูใชนํ้าภาคครัวเรือน 62,345 79.05 13,370,084 22.89 66,372 76.81 14,922,965 23.20 74,933 78.39 16,476,587 23.56 

รวมท้ังส้ิน 78,865 100.00 58,407,715 100.00 86,414 100.00 64,328,181 100.00 95,589 100.00 69,928,382 100.00 

ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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 จากตัวเลขจํานวนผูใชน้ําประปา และปริมาณการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการของบริษัทฯ จะเห็นไดวาในป 2549 
ถึงป 2551  จํานวนผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมจะมีจํานวนนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรมและภาค
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.7 รอยละ 8.0 และรอยละ 7.2 ตามลําดับ แตเนื่องจากปริมาณการใชน้ําของภาคอุตสาหกรรมมี
ปริมาณสูงกวาผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือนเปนอยางมาก ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปริมาณการใชน้ําทั้งหมดแลว 
ผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมจึงถือเปนผูใชน้ําหลักในพื้นที่บริการ โดยแนวโนมปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ดวยสัดสวนรอยละ 52.9 รอยละ 54.1 และรอยละ 53.7 ตามลําดับ สวนสัดสวนผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรม และ
ภาคครัวเรือนมีสัดสวนคอนขางใกลเคียงกัน โดยสัดสวนการใชน้ําของภาคพาณิชยกรรมคิดเปนรอยละ 24.3 รอยละ 22.7 และ
รอยละ 22.7 ตามลําดับ สวนผูใชน้ําภาคครัวเรือนมีสัดสวนการใชน้ําคิดเปนรอยละ 22.9 รอยละ 23.2 และรอยละ 23.6 
ตามลําดับ 

 ทั้งนี้ ปริมาณการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณและสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมตอการประกอบกิจการของบริษัทฯ  

จํานวนผูใชน้ํา และปริมาณการใชน้ําแยกตามประเภทผูใชน้ําประปาตามขอมูลของ กปภ.  
ในเขตพืน้ที่จําหนายน้ําประปาของประปาปทุมธาน ี

 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 
จํานวน
ผูใชนํ้า 
(ราย) 

% 
ปริมาณ
การใชนํ้า 
(ลบ.ม.) 

% 
จํานวน
ผูใชนํ้า
(ราย) 

% 
ปริมาณ
การใชนํ้า
(ลบ.ม.) 

% 
จํานวน
ผูใชนํ้า
(ราย) 

% 
ปริมาณ
การใชนํ้า
(ลบ.ม.) 

% 

ผูใชนํ้า
ภาคอุตสาหกรรม 

7,997 4.94 33,129,212 39.84 9,469 5.43 30,802,111 35.64 9,248 4.83 27,004,938 33.09 

ผูใชนํ้าภาค
พาณิชยกรรม 

16,981 10.48 20,792,132 25.00 17,849 10.24 23,150,409 26.78 18,670 9.74 22,126,621 27.11 

ผูใชนํ้าภาค
ครัวเรือน 

137,020 84.58 29,235,292 35.16 147,001 84.33 32,485,650 37.58 163,745 85.43 32,478,628 39.80 

รวมท้ังส้ิน 161,998 100.00 83,156,636 100.00 174,319 100.0 86,438,170 100.0 191,663 100.0 81,610,187 100.0 

      ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 หากพิจารณาจํานวนผูใชน้ําประปา และปริมาณการใชน้ําประปาในเขตพื้นที่บริการปทุมธานี - รังสติของประปา
ปทุมธานี จะเห็นไดวาในป 2549 ถึงป 2551 จํานวนผูใชน้ําภาคครัวเรือนมีจํานวนมากที่สุดเทียบกบัจํานวนผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม คือคิดเปน รอยละ 84.6 รอยละ 84.3 และรอยละ 85.4 ตามลําดับ หากเมือ่พิจารณา
ปริมาณการใชน้ําแลวพบวาปริมาณการใชน้ําภาคครัวเรือนมีปริมาณ คิดเปนรอยละ 35.2 ในป 2549 ซึง่มากเปนอันดับสองรอง
จากปริมาณการใชน้ําภาคอุตสาหกรรม แตในป 2550 และป 2551 ปริมาณการใชน้ําภาคครัวเรือนไดเติบโตและมีสวนแบงสงู
เปนอันดับหนึ่งหรอืรอยละ 37.6 และรอยละ 39.8 ตามลําดับ 

ในขณะที่เมื่อพิจารณาการใชน้ําดานภาคอุตสาหกรรมจะพบวามีปริมาณการใชน้ําสูงสุดในป 2549 โดยคิดเปน 
รอยละ 39.8 ตามลําดับ แมวาในชวงเวลาดังกลาว จํานวนผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมจะคิดเปนสัดสวนนอยที่สุดคือคิดเปนเพียง
รอยละ 4.9 ตามลําดับ ก็ตาม สําหรับป 2550 และป 2551 ปริมาณการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมคิดเปนอันดับสองรองจาก
ประมาณการใชน้ําภาคครัวเรือน โดยมีปริมาณการใชน้ําคิดเปนรอยละ 35.6 และรอยละ 33.1 ตามลําดับ และมีจํานวนผูใชน้ํา
คิดเปนรอยละ 5.4 และรอยละ 4.8 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา ปริมาณการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมและปริมาณการใชน้ําภาค
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ครัวเรือนในพื้นที่ปทุมธานี – รังสิตระหวางป 2549 ถึงป 2551 ไมไดแตกตางกันมากนัก แสดงใหเห็นวานอกจากกลุมผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรมจะมีอิทธิพลสูงตอการดําเนินกิจการของประปาปทุมธานีแลว กลุมผูใชน้ําภาคครัวเรือนก็มีความสําคัญตอการ
ดําเนินกิจการประปาของประปาปทุมธานีมากเชนกัน 

 เมื่อพิจารณาแนวโนมของปริมาณการใชน้ําของแตละประเภทผูใชน้าํประปาแตละประเภท พบวาปริมาณการใชน้ํา
ของผูใชน้ําทุกประเภทมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนือ่ง  

 

2.4 เปาหมายการดําเนนิธุรกิจ  

  บริษัทฯ มีเปาหมายในการคงไวซึ่งการรักษามาตรฐาน และคุณภาพในการผลิตน้ําประปาเพื่อสนองความตองการ
การใชน้ําประปาในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเปาหมายดังตอไปนี้ 

2.4.1. เปาหมายในธุรกิจน้ําประปา  

 โดยการมุงเนนการพัฒนาองคกร และรักษาไวซึ่งศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ดังตอไปนี้  

1. มุงขยายพื้นที่บริการจายน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการการใชน้ํามากกวาการมุงสรางผลกําไรเพียงอยางเดียว 

 เนื่องจากน้ําเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังนั้นการลดปริมาณการใชน้ําบาดาล 
จะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม แกปญหาดินทรุดตัว บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการใชน้ําประปาแทนการใชน้ํา
บาดาล ดังนั้นการขยายธุรกิจน้ําประปาของบริษัทฯ ในอนาคตจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใหบริการน้ําประปาให
มากขึ้น มิใชเพ่ือมุงสรางผลกําไรแตเพียงอยางเดียวเปนหลัก  

2. มุงรักษามาตรฐานในการผลิตน้ําประปาเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด 

 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการผลิต และการจายน้ําประปาของบริษัทฯ ใหมีความสะอาดตาม
เกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง และเพียงพอตอความตองการของผูใชน้ําประปา เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ 
จากเปาหมายการปฏิบัติงานประจําป 2551 ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเปาหมายเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานในการผลิต
และจายน้ําประปาดังนี้ 

- ความสะอาด:  

 เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.257 เลม 1-2521 ไมนอยกวารอยละ 100 ทั้งนี้ ที่ผานมา 
คุณภาพของน้ําประปาที่ผลิตไดของบริษัทฯ เปนไปตามมาตรฐาน 
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- ความพอเพียง: 

(ก) แรงดันน้ําประปาไมนอยกวา 25 เมตรของน้ํา ไมนอยกวารอยละ 97.5 ทั้งนี้ ในป 2551   
บริษัทฯ สามารถดําเนินการรักษาแรงดันของน้ํา ณ สถานีจายน้ําประปาไดไม ตํ่ากวา  
25 เมตร อยูที่รอยละ 98.0 

(ข) มีกําลังการผลิตสํารองไมนอยกวา 20,000 ลบ.ม./วัน ไมนอยกวารอยละ 99.5 ทั้งนี้ ใน 
ป 2551 บริษัทฯ สามารถดําเนินการใหมีกําลังผลิตสํารองไมนอยกวา 20,000 ลบ.ม./วัน อยูที่
รอยละ 100 

- ความตอเนื่อง: 

(ก) ความตอเนื่องในการผลิตน้ําประปา ไมนอยกวารอยละ 99.70 ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทฯ มี
ความตอเนื่องในการผลิตน้ําประปาตลอดทั้งป 2551 อยูที่รอยละ 99.60 สาเหตุเนื่องจากการ
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบควบคุมประตูน้ําของน้ําดิบ ในเดือนมิถุนายน 2551 

(ข) ความตอเนื่องในการจายน้ําประปา ไมนอยกวารอยละ 99.93 ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทฯ มี
ความตอเนื่องสะสมในการจายน้ําประปาของสถานีจายน้ําตาง ๆ ดังนี้ 

- สถานีจายน้ําพุทธมณฑล อยูที่รอยละ 99.98 

- สถานีจายน้ํามหาชัย อยูที่รอยละ 99.91 ซึ่งมีสาเหตุจากการดําเนินการซอมแซมการ
ร่ัวไหลของทอสงน้ํา BTM จากสถานีจายน้ําพุทธมณฑลไปยังสถานีจายน้ํามหาชัย 

3. รักษาความเปนผูนําภาคเอกชนของประเทศไทยในการประกอบกิจการประปา  โดยการเปนผูผลิตน้ําประปา
ภาคเอกชนรายใหญที่สุดของประเทศไทย  

 บริษัทฯ ไดวางแผนขยายกําลังการผลิตจาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน เพ่ือรองรับ
ปริมาณความตองการน้ําประปาที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และรักษาไวซึ่งการเปนผูผลิต และจายน้ําประปาแตเพียงผู
เดียวในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร โดยบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปา
เดิมกับ กปภ.แลวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ซึ่งทําใหปริมาณรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่า (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น
จาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน โดย ณ วันเริ่มซื้อขายน้ําประปาสวนเพิ่มวันแรกMOQ (ภายใน 660 
วันนับแตวันลงนามในสัญญาหรือไมเกินวันที่ 19 ต.ค. 53) เทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพ่ิมทุกรอบป ๆ ละ 
9,000 ลบ.ม./วัน จนกระทั่ง MOQ เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ตามลําดับ 

 ทั้งนี้ เพ่ือเปนการรักษาความเปนผูนําของการเปนผูผลิตน้ําประปา หากทางภาครัฐมีการใหสัมปทานการ
ประกอบธุรกิจน้ําประปาเพิ่มในประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายเขาไปรวมการแขงประมูลดวย โดยผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ คือ ช.การชาง และมิตซุย ไมมีนโยบายการเขารวมประมูลดังกลาว  
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4. การดําเนินธุรกิจน้ําอยางครบวงจร 

 บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ําอยางครบวงจร นอกเหนือจากการเปนผูนําภาคเอกชนใน
การประกอบกิจการประปาแลว บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหมีความรูความสามารถใน
การเปนผูใหบริการน้ําประปาอยางครบวงจร ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมกิจการในการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประปา เชนโครงการกอสรางโรงงานผลิตสารสม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 
ขอ 6 – โครงการในอนาคต)  

2.4.2. เปาหมายการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส 

บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหมีผลประกอบการ
เปนที่พอใจ และสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

2.4.3. เปาหมายการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ใหอยูในเกณฑที่ยอมรับไดใหเหมาะสมในการประกอบ
ธุรกิจ ไมวาจะเปนดานระบบปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการตลาด และสภาพแวดลอม  ความเสี่ยง
ทางดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนตน 

2.4.4. เปาหมายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในการ
เปนกลไกที่สําคัญที่จะพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงจัดใหมีการอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพ่ือ
เสริมสรางความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบใหแกพนักงานในแตละฝาย เพ่ือพัฒนาองคกรใหเติบโต
อยางยั่งยืน โดยในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดต้ังงบประมาณเพื่อพัฒนาและการฝกอบรมพนักงาน ไมนอยกวารอยละ 0.5 ของ
คาใชจายรวมประจําป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเปาหมายการดําเนินงานในชวงระยะเวลา 5 ป ต้ังแตป 2552 – 2556 ในการฝกอบรม
พนักงาน ไมนอยกวา 80 ชม.ตอคนตอป 

2.4.5. เปาหมายในการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทฯ มีเปาหมายในการรักษาตนทุนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการวางเปาหมายในการรักษา
ตนทุนการผลิตใหมีความผันผวนตามนอยที่สุด โดยบริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของแผนการเขาไปลงทุนในการ
เปนผูผลิตสารเคมีหลักที่ใชในการผลิตน้ําประปา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 6.2 การดําเนินการกอสราง
โรงงานผลิตสารสมเพ่ือใชในกระบวนการผลิตน้ําประปา) เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานการผลิตน้ําประปาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางเสริมความแข็งแกรงทางการเงินไดอยางดีที่สุด 
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2.4.6. เปาหมายในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 บริษัทฯ มีเปาหมายในการรักษา และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ต้ังของโรงผลิตน้ํา และสถานีจาย
น้ํา  โดยบริษัทฯ ไดมีการประชุมกับองคกร หรือหนวยงานที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมในบริเวณดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้รวมไป
ถึงการอนุรักษและการลดการใชพลังงานลง โดยมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานดานพลังงานในแตละป โดยในป 2551 
บริษัทฯ ไดจัดต้ังงบประมาณดานลูกคาสัมพันธ กิจกรรมและการสนับสนุนดานชุมชนตลอดจนดานสิ่งแวดลอม ไมนอยกวารอย
ละ  0 .75  ของค าใชจ ายรวมประจําป  ทั้ งนี้  บริษัทฯ  มี เป าหมายการดํา เนินงานในช วงระยะเวลา  5  ป  ต้ั งแต 
ป 2552 – 2556 ในการจัดสรรงบประมาณดานลูกคาสัมพันธ กิจกรรมและการสนับสนุนดานชุมชนตลอดจนดานสิ่งแวดลอม ไม
นอยกวารอยละ 1.0 ของคาใชจายรวมประจําป 

 

 
 


