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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ”) ประกอบกิจการในการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพ้ืนที่ อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล ใน จังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง
สมุทรสาคร และอําเภอกระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือทดแทนการใชน้ําบาดาลของภาคเอกชน การผลิตน้ําประปาจาก
บอบาดาลของ กปภ. และเพื่อเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
อันเปนการชวยแกปญหาแผนดินทรุดและน้ําเค็มแทรกในชั้นบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 3,990 ลานบาท บริษัท
ฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ในวันที่ 21 กันยายน 2543 ซึ่งสัญญาดังกลาวมีอายุ 30 ป โดยมีลักษณะสัญญา
เปนแบบ Build Own Operate (“BOO”) กลาวคือ บริษัทฯ เปนผูดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบจาย
น้ําประปาใหแกผูบริโภค ดวยกําลังการผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ 320,000  
ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนกําลังการผลิตที่สูงที่สุดเปนอันดับสองเม่ือเทียบกับผูประกอบกิจการประปาเอกชนรายอื่นในประเทศรองจาก
ประปาปทุมธานี ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปา และระบบจาย
น้ําประปาใหแกผูบริโภค และบริษัทฯ ไมตองโอนระบบผลิตและระบบจายดังกลาวใหแก กปภ. นอกจากนี้ ภายใตสัญญาซื้อขาย
น้ําประปา ไดกําหนดใหมีปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ  (“MOQ”) ตลอดระยะเวลา 30 ป โดยมีลักษณะ MOQ 
แบบเพิ่มขึ้นตลอดอายุของสัญญาดังนี้ 

ระยะเวลาเริ่มตน ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 
21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000 
21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 
21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 (สิ้นสุดสัญญา) 300,000 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ กับ กปภ. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อน้ําประปา
ขั้นตํ่าเพิ่ม ซึ่งทําให MOQรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ในที่สุด โดย ณ วันเริ่มซื้อ
ขายน้ําประปาสวนเพิ่มวันแรก MOQ (ภายใน 660 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาหรือไมเกินวันที่ 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 ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
ซื้อขายน้ําประปาเดิม  

โดยอัตราคาน้ําประปาที่ใชในการคํานวณมูลคาการซื้อขายในแตละเดือน เปนอัตราที่กําหนดในสัญญา ซึ่งปรับตาม
ดัชนีผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางและคาคงที่ (K) ทุกปตลอดอายุของสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

 นอก เหนื อ จ ากสัญญาซื้ อ ข ายน้ํ า ป ร ะปา  บ ริ ษัทฯ  ยั ง ไ ด รั บสั มปทานประกอบกิ จก า รประปาจาก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ในการอนุญาตใหบริษัทฯ สามารถผลิตน้ําประปาเพื่อ
จําหนายในเขต 5 อําเภอ ใน 2 จังหวัดดังที่กลาวขางตน โดยมีอายุสัมปทานทั้งสิ้น 25 ป 
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 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจน้ําประปา โดยมีบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด (“วอเตอรโฟลว”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือ
หุนอยูในสัดสวนรอยละ 100.0 ทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของฝายปฏิบัติการในการผลิตและจายน้ําประปาเพื่อจําหนายใหแก กปภ. 
ปจจุบันวอเตอรโฟลว มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวทั้งสิ้น 10.0 ลานบาท 

 ถึงแมวาบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาเพียงประมาณ 5 ป นับจากวันที่เร่ิมทําการผลิตน้ําประปาเพื่อ
จําหนายใหแก กปภ. คือ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 แตบริษัทฯ มีรายไดและผลประกอบการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการ
เ ติบ โตของปริมาณน้ํ าที่ ข าย เฉลี่ ย ในป  2549  ป  2550 และป  2551  เท ากับ  ร อยละ  23 .8  ร อยละ  11.8 และ 
รอยละ 15.8 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีอัตราการขายน้ําประปาเติบโตสูงมากในปแรก ๆ และอัตราการเติบโตลดลงใน
ระยะเวลาตอมา เนื่องจากกอนที่บริษัทฯ จะเริ่มดําเนินการจายน้ําประปานั้น ผูบริโภคในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
นครปฐม ไดใชน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้น เมื่อมีน้ําประปาซึ่งเปนแหลงน้ําที่สะอาดมากกวา 
ผูบริโภคจํานวนมากไดเปลี่ยนจากการใชน้ําบาดาลมาใชน้ําประปาในทันที ซึ่งอัตราการเติบโตในปถัดๆ ไปจะขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนการบริโภคและอุปโภคจากน้ําบาดาลมาเปนน้ําประปาในสวนที่เหลือ และการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวของประชากรในพื้นที่ ทั้งนี้ พ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยางหนาแนน โดยมีปริมาณการใช
น้ําจากผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 53.7 ของปริมาณน้ําประปาทั้งสิ้นที่จําหนาย ในขณะเดียวกันก็เปนพ้ืนที่ที่
มี ป ร ะ ช า ก ร อ า ศั ย อ ยู เ ป น จํ า น ว น ม า ก เ ช น เ ดี ย ว กั น  โ ด ย มี สั ด ส ว น ป ริ ม าณ ก า ร ใ ช น้ํ า ป ร ะ ป า สํ า ห รั บ 
ผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือน รอยละ 22.7 และรอยละ 23.6 ตามลําดับ  

 จากผลการศึกษาของ ไทยดีซีไอ ซึ่งบริษัทฯ ไดวาจางใหศึกษาความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการเมื่อเดือน
มิถุนายน 2549 พบวาจากปริมาณความตองการน้ํารวมในพื้นที่บริการทั้งหมดคือ 967,234 ลบ.ม./วัน ในจํานวนดังกลาวเปน
ปริมาณน้ําประปาเพียงรอยละ 19 ในขณะที่น้ําบาดาลมีปริมาณสูงถึงรอยละ 81 โดย ไทยดีซีไอ ไดคาดการณวาการใชน้ํา
บาดาลของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บริการของบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงในป 2558 

 เมื่อวันที่  29 มิถุนายน  2550 บริษัทฯ  ได เขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานี  จํานวน  10,698,283 หุน  
ในราคาหุนละ  340 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ  89.15 ของหุนที่ชําระแลวทั้ งหมดของประปาปทุมธานี  และเมื่อ 
วันที่ 18 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานีเพ่ิมเติมอีกรอยละ 8.85 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ
ประปาปทุมธานี  ที่ราคา  340 บาทตอหุน  โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น  3,998.3 ลานบาท ราคาหุนของ 
ประปาปทุมธานีดังกลาวเปนราคาที่อยูในระหวางราคาประเมินโดยผูประเมินราคากิจการอิสระ 2 ราย โดยไดประเมินมูลคา
กิจการที่เหมาะสมของ ประปาปทุมธานี โดยใชวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) โดยมีมูลคาที่เหมาะสมวาอยู
ระหวาง 314.6-378.3 บาทตอหุน และ 389.8-466.3 บาทตอหุน โดยคิดบนพื้นฐานของกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 358,000 ลบ.
ม./วัน (กําลังการผลิตเดิมปริมาณ 288,000 ลบ.ม./วัน และกําลังการผลิตสวนขยายที่ไดรับ MOQ จํานวน 70,000 ลบ.ม./วัน) 
ผลจากการลงทุนดังกลาวทําใหประปาปทุมธานีมีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดบันทึกผลตางจากมูลคาจาย
ซื้อและมูลคายุติธรรมของประปาปทุมธานีเปนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา มีมูลคา 2,933.3 ลานบาท 
ซึ่งมูลคายุติธรรมดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.1 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

 ประปาปทุมธานีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ โดยไดเขาทําสัญญาให
สิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปากับ  กปภ .  เมื่อวันที่  31 สิงหาคม  2538 มีอายุสัญญา  25 ป  เ ร่ิมต้ังแต 
วันที่ 15 ตุลาคม 2541 และสิ้นสุดวันที่ 14 ตุลาคม 2566  โดยมีลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer 
(“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีตองโอนระบบ 
จายน้ําประปาใหแก กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจการ แตในสวนระบบผลิตน้ําประปาจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. เมื่อ 
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ครบ 25 ป โดย กปภ. รับซื้อน้ําประปาจากประปาปทุมธานีเพ่ือจําหนายแกประชาชนในพ้ืนที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ดวยกําลังการผลิตสูงสุด นอกเหนือจากสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับ กปภ. แลว ประปา
ปทุมธานีไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ในการอนุญาตใหประปา
ปทุมธานี สามารถผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายในเขตบริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลา 25 ป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตที่ 388,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนกําลังการผลิตที่สูงสุดของ
เอกชนผูประกอบกิจการประปา นอกจากนี้ ประปาปทุมธานี ยังไดรับ MOQ ซึ่งกําหนดโดย กปภ. ในแตละป โดยปริมาณ MOQ 
ในแตละปจะตองไมตํ่ากวา MOQ ที่กําหนดไวในปกอนหนา นับต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เปนตนมา MOQ ของประปา
ปทุมธานีรวมเทากับ 310,000 ลบ.ม./วัน อัตราคาน้ําประปาที่ปทุมธานีที่ไดรับจาก กปภ. เปนอัตราที่ปรับเพ่ิมขึ้นทุกปตามดัชนี
ราคาผูบริโภค    

 นับจากวันที่ 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานีไดดําเนินธุรกิจน้ําประปา โดยมีบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (“บีเจที”) 
ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ประปาปทุมธานี ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100.0 ทําหนาที่ในการผลิตและจายน้ําประปาเพื่อจําหนาย
ใหแก กปภ. ปจจุบันบีเจที มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวทั้งสิ้น 50.0 ลานบาท 

 ประปาปทุมธานีไดเ ร่ิมดําเนินการผลิตน้ําประปาจําหนายตั้งแตเดือนตุลาคม 2541 ในชวงป 2541 - 2543  
ประปาปทุมธานีมีอัตราการเติบโตคอนขางต่ําเฉลี่ยรอยละ 9.6 เนื่องจากการปดบอบาดาลของภาครัฐในชวงเวลาดังกลาวยังไม
เขมงวด ผูใชน้ําจํานวนมากยังคงใชน้ําบาดาลแมวาจะมีระบบน้ําประปาที่สามารถใชได อยางไรก็ตาม รัฐบาลโดย 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดเพ่ิมความเขมงวดในการปดบอน้ําบาดาลมากขึ้น โดยยกเลิกการใหใบอนุญาตน้ําบาดาลใหมแก 
ผูขออนุญาตใชน้ําบาดาล งดการตออายุสําหรับผูขออนุญาตใชน้ําบาดาลเดิม และปรับอัตราคาน้ําบาดาลสูงขึ้น ผลจาก
นโยบายดังกลาวทําใหยอดขายน้ําของประปาปทุมธานีเพ่ิมสูงขึ้นในชวงป 2543 - 2547 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณ
น้ําที่ขายเทากับรอยละ 21.3 ทั้งนี้นับจากป 2547 อัตราการเติบโตของปริมาณน้ําที่ขายไดเติบโตในอัตราที่ลดลง กลาวคืออัตรา
เติบโตในป 2548 ป 2549 และป 2550 เทากับรอยละ 12.1 รอยละ 7.2 และรอยละ 6.8 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณน้ําเฉลี่ยตอ
วันที่ขายไดเพ่ิมสูงขึ้นจนเกือบถึงกําลังการผลิตติดต้ังของประปาปทุมธานีที่ 288,000 ลบ.ม./วัน และเพิ่มสูงกวา 288,000 ลบ.
ม./วัน นับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนมา ประปาปทุมธานีจึงไดลงนามในสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติมกับ กปภ. เมือ่
วันที่ 15 กันยายน 2549 ในการลงทุนขยายกําลังการผลิตเพื่อใหประปาปทุมธานีสามารถจายน้ําไดเพ่ิมขึ้นอีก 70,000 ลบ.ม./วัน 
และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ประปาปทุมธานีจึงไดเร่ิมการผลิตและจําหนายน้ําประปาจากสวนขยายตามสัญญาดังกลาว 

 จากผลการศึกษาความตองการน้ําประปาในพื้นที่ปทุมธานี–รังสิต โดย บจ. แอสดีคอน คอรปอเรชั่น เมื่อ 
เดือนสิงหาคม 2547 ทําการคาดการณปริมาณน้ําจําหนายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงป 2576 โดยพิจารณาปจจัยที่สําคัญ 
ไดแก จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการใชน้ํา และแหลงน้ําทดแทนอื่นๆ เชน น้ําบาดาล พบวาความตองการ
น้ํ าประปามีแนวโนมเ พ่ิมสูงขึ้นอยางตอ เนื่ อง  ทั้ งนี้  คาดการณว า  ความตองการน้ํ าประปาในพื้นที่ จะ เพิ่ม เปน 
371,774 ลบ.ม./วัน ในป 2551 และ เปน 470,594 ลบ.ม./วัน ในป 2556 หรือคิดเปน อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 
2551 – 2556 เทากับ  รอยละ  4.8 สําหรับแนวโนมในระยะยาวคาดการณวา  ความตองการจะสูงเปน  783,848  
ลบ.ม./วัน นั่นคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 - 2576 เทากับรอยละ 3.0 
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สรุปปจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่สําคัญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้คือ 

1. ความเส่ียงจากสัญญาที่ใชในการประกอบธรุกจิ 

• ความเส่ียงจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาถูกยกเลิก 

สัญญาซื้อขายน้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ และกปภ. อาจถูกตีความไดวาดําเนินการไมถูกตองตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การใหเอกชน
เขารวมงาน”) ดังนี้ 

จากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อป 2540 ที่ไดใหความเห็นในเรื่องโครงการที่ กปภ. ใหเอกชนเปนผู
ลงทุนดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาทั้งหมด โดย กปภ. จะซื้อน้ําจากเอกชน และ กปภ. จะเปนผูจายน้าํใหแกประชาชน
อีกทอดหนึ่งวาไมอยูในบังคับที่จะตองดําเนินการตาม พรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน หากเปนกรณีที่เอกชนผูผลิตน้ําขายใหแก
กปภ. ซึ่งเอกชนรับผิดชอบเร่ืองผลกําไรหรือขาดทุนเอง โดยกปภ. จะไมมีสวนเกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุน และมิไดใหสิทธิที่ 
กปภ .  มีอยู ตามกฎหมายแก เอกชนแตอย า ง ใด  ส วนแหล งน้ํ า ดิบที่ จ ะนํ ามาใช ในการผลิตน้ํ าประปา  กปภ .  
จะเปนผูชวยเหลือประสานงานการจัดหาแหลงน้ําดิบให แตเอกชนจะตองเปนผูซื้อจากเจาของแหลงน้ําดิบดังกลาวเอง กรณี
ดังกลาวจึงเปนกิจการที่เอกชนดําเนินการเองโดยแท รวมทั้งแหลงน้ําดิบที่นํามาใชในการผลิตน้ําประปาก็ไมมีการอนุญาต การ
ใหสัมปทานหรือการใหสิทธิเอกชนที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยสินของรัฐ และการจัดซื้อน้ําจากเอกชนที่ผลิตไดก็เปน
เร่ืองที่ กปภ. ทําสัญญาซื้อขายในทางแพงตามปกติของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น กปภ. จึงมิไดมีการเสนอสัญญา 
ซื้อขายน้ําประปาฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนของพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา คณะรัฐมนตรีจะมีคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งใน
ประเด็นขอกฎหมายเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาวาเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดในพรบ. การใหเอกชนเขารวมการ
งานหรือไม หากเกิดกรณีใหพิจารณาใหมแลว ความเห็นจะเปนไปตามแนวทางเดิมที่เคยวินิจฉัยไวหรือไม ซึ่งหากความเห็น
ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป อาจมีผลถึงความสมบูรณของสัญญาซื้อขายน้ําประปา ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจ รายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจาก กปภ. เปนลูกคาเพียงรายเดียวของบริษัทฯดังนั้น หากเกิด
เหตุการณดังกลาวขึ้นและบริษัทฯ ประสงคที่จะดําเนินกิจการขายน้ําตอไป บริษัทฯ จะตองจัดหาผูซื้อน้ํารายใหมรวมทั้ง บริษัทฯ 
จะตองดําเนินการแกไขเงื่อนไขในสัมปทานใหสอดรับกับสัญญาซื้อขายน้ําฉบับใหมดวย 

• ความเสี่ยงจากการที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และ
กปภ. ไมเทากัน 

อายุสัมปทานในการประกอบกิจการประปาที่บริษัทฯ ไดรับจากผูใหสัมปทาน มีระยะเวลาเพียง 25 ป (สิ้นสุดวันที่ 10 
มีนาคม 2573) ในขณะที่ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ กับกปภ. มีระยะเวลา  
30 ป (สิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577) บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทาน หรือทราบ 
ผลการอนุญาตกอนที่อายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานในการประกอบ
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กิจการประปาสําหรับชวงระยะเวลาที่แตกตางกันดังกลาว บริษัทฯ ก็อาจตกเปนผูผิดสัญญาเนื่องจากไมสามารถผลิตและ
จําหนายน้ําประปาใหแกกปภ. ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาได ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน รายได 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ แมวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทาน แตระยะเวลาที่บริษัทฯ สามารถประกอบ
กิจการประปาอาจจะไมเทากับระยะเวลาที่บริษัทฯ สามารถขายน้ําประปาใหกับกปภ. ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา และแมวา
ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาจะมีขอสัญญาใหสิทธิบริษัทฯ สามารถขอตออายุไดโดยทั้งสองฝายตองทําความตกลงรวมกัน 
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การตออายุสัญญาดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขเดิมตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาฉบับที่
หมดอายุ หรือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาซื้อขายน้ําประปาและตอง
จัดหาผูซื้อรายใหม บริษัทฯ อาจตองมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการลงทุนเครื่องอุปกรณใหเหมาะสมกับผูซื้อรายใหม ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเส่ียงจากการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ 

บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิไดหากเกิดเหตุการณ
ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ ทั้งนี้ ในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญา
ใหสิทธิ กปภ. จะตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือเพ่ือแจงใหบริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดเสียกอน หากบริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดแลว 
กปภ. จึงสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได อยางไรก็ตาม หากกปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญา
ใหสิทธิ กปภ. อาจริบหลักประกันที่บริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีใหไวกับ กปภ. และนอกจากการริบหลักประกันแลว กปภ. 
ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการผิดสัญญาดังกลาวอีกดวย ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การประกอบกิจการ และฐานะการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

2. ความเส่ียงเกี่ยวกับสัมปทานกิจการประปา  

• ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาสัมปทานกิจการประปาหรือการขอสัมปทานใหม
เนื่องจากความตองการขยายเขตหรือเพิ่มกําลังการผลิตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

การพิจารณาใหตออายุสัมปทานหรือการใหสัมปทานใหมสําหรับพ้ืนที่ใหมหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและดุลยพินิจของผูใหสัมปทานเด็ดขาดแตเพียงฝายเดียว ดวยปจจัยหลายประการ บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวา
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหมสําหรับการขยายเขตหรือการเพิ่ม 
กําลังการผลิตดังกลาว และหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหม บริษัทฯ  
ไมสามารถรับรองไดวาสัมปทานที่จะไดรับดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรืออาจมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม
ประการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการประกอบกิจการประปา และรายไดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานี 
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• ความเส่ียงจากขอกําหนดของสัมปทานที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

(1) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานผานไปไดกึ่งหนึ่งของอายุสัมปทาน หากผูใหสัมปทานใชสิทธิถอนคืนสัมปทาน
หากรั ฐบาลหรื อ อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น มี ค ว ามประสงค จ ะซื้ อ กิ จ กา รประปาของบริ ษั ทฯ  และ /ห รื อ 
ประปาปทุมธานีทั้งหมด บริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีจะไมสามารถประกอบกิจการประปาไดจนครบอายุสัมปทาน  
ทําใหผลตอบแทนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในกิจการประปาไมเปนไปตามที่กําหนด  
และกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 นอกจากนี้ แมวาสัมปทานจะกําหนดใหซื้อคืนในราคาตลาดก็ตาม บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถรับรองได
วา ราคาซื้อคืนที่กําหนดใหเปนไปตามราคาตลาดนั้นจะคุมกับเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไดลงทุนไปเพื่อประกอบกิจการประปา รวมถึง
ผลประโยชนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะมีสิทธิไดรับหากสามารถประกอบกิจการประปาตอไปจนครบอายุสัมปทาน  

(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความเสี่ยงที่อาจถูกผูใหสัมปทานสั่งใหเปลี่ยนแปลงอัตราคาน้ําประปา เมื่อ
สิ้นระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันลงนามในสัมปทาน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ําขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยน
อัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปา ผูใหสัมปทานมีอํานาจจะพิจารณาและถาเปนที่พอใจวา การเปลี่ยนอัตราคาน้ําประปาหรือการ
แกไขวิธี คิดคาน้ําประปานั้นเปนการสมควร  โดยเหตุที่พฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ ไดกําหนดอัตราหรือวิธี คิด 
คาน้ําประปาที่ใชอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคาน้ําใหมแทนไดตามที่ผูใหสัมปทานจะ
เห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งนั้นบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอ
การประกอบธุรกิจรายไดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี แตบริษัทฯ เห็นวาการปรับอัตรา 
คาน้ําประปานั้นเปนไปไดยาก เนื่องจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมไดเปนผูใหบริการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ผูใชน้ํา แตเปนผูใหบริการกับกปภ. เทานั้น  

(3) หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ 
ใด ๆ หรือเมื่อเอกชน รองขอใหยายเครื่องอุปกรณเนื่องจากกีดขวางทางเขาออกบานหรือที่ดิน ไมวาทางนั้นจะมีอยูกอนหรือ
กอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณและรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติคํารองขอดังกลาว บริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานีจําเปนตองยายเครื่องอุปกรณที่อยูในที่สาธารณะซึ่งกีดขวางการกอสรางหรือการขยายหรือกีดขวางทางเขาออก
ดังกลาวนั้นตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยไมคิดคาทดแทน ทั้งนี้ หากคําสั่งดังกลาว
เปนการสั่งใหยายเสนทางแนววางทอสงน้ําประธาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจตองมีภาระคาใชจายในการเปลี่ยน
เสนทางวางทอสงน้ําประธานโดยที่ไมไดรับคาทดแทนใดๆ แตบริษัทฯ อาจไดรับคาชดเชยจากกปภ. ตามที่สัญญาซื้อขาย
น้ําประปากําหนด กลาวคือหากภาระคาใชจายในการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเกินกวา 1,000,000 บาท 
โดยมิไดเปนเหตุการณที่เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีไมสามารถเรียกคาชดเชยจาก กปภ. ไดเนื่องดวย
สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวางกปภ. และประปาปทุมธานีไมมีขอกําหนดในทํานองเดียวกับบริษัท
ฯ  ดังนั้น จึงอาจสงผลกระทบตอรายได และโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานี 

• ความเส่ียงจากการถูกเพิกถอนสัมปทาน 

 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมจําหนายน้ําประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 
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(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดของสัมปทานเปน
ระยะเวลาตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูใหสัมปทานไดเตือนเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิก
ถอนสัมปทาน 

(3) เมื่อโรงผลิตน้ํา เครื่องอุปกรณ  หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปานั้นถูกยึดตาม 
คําพิพากษาของศาล 

 หากผูใหสัมปทานเพิกถอนสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถผลิตและจําหนายน้ําประปาตอไปได 
ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอรายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ  

3. ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

• ความเส่ียงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ที่ใชในการวางทอสงน้ําประธาน 

บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานแตละหนวยงานที่ดูแลพ้ืนที่ที่แนวทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําของบริษัทฯ 
วางผานจะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ในอัตราที่เหมาะสม และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานเหลานั้นจะไมนําพ้ืนที่
ดังกลาวออกใหบุคคลอื่นใชประโยชน หรือกอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ทับแนวทอสงน้ําประธานดังกลาว อันอาจสงผลใหเกิดความ
เสียหายตอทอสงน้ําประธาน หรือเปนอุปสรรคตอการเขาซอมแซม โดยหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถใชพ้ืนที่ใน
การวางทอสงน้ําประธานได หรือในกรณีที่ตองจายคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ในอัตราที่สูง หรือไมสามารถเขาใชพ้ืนที่ในการ
ซอมแซมทอสงน้ําประธานเมื่อเกิดความชํารุดบกพรองไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

• ความเส่ียงอันเกิดจากแหลงน้ําดิบ 

(ก) ความสามารถในการสูบน้ําจากแหลงน้ําดิบเพ่ือการผลิตน้ําประปา 

 ประปาปทุมธานีไดทําการสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเกินปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติต้ังแตเดือนกันยายน 2549 และจะหยุดการสูบน้ําเกินปริมาณเมื่อเร่ิมเปดทําการโรงผลิตน้ําใหม แตปจจุบัน
ไมมีหนวยงานใดที่เปนผูมีอํานาจกลาวโทษเนื่องจากไมมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่กลาวถึงอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติและ
คณะกรรมการลุมน้ํา ก็ไมมีการกําหนดเรื่องอํานาจในการกลาวโทษผูที่ไมกระทําตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตใหทําการสูบน้ํา 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา สํานักงานคณะกรรมการทรัพายากรน้ําแหงชาติจะขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่มีอํานาจ
ควบคุมการประกอบกิจการของประปาปทุมธานีใหออกคําสั่งใหหยุดทําการสูบน้ําสวนที่เกินกวาปริมาณที่ไดรับอนุญาต ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี 

(ข) ความเพียงพอของแหลงน้ําดิบ และการหาแหลงน้ําสํารอง 

 ปริมาณของน้ําดิบในแหลงน้ําขึ้นกับหลายปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และปจจุบันบริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานียังไมมีการดําเนินการจัดหาแหลงน้ําสํารองอื่นไวทดแทนแหลงน้ําดิบแตอยางใดเนื่องดวยจะตองมีการใชเงิน
ลงทุนสูงในการที่จะสรางระบบสําหรับแหลงน้ําสํารองดังกลาว อยางไรก็ตาม แมวาตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา ระหวาง  
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บริษัทฯและกปภ. จะมีขอกําหนดวากปภ. ตกลงจะชําระเงินชดเชยใหกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถผลิตน้ําประปาไดตาม
ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตองจัดสงใหกับกปภ. ดวยเหตุที่ไมสามารถจัดหาแหลงน้ําอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียงกับแหลงน้ําเดิม
ได ก็ ต าม  แต บ ริ ษั ทฯ  ไม อ า จ รั บ รอ ง ได ว า ป ริ มาณน้ํ า ดิ บจากแหล งน้ํ า จ ะมี อ ย า ง เ พี ย งพอ ให บ ริ ษั ทฯ  และ 
ประปาปทุมธานีใชในการผลิตน้ําประปาตามกําลังการผลิตปจจุบันหรือตามกําลังผลิตที่อาจขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต และไมอาจ
รับรองไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะสามารถหาแหลงน้ําอื่นเพื่อใชในการผลิตน้ําประปาทดแทนได อันจะสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี  

(ค) ตนทุนเรื่องราคาน้ําดิบ 

 แมในปจจุบัน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะยังไมมีคาใชจายสําหรับคาน้ําดิบที่สูบจากแหลงน้ําทั้ง 2 แหลงดังกลาว 
แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพื่อกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาใชน้ําจากการสูบน้ําจากแหลง
น้ําดิบธรรมชาติอันจะสงผลใหตนทุนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้นหรือไม อยางไรก็ตาม สัญญาซื้อ
ขายน้ําประปาไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับกรณีที่มีการเรียกเก็บคาใชน้ําดิบซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิตของบริษัทฯ และประปา
ปทุ ม ธ า นี สู ง ขึ้ น  โ ด ยบ ริ ษั ท ฯ  จ ะ ส าม า ร ถ เ รี ย ก เ ก็ บ เ งิ น ดั ง ก ล า ว ทั้ ง ห ม ดต า ง ห า ก กั บ  กปภ .  แ ต สํ า ห รั บ 
ประปาปทุมธานีจะสามารถปรับคาประปาตามภาระตนทุนที่สูงขึ้นไดตอเมื่อไดมีการตกลงกัน หากตกลงไมไดใหเขาสู
กระบวนการระงับขอพิพาท ทั้งนี้ หากมีการกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาน้ําดิบจากหนวยงานของรัฐ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ 
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานีไดหากไมสามารถตกลงกับกปภ. ได  

(ง) คุณภาพน้ําดิบ 

 ตนทุนการผลิตที่สําคัญประการหนึ่งของการผลิตน้ําประปาคือ คาใชจายสารเคมีซึ่งแปรผันตามคุณภาพน้ําของ 
น้ําดิบ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาคุณภาพของแหลงน้ําดิบของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะอยูในเกณฑที่เหมาะสมอยาง
สมํ่าเสมอสําหรับการนํามาผลิตน้ําประปา หากน้ําดิบจากแหลงน้ํามีคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําก็จะเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีคาใชจายที่สูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี ซึ่งตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาบริษัทฯ มีสิทธิขอให
กปภ. ชดเชยภาระตนทุนที่สูงขึ้นได แตถากปภ. ไมสามารถชําระเงินชดเชยไดก็จะชดเชยดวยวิธีการอื่นเชนปรับระยะเวลาของ
สัญญาซื้อขายน้ําประปา หรือปรับคาน้ําประปา 

• ความเส่ียงจากการตองพึ่งพาลูกคารายเดียว 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีขายน้ําประปาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแกกปภ. เพียงรายเดียว โดยกปภ. จะทําการจําหนาย
น้ําใหแกผูใชน้ําตอไป บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถจําหนายน้ําประปาใหกับผูใชน้ําโดยตรงผานระบบจําหนายน้ํา
ของกปภ. บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงมีความเสี่ยงจากการตองพ่ึงพิงกปภ. ในฐานะลูกคาเพียงรายเดียว 

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจการประปา หรือนโยบาย
ของรัฐ 

• บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ําประปา 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีการดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา (“รางพรบ. กิจการน้ํา”) 
เพ่ือจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําซึ่งรวมถึงกิจการประปาใหมีความเหมาะสมและโปรงใส สงเสริมและ
สนับสนุนการประกอบกิจการน้ําที่มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการจากกิจการน้ําที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนธรรมและ
ทั่วถึง รวมถึงเปนการสงเสริมการแขงขันการประกอบกิจการน้ําที่เปนธรรมและปองกันการใชอํานาจผูกขาดในทางที่มิชอบ โดย
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการน้ําแหงชาติเปนองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําประปาเพื่อกําหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ กําหนดคุณสมบัติ วิธีการ หลักเกณฑ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ
อนุญาตประกอบกิจการ ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารางพรบ. กิจการน้าํ แตปจจบุนัรางพรบ .
กิจการน้ํายังไมไดถูกนําเสนอเพื่อพิจารณาแตอยางใด และยังไมมีความแนนอนวาจะมีการนําเสนอเพื่อพิจารณาเมื่อใด  บริษัทฯ 
จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแลกิจการประปาของคณะกรรมการกิจการน้ําแหงชาติ รวมทั้ง
ลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ การกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว และ
การบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่จะประกาศใชในอนาคต ความไมแนนอนดังกลาวอาจทําใหธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอการ
ประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  

(ข) กฎหมายเกี่ยวกับการใชแหลงน้ําดิบ 

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา (“ราง
พรบ. ทรัพยากรน้ํา”) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ซึ่งรางดังกลาวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยากรน้ํา องคการบริหารจัดการลุมน้ําและองคกรผูใชน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การแบงประเภทการใชน้ํา
ออกเปน 3 ประเภท การกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนผูมีอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โดยทั่ ว ไปและมี อํ านาจหน าที่ อื่ นๆ  ซึ่ ง ร วมถึ งการพิ จ ารณาอนุญาตการ ใช น้ํ าประ เภทที่  2  ซึ่ ง เ กี่ ย วข อ งกั บ 
บริษัทฯ  (กลาวคือ  การใชทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว เ พ่ือการพาณิชย  
การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงาน ไฟฟา การประปา หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง) โดยจะตอง
ไดรับอนุญาตใหใชทรัพยากรน้ําจากคณะกรรมการลุมน้ําที่แหลงน้ําสาธารณะนั้นต้ังอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ปจจุบันยังไมมีรางกฎกระทรวงดังกลาว บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแล
แหลงน้ําของคณะกรรมการลุมน้ํา รวมทั้งลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ความไม
แน นอนดั งกล า วอาจส งผลกระทบอย า งมี นั ยสํ า คัญต อการประกอบธุ รกิ จ  ราย ได และฐานะการ เ งิ น  และ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

• ความเส่ียงจากการแปรรูปองคกรของ กปภ.  

 ปจจุบัน ยังมีความไมแนนอนเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการสาขาประปาซึ่งรวมถึงกปภ. ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจคาดการณ
ไดวา รัฐบาลชุดใหมที่มาจากการเลือกต้ังจะมีแนวนโยบายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางไร และหากกปภ. แปรรูปองคกร
เปนบริษัท (Corporatisation & Privatisation) แลวจะสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม นอกจากนี้ ภายหลังการแปรรูป กปภ. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใน
การบริหารจัดการกิจการประปา และอาจสงผลตอความสามารถในการใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ในการขออนุญาต หรือความ
ยินยอมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงการไดรับบริการสาธารณูปโภคในอัตราที่ตํ่ากวาบุคคลอื่นทั่วไปหรือในอัตราที่
ถูกที่สุด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจผลประกอบการ รายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
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• การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐเกี่ยวกับน้ําบาดาล 

ตามรายงานสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด และแนวทางการบริหารจัดการน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เพ่ือทราบเปนขอมูล ไดกลาวถึงสถานการณน้ําบาดาลและแผนดิน    ทรุดในปจจุบัน
วา สืบเนื่องจากการที่รัฐไดดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขและปองกนการเกิดวิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด ทําให
ปจจุบันสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุดดีขึ้น แตกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลก็ยังคงทําการควบคุมการใชน้ําบาดาลอยางเข็มงวดตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา
รัฐจะไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือลดมาตรการควบคุมการใชน้ําบาดาลในเขตวิกฤตลง และหากมีการผอนปรนมาตรการ
ใหสามารถใชน้ําบาดาลไดเพ่ิมขึ้นอาจกระทบตอรายได ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 
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สรุปผลการดําเนินงานของงบการเงินรวม 

คํานิยามสําหรับการสรุปผลการดําเนินงานของงบการเงินรวม 

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ 
งวด 12 เดือน ป 2551 

“กลุมบริษัทฯ” หมายถึง บริษัทฯ เทานั้น หมายถึง บริษัทฯ และ  
วอเตอรโฟลว 

หมายถึง บริษัทฯ วอเตอรโฟลว 
ประปาปทุมธาน ีและ บีเจท ี

รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เกือบทั้งหมด เปนรายไดจากการขายน้ําประปาใหแก กปภ. ในป 2548 ถึงป 2550 และ
งวด 12 เดือน ป 2551 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายน้ําประปาทั้งสิ้น 1,356.0 ลานบาท 1,697.8 ลานบาท 2,567.0 ลาน
บาท และ 3,569.26  ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตใน ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนหนาเทากับรอยละ 25.2 รอยละ 51.2 และรอยละ 39.0 ตามลําดับ อัตราการเติบโตที่สูงในป 2550 และ
งวด 12 เดือน ป 2551 เปนผลจากการที่บริษัทฯ ไดรับรูรายไดของประปาปทุมธานีซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญใน
ประปาปทุมธานีซึ่งบริษัทไดเร่ิมรวมรายไดของประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550 เปนตนมา ทําใหในงบรวมของบริษัท
มีรายไดที่เกิดจากประปาปทุมธานีรวมอยูในงบป 2550 จํานวน 2 ไตรมาส  

 กําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ ในป 2548 ป2549 ป 2550 และงวด 12 เดือน ป 2551 เทากับ 727.9 ลานบาท 1,201.7 
ลานบาท 1,809.3 ลานบาท และ 2,392.4 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 53.7 รอยละ 70.8 
รอยละ 69.9 และรอยละ 67.0 ตามลําดับ สาเหตุที่กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในป 2548 ตํ่ากวางวดอื่นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจาก
บริษัทฯ รับรูคาชดเชยการสิ้นสุดสัญญา TSA และ LCA กอนกําหนด จํานวน 126.0 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว และไมเกิดขึ้นอีกในอนาคตและบริษัทฯ รับรูคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ใชในการผลิตและจายน้ําประปา จํานวน 221.9 
ลานบาท อนึ่ง การที่กําไรขั้นตนสําหรับป 2550 เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2549 รอยละ 50.6 เปนผลจากการรวมผลการดําเนินงานของ
ประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมไวในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ และการที่ปริมาณน้ําที่ขายไดมากขึ้น การ
ปรับ MOQ ระหวางป และอัตราคาน้ําประปาที่ปรับเพ่ิมขึ้น  

กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 เทากับ 335.0 ลานบาท 674.4 ลาน
บาท  920.1 ลานบาท  และ  1,358.4 ลานบาท  ตามลําดับ  คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ  เทากับ 
รอยละ 24.6  รอยละ 39.2 รอยละ 35.1 และรอยละ 37.3 โดยสาเหตุที่ทําใหอัตราสวนกําไรสุทธิเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลา
ดังกลาว เนื่องจาก 

1) ในป 2548 บริษัทฯ มีคาใชจายจายเกี่ยวกับพนักงานที่คอนขางสูงเนื่องจากไดมีการเพิ่มจํานวนพนักงานเพื่อ
รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และไดจายคาชดเชยการจางงานใหแกพนักงานจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี
คาใชจายโฆษณาประชาสัมพันธที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการเปดตัวโรงกรองน้ําอยางเปนทางการ 

2) ในป 2549 บริษัทฯ ไดจายคาปรับคาเชาทอใหแกกรมทางหลวง 22.8 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในครั้ง
เดียวและจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ ในป 2549 บริษัทฯ ยังมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพ่ิมขึ้นเพื่อ
รองรับโครงสรางการจัดการใหมของบริษัทฯ รวมทั้งไดมีคาใชจายที่เกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพิ่ม
มากขึ้น 
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3) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 
2550 ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนในหุนสามัญของประปาปทุมธานี 
นอกจากนี้ ในป 2550 บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญในประปาปทุมธานี โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูเงินสถาบัน
การเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการวาจางที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ผูประเมินราคา
อิสระ และคาธรรมเนียมธนาคารเพิ่มขึ้น 

4) ในงวด 12 เดือน ป 2551 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานทีั้งงวดใน 
งบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ เมือ่เปรียบเทียบกับงวด 12 เดือนป 2550 ซึ่งรวมคาใชจายในการขายและบริหาร
ของประปาปทุมธานีเฉพาะตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 จึงทําใหมีการเพิ่มของคาใชจายในการขายและบริหาร
ของกลุมบริษัทฯ 
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8. โครงสรางเงนิทุน 
 
8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 

8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,990,000,000 บาท และทุนชําระแลว จํานวน 
3,990,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,990,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

 

8.2 ผูถือหุนของบริษัทฯ  

 ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก มีดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ 
สัดสวน 
(รอยละ) 

1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 1,408,777,400 35.31 
2. บริษัท มิตซุย วอเตอรโฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด(1) 1,032,500,000 25.88 
3. บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 368,750,000 9.24 
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 166,524,600 4.17 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 152,179,774 3.81 
6. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 73,895,000 1.85 
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 61,720,200 1.55 
8. SOCIETE GENERALE 57,796,600 1.45 
9. CHASE NOMINEES LIMITED 1 52,703,600 1.32 
10. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,    

  LIMITED-APEX 
28,805,100 0.72 

11. อื่นๆ 598,847,726 15.01 
รวม 3,990,000,000 100.00 
 หมายเหต:ุ 

(1) บจ.มิตซุย วอเตอรโฮลดิ้งส (ประเทศไทย) มีผูถือหุนใหญ คือ มิตซยุ แอนด โค ลิมิเตด็(2) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุน โดยมสีัดสวนการถือหุน
รอยละ 100 

(2) รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนใน มิตซยุ แอนด โค ลิมิเตด็  เปนดังนี ้
 The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust account)         8.33%  
 Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust account)             6.97%  
 Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust account 4G)   3.25% 
 State Street Bank and Trust Company                      2.28%  
 Sumitomo Mitsui Banking Corporation                                2.10%  
 Nippon Life Company                                                                 1.92%  
 Mitsui Life Insurance Company Limited    1.80% 
 อื่นๆ      73.35% 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึ่ง
จะพิจารณาถึงความตองการใชเงินตามเปาหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปขางหนา รวมถึงการรักษาระดับอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุนของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้  เพ่ือลดความเสี่ยงทางดานการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น   ในกรณีที่
บริษัทฯ เห็นวาสามารถที่จะจายเงินปนผลได บริษัทฯ จะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราสูงสุดเทาที่เงินสดและ
กระแสเงินสดจะอํานวยเปนลําดับแรก  ทั้งนี้ จะไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล สํารองตาม
กฎหมาย และสํารองอื่น ๆ ที่กําหนดไวในเงื่อนไขของสัญญาตาง ๆ  
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9. การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางการจัดการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้
 

 
  

                 
  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบไปดวยบุคลากร 1 ราย ซึ่งดํารงตําแหนงเปนหัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน โดยในป 2552 แผนกตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะทําหนาที่รวมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ในการดําเนินการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายทรัพยากรบคุคลและ
ธุรการ 

ฝายพัฒนาธุรกจิและ
การตลาด 

ฝายบัญชีและการเงิน 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

แผนกตรวจสอบความปลอดภัย 

แผนกตรวจสอบภายใน* 

สํานักงานกรรมการผูจัดการ 
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 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  

9.1.1  คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังนี ้

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค แสงสริุยะ กรรมการ 
3.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
4.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการ 
5.   นายโยชโิอะ โคเมตานิ กรรมการ 
6.  นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต กรรมการ 
7.  นายสุวิช พ่ึงเจรญิ กรรมการ 
8.   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
11. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการ และกรรมการอิสระ 
12.   นายสมโพธ ิศรีภูมิ กรรมการ และเลขานุการ 

หมายเหตุ          ขอมูลของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ และ 
ประสบการณหลักท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ตามเอกสารแนบที่ 1 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ไดแก  

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร       นาย
สมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย หรือ นายณรงค แสงสุริยะ หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ หรือ นายประเสริฐ   มริตต
นะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อรวมกับ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ นายโตโมอะกิ 
มัตสุโมโต รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

กรรมการผูทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัทคือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท ไวดังนี้ 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 114 

(1) ดูแลและจัดการใหการดําเนินการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน และรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการให
เปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก
กิจการ และความมั่งค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน 

(3) ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน พันธกิจ คุณคาขององคกรที่บริษัทฯ มุงหวัง และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
(4) จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการดําเนินการของบริษัทฯ ประจําป รวมทั้งดูแล

การใชทรัพยากรของบริษัทฯ 
(6) จัดใหมีการรายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูล และขอมูลทั่วไปที่สําคัญตอผูถือหุน อยางครบถวน ถูกตองและ

เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองขอมูลที่รายงาน 
(7) จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม การดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 
(8) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการ และฝายบริหารอยางชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ดังกลาวตอคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ฝายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
อยางสม่ําเสมอ 

(9) กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝายบริหาร ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว  
(10) พิจารณาประเมินผลงาน กําหนดเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ โบนัส บําเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง

คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของกรรมการผูจัดการ รวมถึงกําหนดแผนสํารองเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรที่จะดํารงตําแหนง  ที่สําคัญของฝายบริหาร ในกรณีที่ฝายบริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแกไขขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการตาง ๆ และฝายบริหาร ตามความเหมาะสม 

9.1.2  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายณรงค แสงสุริยะ  ประธานกรรมการบริหาร 
2.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ  กรรมการบริหาร 
3.  นายโตโมอะก ิมัตสุโมโต  กรรมการบริหาร 
4.  นายสุวิช พ่ึงเจริญ  กรรมการบริหาร 
5.  นายสมโพธ ิศรีภูมิ  กรรมการบริหาร และ เลขานุการ 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร ไวดังนี้ 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 115 

(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหเปนไปตามมติ นโยบาย(policies) และกลยุทธ 
(strategies) ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกกรรมการผูจัดการ 

(2) กํากับดูแลการศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหม รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการตางๆ ตามที่
เห็นสมควรภายในวงเงินตามขอ (3) 

(3) มีอํานาจอนุมัติการเขาทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันตอบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 50 (หาสิบลานบาท)  ทั้งนี้ 
การอนุมัติดังกลาว ตองไมเปนรายการที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดสวนเสียกับ  บริษัทฯ หรือบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งรายการที่ตองขอ
ความเห็นชอบจากผูถือหุนตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(4) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ
ดําเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันตอบริษัทฯ ภายใตกรอบนโยบายและกลยุทธ (policies and strategies) ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจวาจาง แตงต้ัง ลงโทษทางวินัย เลิกจาง ใหออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี
ตําแหนงต้ังแตผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป แตไมรวมถึงกรรมการผูจัดการ 

(6) มีอํานาจแตงต้ัง กําหนดอํานาจหนาที่ มอบหมายแนวนโยบาย กํากับดูแล    กําหนดผลตอบแทน คาเบี้ย
เลี้ยง คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคณะทํางานพิเศษเพื่อดําเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึง
อนุมัติขอเสนอของคณะทํางานพิเศษภายในวงเงินตามขอ (3) 

(7) มีอํานาจแตงต้ังประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารไดตามความ
เหมาะสม โดยการกําหนดผลตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของประธานที่
ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกลาวใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

(8) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราว 
 

อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเร่ืองหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะเขาทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตาม
นิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
9.1.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการตรวจสอบ 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 116 

 กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนผูมีความรูความเขาใจและมีประสบการณดานการเงิน การบัญชี และการบริหาร   โดย
มีหัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังนี้ 

(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 
(2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ของบริษัทฯ 

ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(4) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวนและทันเวลา 
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

เสนอขออนุมัติตอผูถือหุน 
(6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบรษัิทฯ 

ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายไพรัช เมฆอาภรณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
2.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
3. นายโยชโิอะ โคเมตาน ิ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 โดยมี นางสาวปทิดา ไชยเสน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไวดังนี้ 

(1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา  ที่ไดกําหนดไวแลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาแตงต้ังหรือเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง แลวแตกรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการ



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขางตนนั้น ใหรวมถึงการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดดวย 

(2) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ รวมทั้งดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไวแลว นําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 

(3) จัดใหมีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สําหรับการดํารงตําแหนงที่สําคัญของฝายบริหาร หรือบุคคล
ที่อยูในเกณฑที่จะไดรับพิจารณาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง พรอมกับทบทวนแผนดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

(4) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
(5) พิจารณาเสนอคาตอบแทนของกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบแลวนําเสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจัดการ แลวนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9.1.5  คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายสมนึก ชยัเดชสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการบรรษัทภิบาล 
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุาร 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไวดังนี้ 

(1) เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท 
(2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการตางๆ และฝายบริหาร

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(3) ทบทวนแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

มาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ 

(4) มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาและเขารวมประชุมไดดวย
คาใชจายของบริษัทฯ 

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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9.1.6   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ไวดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พรอมทั้งมอบหมาย
ใหฝายบริหารเปนผูปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการบริหาร     
ความเสี่ยง 

(2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองตามนโยบายที่กําหนดไว
อยางสม่ําเสมอ 

(3) สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ 
(4) จัดใหมีรายงานความเสี่ยงและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

9.1.7  คณะผูบรหิาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจาํนวน 5 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผูจัดการ 
2. นายสหชัย เฮงตระกูล ผูจัดการฝายปฏบิัติการ 
3. นายสมเกยีรติ ปทมมงคลชัย ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
4. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธรุการ 
5. นายนทนิ ตงศริิ ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

 หมายเหตุ     ขอมูลของผูบริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ และ
ประสบการณหลักท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบที่ 1 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2550 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการ ไวดังนี้ 

(1) มีอํานาจอนุมัติการทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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(2) มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ เชน 
การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะหและสวัสดิการตางๆ 

(3) มีอํานาจที่จะมอบอํานาจใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันไดแกผูจัดการฝาย ปฏิบัติหนาที่แทน
กรรมการผูจัดการในเฉพาะเรื่อง เชน การสั่งซื้อ การจัดจาง    การสั่งจายเงิน ไดตามที่เห็นสมควร 

(4) มีอํานาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของกรรมการ
ผูจัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร 
และมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนั้นๆ ได 

(5) มีอํานาจปรับปรุง โยกยาย ยุบรวม หรือขยายโครงสรางองคกรในระดับตํ่ากวาฝายไดตามความเหมาะสมตราบ
เทาที่บริษัทฯ ยังคงมี 4 ฝาย และมีจํานวนพนักงานรวมไมเกิน 143 อัตรา 

(6) มีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป เพ่ือนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

(7) มีอํานาจกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับตํ่ากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา 
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไมรวมคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ) ทั้งในขอ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นตองไมเกิน
รอยละ 3 ของรายไดของบริษัทฯ 

(8) มีอํานาจวาจาง แตงต้ัง ลงโทษทางวินัย เลิกจาง ใหออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะ
อัตราเงินเดือนโดยไมรวมผลประโยชนอื่นๆ ที่ไดรับ) ไมเกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 
ที่มีตําแหนงตํ่ากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา นอกนั้นใหกรรมการผูจัดการนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอํานาจชวงตอการดําเนินการขางตนทั้งหมดหรือบางสวนใหแกคณะทํางาน 
คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผูจัดการคนหนึ่งคนใดไดตามความเหมาะสม 

(9) มีหนาที่ดําเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท 

(10) มีหนาที่ในการเสนอขออนุมัติงบดุล งบการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท 
(11) มีหนาที่นําเสนอเรื่องที่สําคัญตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือ

เพ่ือการอื่นใดตามความเหมาะสม 
(12) มีหนาที่ศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหมๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการตางๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
(13) ในกรณีกรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการผูจัดการแตงต้ังผูจัดการฝายหรือบุคคลอื่น

เปนผูรักษาการเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนเปนครั้งคราวไป โดยผูรักษาการมีอํานาจหนาที่เทากับกรรมการผูจัดการ 
(14) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนครั้งคราว 

 อยางไรก็ดี กรรมการผูจัดการและผูที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเร่ืองหรือ
รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะ
เขาทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

9.2.1   การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตําแหนง
กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ัง โดยจะเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน 
โดยจะตองมีสัดสวนกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการ
อิสระไมนอยกวา 3 คน หรือ มีสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯไดกําหนดวา นอกเหนือจาก
คุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
จะตอง 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(2) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

9.2.2   การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน เพ่ือทําหนาที่แบงเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัทในสวนที่เปนงานบริหารจัดการและงานประจําที่เกินอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกํากับดูแลฝายบริหาร 

9.2.3   การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยทั้งหมดตองเปนกรรมการอิสระ 
ซึ่งมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามหลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ  กรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบและ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี 
และการพิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน 

9.2.4   การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท จํานวนอยางนอย  3 คน และอยาง
นอย 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

9.2.5   การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยสวนใหญตองเปนกรรมการ
อิสระ กับตองมีกรรมการอิสระปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
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9.2.6   การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยตองมีกรรมการอิสระ 
ปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

9.3.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 ในป 2550 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัท จํานวน 9,732,666 บาท โดยเปนคาตอบแทน เบี้ยประชมุ 
และโบนัส (โบนัสสําหรับป 2549 ที่ไดจายในป 2550) และไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารรวม 5 ราย จํานวน 10,752,540 บาท 
โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส  
 ในป 2551 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัท จํานวน 10,202,250 บาท โดยเปนคาตอบแทน เบี้ย
ประชุม และไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารรวม 5 ราย จํานวน 12,005,970 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส 
 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
                 (หนวย: บาท) 

ป 2550   ป 2551 

รายชื่อ คาตอบแทน
และเบี้ย
ประชุม 

โบนัส1 คาตอบแทน
และเบี้ย
ประชุม 

โบนัส2 

1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย  651,333 798,000 682,000 468,000 
2. นายณรงค แสงสริุยะ 418,500 640,000 448,000 466,000 
3.  นายประเสริฐ มริตตนะพร 312,750 506,000 333,750 462,000 
4.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ 314,000 506,000 336,500 466,000 
5.    นายสมโพธิ ศรีภูมิ  435,000 592,000 452,000 614,000 
6.   นายโยชโิอะ โคเมตานิ  259,500 369,000 254,000 388,000 
7.  นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต 382,000 455,000 397,000 540,000 
8.  นายสุวิช พ่ึงเจรญิ  329,000 165,000 342,000 466,000 
9.   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว  478,583 445,000 504,000 582,000 
10. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ  414,000 376,000 428,000 508,000 
11. นายไพรัช เมฆอาภรณ  467,000 419,000 483,000 582,000 
12. ดร.ทนง พิทยะ1 - - - - 

รวม 4,461,666 5,271,000 4,660,250 5,542,000 
โบนัส1  = ประจําป 2549 
โบนัส2 = ประจําป 2550 
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คาตอบแทนผูบริหาร 
                 (หนวย: บาท) 

ป 2550  ป 2551 
ประเภท จํานวน 

(ราย) 
คาตอบแทน 

(บาท) 
จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

เงินเดือน 5 7,535,280 5 12,005,970 
โบนัส 4 2,805,660 - - 
คาตอบแทนอื่น* - 411,600 - - 

รวม 5 10,752,540 5 12,005,970 
 * เงินชดเชยการลาออกของผูบริหาร 

9.3.2  คาตอบแทนอื่น 

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของวอเตอรโฟลว จํานวน 40,000,000 หุน (มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท) 
และ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 ไดมีมติยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญดังกลาว ซึ่งไดมีการเสนอขายหุนในเดือนธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดการจัดารรหุนตอ
กรรมการและผูบริหารดังนี้ 

 

จํานวนหุนที่ไดรบัการจัดสรร 

รายชื่อ จํานวนหุนที่ไดรบัการจัดสรร 

1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย1 2,997,000 
2. นายณรงค แสงสริุยะ1 2,000,000 
3.  นายประเสริฐ มริตตนะพร1 2,000,000 
4.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ1 2,000,000 
5.    นายสมโพธิ ศรีภูมิ2  2,675,000 
6.   นายโยชโิอะ โคเมตาน1ิ*  2,000,000 
7.  นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต1* 2,000,000 
8.  นายสุวิช พ่ึงเจรญิ1  2,000,000 
9.   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว1  2,000,000 
10. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ1  2,000,000 
11. นายไพรัช เมฆอาภรณ1  2,000,000 
12. นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย2 1,500,000 
13. นายสหชัย เฮงตระกูล2 1,500,000 
14. นางสาวปทิดา ไชยเสน2 1,500,000 

รวม 28,172,000 
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 1  ไดรับการจัดสรรหุนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จํานวนทานละ 2,000,000 หุน หรือเทากับรอยละ 5 ของจํานวนหุนท้ังหมดที่
จัดสรรในครั้งน้ี  

 2  ไดรับการจัดสรรในฐานะพนักงาน 

 *  ภายหลังจากชวงระยะเวลาที่กําหนดใหบุคคลที่ไดรับการจัดสรรตามโครงการนี้หามขายหุนของตนเองใหแกบุคคลอื่น (locked up 
period) หุนจํานวนนี้จะถูกโอนไปใหแกบริษัท มิตซุย วอเตอรโฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 
2549 โดยเปนไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดมาปฏิบัติ โดยเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้ 

 1.  สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขา
รวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องเกี่ยวกับการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ คาตอบแทน
กรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไข
ขอบังคับและหนังสือบริคณห การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติกรายการพิเศษที่ตองใชมติที่ประชุมผูถือหุนในการ
อนุมัติ เปนตน 

 ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแต
ละคร้ังอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับแตงต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอแตงต้ังซึ่งรวมถึง 
การศึกษา ประสบการณ การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
องคประกอบและจํานวนคาตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผูถือหุน 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุน
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชีที่นําเสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีที่เสนอ จํานวนปที่ทําหนาที่ให
บริษัทฯ  (ในกรณีที่เปนการแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม) 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะไดจัดใหมีคําอธิบายโดยยอเพ่ือประกอบการตัดสินใจในเรื่อง
การจายเงินปนผลที่เสนอ 

 – ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ  ตัวอยางเชน การเพิ่มทุน การลดทุน การแกไข
ขอบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ  การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย 
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 ทั้งนี้ นอกจากขอมูลขางตนแลว บริษัทฯ จะสนับสนุนการจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการเพื่อนําไปใช
ประกอบกับวาระที่สําคัญแตละวาระ เพ่ือชวยใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการเขาประชุม และจัดเวลาการประชุมให
เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ตาง ๆ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน (หรือเปนไปตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 
กําหนด) โดยในแตละวาระจะมีระบุความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเปนขอมูลประกอบการเขารวมประชุมและการ
ตัดสินใจลงมติของผูถือหุน ในการประชุมบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และตั้งคําถามในที่ประชุม โดยกรรมการทุกทานและผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบ
คําถามในที่ประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประ
โยชนสวนตัวของบุคคลดังกลาวกับผลประโยชนของบริษัทฯ  โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นไดเมื่อกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานกระทําการอยางใด ๆ หรือมีผลประโยชนสวนตัวอันขัดหรือแยงกับวัตถุประสงค และการปฏิบัติหนาที่เพ่ือบริษัทฯ  
ตัวอยางเชน การที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการขัดกันแหงผลประโยชนในการทําธุรกิจกับลูกคา 
ผูผลิต/จัดจําหนายสินคา คูแขง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานยังถูกคาดหมายใหละเวนจากการหา
ผลประโยชนใหตนเอง โดยใชโอกาสที่ไดมาจากทรัพยสินของบริษัทฯ  หรือจากการดํารงตําแหนงภายในบริษัทฯ  อีกทั้ง กรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานยังถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยโดยการอาศัยขอมูลภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลสาธารณะ
ที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ ดวย 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในอันไดแก ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอกอันไดแก คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดย
จะพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งค่ัง ความมั่นคง
ทางการเงิน และความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่ตองการใหขอมูลที่เปดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณชนเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถ
เขาใจได พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่จะตองรายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญซึ่งตนไดทราบมาตอผูบริหารเพื่อใหผูบริหารสามารถใชใน
การพิจารณาตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลได 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามที่กฎหมายที่ใชบังคับไดกําหนดไว ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ในรายงานประจําปของบริษัทฯ  โดยมีขอมูลเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 125 

 – การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะกรรมการ 

 – การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะอนุกรรมการ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

 – นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

– คาตอบแทนกรรมการที่เปดเผยรวมถึงสวนที่กรรมการไดรับจากการทําหนาที่อื่นใหบริษัทฯ  เชน ที่ปรึกษา 
และรวมถึงสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการและการทําหนาที่อื่น เชน ที่ปรึกษาในบริษัทยอย 

 – นโยบายการกํากับดูแลกจิการโดยสรุป 

 – จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป 

 – ประวัติการอบรมของกรรมการ 

 – รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ  โดยรับรองวารายงานทางการเงินดังกลาวมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตาม
มาตรฐานการบัญชีโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ และใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เกี่ยวของที่จะชวยพัฒนาและกําหนด 
ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ และการตัดสินใจที่
สมเหตุสมผล 

(ก) กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษัทฯ  มีจํานวน 12 ทานประกอบดวย 

 – กรรมการที่เปนกรรมการบริหารหรือผูบริหาร จํานวน 5 ทาน 

– กรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหารหรือผูบริหาร จํานวน 7 ทาน  

– กรรมการอิสระ จาํนวน 4 ทาน 

 – กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย จํานวน 3 ทาน 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท  โดยมีหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การ
จัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหนาที่อื่น ๆ ซึ่งเปนหนาที่ตามปกติของเลขานุการ
บริษัท รวมถึงการจัดเก็บขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารและผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว 
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(ข) คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการตาง ๆ อีก 
ไดแก คณะกรรมการสนนหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทํา
หนาที่ในการสนับสนุนงานเฉพาะดันแกคณะกรรมการบริษัท 

(ค) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่และความรับผิดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยทําหนาที่พิจารณาและให
ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อม่ัน
ในหลักการสําคัญ ดังนี้ 

 – การปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวย
ความรอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

 – การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยที่เพียงพอตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

 – การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 – กําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนักงานไดถือ
ปฏิบัติ 

 คณะกรรมการของบริษัทจะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน
ของบริษัทฯ  เพ่ือเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนตรวจสอบ 

 บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวของ กําหนดให
มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประ
โยชน เปนตน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพ่ือใหม่ันใจ
วาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการ
ดังกลาวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ 
บริษัทฯ  

(ง) การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมโดยปกติอยางนอยทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไม
นอยกวา 10 วันกอนวันประชุม และจัดสงเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพ่ือให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในการประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย 
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ในป 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 8 คร้ัง และในป 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 
10 คร้ัง  โดยรายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี้ 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน

คร้ังที่ประชุมทั้งหมด 
ป 2550 (คร้ัง) 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน
คร้ังที่ประชุมทั้งหมด 
ป 2551 (คร้ัง) 

1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย  7/8 10/10 
2. นายณรงค แสงสริุยะ 6/8 10/10 
3.  นายประเสริฐ มริตตนะพร 7/8 9/10 
4.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ 8/8 9/10 
5.    นายสมโพธิ ศรีภูมิ  8/8 10/10 
6.   นายโยชโิอะ โคเมตานิ  6/8 5/10 
7.  นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต 8/8 10/10 
8.  นายสุวิช พ่ึงเจรญิ  8/8 10/10 
9.   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว  7/8 8/10 
10. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ  8/8 10/10 
11. นายไพรัช เมฆอาภรณ  8/8 10/10 
12. ดร. ทนง พิทยะ 1 -/- -/- 

 1 เริ่มเปนกรรมการตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 
 

 นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกันเองโดยที่ไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ  
เขารวมประชุมดวย เพ่ืออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ผลการประชุมดวย 

(จ) คาตอบแทน 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราที่เพียงพอสําหรับการรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ของความเปนธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน รวมถึง
ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่เพ่ิมขึ้นจากการเขาเปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยดวย บริษัทฯ จะนําคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับ
การอนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน และกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไวในรายงาน
ประจําปและงบการเงินของบริษัทฯ  
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(ฉ) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ จะชี้ชองทางและสนับสนนุใหกรรมการเขารวมหลักสูตรการอบรมที่เกีย่วของเพื่อใหมีความตระหนักในหนาที่
และความรับผิดตาง ๆ เชน หลกัสูตรตาง ๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association (“IOD”) 

 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาขอมูลและ
เอกสารที่ไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได ในการใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะตองอยูในกรอบ
หนาที่และความรับผิดชอบเทาที่พนักงานผูนั้นไดรับมอบหมายเทานั้น โดยบริษัทฯไดจัดทํา แนวทางการปองกันการใชขอมูล
ภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เปนลายลักษณอักษร โดยผานการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549  และ  บริษัทฯ ไดสงเปนจดหมายเวียนใหพนักงานและผูบริหาร
เพ่ือไดรับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

 แนวทางการปองกันการใชขอมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดังกลาวมี
รายละเอียดดังนี้  
 
ขอ (1) หลักการทั่วไป 
 เนื่องจาก บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีความประสงคที่จะดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยใหแกประชาชนเปนครั้งแรกและเมื่อนําบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว การซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่กระทําโดยกรรมการ ผูบริหาร พนกังาน
ของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอย ในลักษณะที่นาจะเปนการไดเปรียบมากกวาบุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุนหรือหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนโดยทั่วไป ที่รูมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือมีตําแหนงในบริษัทฯ อาจทําใหตองรับผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอยรวมถึงบริษัทฯ เอง 
ตองเผชิญกับการกระทําที่อาจฝาฝนกฎหมายดังกลาว ตลอดจนเพื่อเปนการดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการปองกันการใชขอมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท
ฯ และพนักงานของบริษัทยอยทุกคน จะตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด พรอมทั้งใชสามัญสํานึก  เหตุและผลที่
พึงปฏิบัติแตละกรณีประกอบดวย   ทั้งนี้  แนวทางหรือแนวนโยบายขางตนมีความเขมงวดกวาบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวของและจะไดมีการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมเปนระยะตอไป   
 
ขอ (2) การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน 
 2.1   บุคคลตองหาม 

 บุคคลที่ไมควรซื้อขายหลักทรัพยตามแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน ไดแก 
(1) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 
(2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 
(3) พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทยอย 
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(4) คูสมรสและบุตรของกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอย 
(5) เครือญาติที่อาศัยรวมชายคาเดียวกัน 

2.2  หลักทรัพยตองหาม 
 หลักทรัพย หมายถึง หุน (shares) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ (share warrants) หุนกูแปลง

สภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (transferable subscription rights) ที่
ออกโดยบริษัทฯ 

 
2.3  แนวทางการปฏิบัติทั่วไป 

(1) บุคคลตองหามตามขอ 2.1 ไมควรซื้อหรือขายหลักทรัพยในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกลาวรู หรือ
ควรรูขอมูลที่เปนสาระสําคัญอันอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่
ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน 

(2) บุคคลตองหามที่ไดรูขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญดังกลาวตามวรรค (1) ขางตน จากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงและ/หรือฐานะเจาหนาที่ในบริษัทฯ ตองไมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูอื่นทราบ   ในขณะที่
ขอมูลดังกลาวยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน นอกจากเปนไปตามการปฏิบัติหนาที่ของตน ในบริษัทฯ 

 
2.4  แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง 
นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการปองกันการใชขอมูลภายในแลว กรณีเฉพาะเรื่องดังตอไปน้ี บุคคล

ตองหามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ดวย 
(1) หามบุคคลตองหามที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทํางบการเงินบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ของบริษัทฯ นับแตเร่ิมจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ไดมีการเปดเผยงบการเงินดังกลาวแลว 
(2) หามกรรมการ   ผูบริหาร   หรือพนักงานผูใดที่ไดรับรางงบการเงินของบริษัทฯ ตามขอ 2.4(1) ทําการ

ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ นับแตวันที่ตนไดรับรางงบการเงินดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันที่ไดมีการ
เผยแพรขอมูลตามงบการเงินนั้นแลว 

(3) หามบุคคลตองหามที่รูหรือควรรูวาบริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญ ที่อาจมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยนับแตวันรูหรือ
ควรรูดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ไดทําการเปดเผยและเผยแพรขอมูลดังกลาวแลว 

 
ขอ (3)  การรายงานของบุคคลตองหาม 

3.1 หนาที่การจัดทํารายงาน 
(1) กรรมการผูจัดการ  หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนดตองจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยคร้ังแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของตนตามที่กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนด และรายงานในเรื่องดังกลาวตอ
บริษัทฯ พรอมกันดวย 

(2) พนักงานระดับหัวหนาแผนกขึ้นไป จะตองทําการรายงานการไดมาหรือจําหนายไปของหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ที่ตนถืออยู ต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปของจํานวนหลักทรัพยที่จําหนายไดทั้งหมด 
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3.2 วิธีการรายงาน 
(1) กรรมการผูจัดการ   หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารตามขอ 3.1 (1) ขางตนซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมาย

ตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ของตน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ มีหนาที่ตองสงสําเนารายงานที่สงใหกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล ตอบริษัทฯ 
ในวันที่สงรายงานดังกลาว 

(2) พนักงานตามขอ 3.1 (2) ใหจัดทํารายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย 
ตาม 3.2 (1) ของตน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอบริษัทฯ ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยดังกลาว 

 

9.6 บุคลากร 

9.6.1  บุคลากร 

 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย ต้ังแต สิ้นป 2549 มีรายละเอียด 
ดังนี้  

จํานวนพนักงาน ณ วันที ่ บริษัทฯ วอเตอรโฟลว ประปา
ปทุมธาน ี

บีเจท ี

31 ธันวาคม 2549 36 77 12 102 
31 ธันวาคม 2550 43 69 14 98 
31 ธันวาคม 2551 47 70 17 104 

 

จํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวม 238 คน โดยแยกตาม
สายงานหลักได ดังนี้ 

สายงานหลัก บริษัทฯ วอเตอรโฟลว ประปาปทุมธานี บีเจท ี รวม 
สํานักงานกรรมการผูจัดการ 5 - 1 1 8 
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 16 - 7 11 34 
ฝายปฏิบัติการ 6 70 3 85 164 
ฝายบัญชแีละการเงิน 8 - 4 5 17 
ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 10 - 2 2 14 
แผนกตรวจสอบภายใน 1 - - - 1 
แผนกตรวจสอบความปลอดภัย 1 - - - 1 

รวม 47 70 17 104 238 
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9.6.2   คาตอบแทนพนกังาน 

บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในป 2549 ป 2550 และ ป 2551 จํานวน
รวม 10.4 ลานบาท 19.0 ลานบาท 24.4 ลานบาท และ 27.7 ลานบาท ตามลําดับ  

วอเตอรโฟลว จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในป 2548 ป 2549 ป 2550 และ          
ป 2551 จํานวนรวม 16.2 ลานบาท 17.7 ลานบาท 19.0 ลานบาท และ 17.5 ลานบาท ตามลําดับ 

ประปาปทุมธานี จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในป 2548 ป 2549 ป 2550 และ      
ป 2551 จํานวนรวม 9.8 ลานบาท 10.4 ลานบาท 12.6 ลานบาท และ 16.3 ลานบาท ตามลําดับ 

บีเจที จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในป 2548 ป 2549 ป 2550 และ ป 2551 
จํานวนรวม  41.0 ลานบาท 25.6 ลานบาท 28.4 ลานบาท และ 27.0 ลานบาท ตามลําดับ 

9.6.3  นโยบายในการพัฒนาบคุลากร 

บริษัทฯ ใหความสําคัญแกพนักงานของบริษัทฯ โดยถือวา พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของบริษัทฯ และมี
ความสําคัญอยางมากในการที่จะนําพาบริษัทฯ ใหพัฒนากาวหนาตอไป บริษัทฯ จึงใหความสําคัญอยางมากกับ ขั้นตอนการ
คัดเลือกพนักงานเพื่อเขารวมงานกับบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีความรูความสามารถ และเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานในการทํางานในหนาที่งานตางๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทําแผนงานฝกอบรมประจําป โดยตั้งนโยบายใหงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากรในแตละปไมตํ่ากวา รอยละ 0.5 ของคาใชจายทั้งหมด (รวมตนทุนขาย) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จัดใหมีการ
ฝกอบรมตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ ปละ 2 คร้ัง เพ่ือให
พนักงานไดรับรูถึงจุดแข็ง จุดออนของตนเอง และนําผลลัพธจากการประเมินผลปฏิบัติงาน กลับไปปรับปรุงพัฒนาตนเองใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 2552 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใหมโดยใหพนักงานไดรับการ
ฝกอบรมเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 80 ชม./ป 

 นอกจากการใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคลากรแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสรางขวัญ กําลังใจใหแกพนักงาน 
โดยการกําหนดระบบผลตอบแทน และความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานใหแกพนักงาน รวมทั้งจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม 
เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไวเพ่ือสรางความเจริญกาวหนาแกบริษัทฯ ตอไป 
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10. การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางยิ่งตอ การจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งเปนไปตามหลักการของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี กลาวคือ การปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ มีความโปรงใส ยุติธรรม เชื่อถือได และมีการถวงดุลอํานาจและสามารถ
ตรวจสอบได อันนําไปสูประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย   

บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เพ่ือทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด โดยมีระยะเวลาการใหบริการอยางนอย 1 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ฝาย
หนึ่งฝายใดสามารถเลิกสัญญากอนกําหนดได โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 1 เดือน โดยในป 2551 
บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ดําเนินการตรวจสอบภายในตอไป โดยทําหนาที่รวมกันกับแผนกตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อดํารงหัวหนาแผนกตรวจสอบภายในแลวเสร็จเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2551 

หลังจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดดําเนินการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายใน
ภายใตองคประกอบ 5 ดานที่มีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO1 อัน
ไดแก 1) องคกรและสภาวะแวดลอม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอมูล และ 5) ระบบการติดตาม จนเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จํากัด ไดเสนอรายงานสรุปผลการประเมินตอบริษัทฯ  โดยสรุปวา ในภาพรวม บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการที่มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ระบบควบคุมภายในที่ปรากฎสามารถใหความมั่นใจไดวา บริษัทฯ จะ
สามารถบรรลุเปาหมายแหงนโยบายที่คาดหวังได คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณารายงานดังกลาวและได
ซักถามประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง ประเด็นขอเสนอแนะที่ผูทําการประเมินเสนอใหบริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความถูกตอง โปรงใส และรัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติ
เห็นชอบกับรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดังกลาว และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติใหแตงต้ัง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ใหปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งตอง
รายงานตรงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ โดย คณะกรรมการตรวจสอบใหแนวทางไวใหผูปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เสนอแผน
ในการปรับปรุงระบบที่มีอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ และ รัดกุมยิ่งขึ้น และตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจในการปฏิบัติการระบบที่ดี
อยูแลวอยางตอเนื่อง และไมมีขอละเวนการปฏิบัติตามระบบที่ไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 อนึ่ง บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดทําการสอบทานประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นวาจําเปนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ถึง 2551  เพ่ือประโยชนในการ
กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินใหรัดกุมและเหมาะสม และไมพบขอสังเกตในระบบการ
ควบคุมภายในทางบัญชีที่มีสาระสําคัญ  

 

                                                 
1 COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เปนองคกรเอกชนในสหรัฐอเมริกา จดัตั้งขึ้นในป 1985 เพื่อทํางานพฒันา
คุณภาพของรายงานทางการเงิน (รวมถึงงบการเงินตางๆ) โดยใหความสําคญักับ จริยธรรมทางธุรกิจ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และการดแูลกํากับกจิการทีด่ี 
(Corporate Governance) โดยมี คณะกรรมการศึกษาการรายงานทางการเงนิอันเปนเท็จแหงชาติ (National Commission on Fraudulent Financial Reporting) เปน
ผูใหการสนับสนุน 
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11. 1 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกนัของบริษัท 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2551 2550 2551 2550  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
รายไดอื่น - - 1.3 1.3 ราคาตามสัญญา 
ตนทุนการผลิตน้ําประปา - - 28.7 23.1 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      
คาธรรมเนียมบริการ 0.8 3.2 - - ราคาตามสัญญา 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 3,867.6 ราคาตามสัญญา 
สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอน
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 77.8 302.4 - - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยจาย - 5.8 - - อัตราดอกเบีย้                   

MLR - 0.5% ตอป 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 2551 2550 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 4,689,068 4,689,068 
 - - 4,689,068 4,689,068 
     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 89,376 15,888 - - 
 89,376 15,888 - - 
 89,376 15,888 4,689,068 4,689,068 

11. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 
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 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 2551 2550 
     
     
     
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กจิการที่
เกี่ยวของกนั 

    

-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 95,838,900 42,592,517 95,838,900 - 
 95,838,900 42,592,517 95,838,900 - 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 2,506,683 4,639,703 
 - - 2,506,683 4,639,703 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 102,580,543 24,033,416 102,547,623 - 
- บริษัท ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส จํากัด - 113,300,699 - - 
- บริษัท ซี.เค. ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด  - 6,362 - - 
 102,580,543 137,340,477 102,547,623 - 

เจาหนีเ้งินประกนัผลงาน - กิจการ              
ที่เกี่ยวของกนั 

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 1,251,169 - - 
 - 1,251,169 - - 

เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 5,000,000 5,000,000 
 - - 5,000,000 5,000,000 

คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 

ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหาร เปน
จํานวนเงิน 40.9 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22.2 ลานบาท) (2550: 26.8 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20.0 ลานบาท) 
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 11. 2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบ
ทานรวมกับผูบริหารของบริษัทฯ แลวมีความเห็นวารายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงมีความสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 11. 3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทํารายการระหวางกันที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผู
พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกลาว โดยยึดตามขอกําหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ/หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนให
พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม ทงนี้ ผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาความสมเหตุสมผลและการ
พิจารณาอนุมัติรายการ 

 อนึ่ง ในกรณีที่การเขาทํารายการระหวางกันที่มีมูลคาไมเกิน 100,000 บาทตอรายการ และ/หรือรวมกันไมเกิน 1,000,000 
บาทตอป กรรมการผูจัดการหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาอนุมัติการตกลงเขาทํา
รายการระหวางกันดังกลาว โดย ตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น ตลอดจนความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการดังกลาวตอง
ไมเปนผูมีสวนไดเสียในการเขาทํารายการนั้นๆ 

 11. 4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามความจําเปนในการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี
นโยบายและขั้นตอนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการเขาทํารายการระหวางกันอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน 

 สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตนั้น อาจยังคงมีอยูในสวนที่เปนการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใสและเปนไปตามกฎระเบียบของหนวยงานที่ไดกลาวมาแลวอยางเครงครัด  

 ทั้งนี้  หากมีกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรองขอใหบริษัทฯ จัดหาผูเชี่ยวชาญอิสระและ/หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
12.1 งบการเงิน 

12.1.1  สรุปรายงานการตรวจสอบบัญช ี

 นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด ไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  2550 และ 2551 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยไดแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไข และไดสรุปวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

งบดุล 

รายการ

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 356,130 3.33 776,850 4.16 850,643        4.75 
เงินลงทุนชั่วคราว 695,000 6.51 745,302 3.99 299,941        1.68 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน - - 184,483 0.99 257,676        1.44 
ลูกหนี้การคา 217,596 2.04 292,704 1.57 346,798        1.94 
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 6,685 0.06 14,117 0.08 18,326        0.10 
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 42,593 0.23 95,839        0.54 
ลูกหนี้อื่นๆ – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 16        0.00                        89        0.00 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
    ดอกเบี้ยคางรับ 10,223        0.10 8,172 0.04 3,756        0.02 
    คาใชจายจายลวงหนา 18,004 0.17 33,768 0.18 20,019        0.11 
    ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย - -                 13,650        0.07 33,952        0.19 
    อื่น ๆ 3,023 0.03 30,574 0.16 13,958        0.08 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,306,661 12.23 2,142,230 11.47 1,940,997      10.85 
สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 9,355,964 87.59 9,196,857 49.23 8,925,500      49.88 
สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ - - 4,258,205 22.79 4,134,413      23.10 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - สุทธิ - - 3,079,619 16.49 2,884,138      16.12 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 4,272 0.04 3,634 0.02 2,560        0.01 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15,048 0.14 604        0.00                   7,025        0.04 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 9,375,284 87.77 16,538,919 88.53 15,953,636      89.15 
รวมสินทรัพย 10,681,945    100.00 18,681,149    100.00 17,894,633    100.00 

31 ธ.ค. 50
งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 5131 ธ.ค.49
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งบดุล (ตอ) 
 

รายการ
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 3,004,836 16.08                      354        0.01 
เจาหนี้การคา
    กิจการที่เกี่ยวของกัน 260 - - - - -
    บริษัทอื่น 31,503 0.29 58,897 0.32                 49,208        0.27 
เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 137,340 0.74               102,580        0.57 
เจาหนี้กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - - - -                   6,696        0.04 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
    กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 1,251 0.01  - -
    บริษัทอื่น 2,150 0.02 3,177 0.02                   3,897        0.02 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 700,000 6.55 1,411,800 7.56 1,103,955        6.17 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
    คาใชจายคางจาย 18,428 0.17 47,440 0.25 45,036        0.25 
    ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 9,940 0.09 20,339 0.11 21,840        0.12 
    ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 8,145 0.08 10,606 0.05 13,140        0.07 
    อื่น ๆ 1,659 0.02 9,378 0.05 6,153        0.03 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 772,085 7.22 4,705,064 25.19 1,352,858        7.56 
หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 6,020,000 56.36 9,261,312 49.58 8,205,391      45.85 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,020,000 56.36 9,261,312 49.58 8,205,391      45.85 
รวมหนี้สิน 6,792,085 63.58 13,966,376 74.76 9,558,248      53.41 

สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว 3,250,000 30.43 3,290,000 17.61 3,990,000      22.30 
สวนเกินมูลคาหุน 475,000 4.45 483,000 2.59 2,637,770      14.74 
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย 51,602 0.48 399,000 2.14 399,000        2.23 
   จัดสรรแลว - สํารองอื่น ๆ - - - - 72,447  - 
   ยังไมไดจัดสรร 713,621 6.68 1,123,775 6.02 1,811,237      10.12 
ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท (600,363) (5.62) (600,363) (3.21) (600,363)  (3.35) 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย - - 19,361 0.10 26,294        0.15 
รวมสวนของผูถือหุน 3,889,860 36.42 4,714,773 25.24 8,336,385      46.59 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 10,681,945    100.00 18,681,149    100.00 17,894,633    100.00 

31 ธ.ค. 51
งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50
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งบกําไรขาดทนุ 

รายการ
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ

รายได
รายไดจากการขายน้ําประปา 1,697,802 98.58 2,567,034 97.88 3,569,256      98.09 
รายไดจากการบริการ - - 23,037 0.88 36,010        0.99 
ดอกเบี้ยรับ 24,385 1.42 32,895 1.25 30,593        0.84 
รายไดอื่น - - 266 0.01                   2,933        0.08 
รวมรายได 1,722,187 100.00 2,623,232 100.00 3,638,792    100.00 
คาใชจาย
ตนทุนขายน้ําประปา 496,142 28.8 780,802 29.76 1,176,902      32.34 
คาใชจายในการขายและบริหาร 90,997 6.10 125,108 6.02 168,236        4.62 
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย - - 89,490 3.41 195,480 5.37
รวมคาใชจาย 587,139 34.91 995,400 39.20 1,540,619 42.34
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 1,135,048 65.09 1,627,832 60.80 2,098,173 57.66
คาใชจายทางการเงิน (451,081) 25.38 (670,583) 24.31 (728,699) 20.03
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (2,071) 0.12 (14,037) 0.54 (2,133) 0.06
กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล 681,896 39.59 943,212 35.96 1,367,341 37.58
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (7,490) 0.43 (23,160) 0.88 (8,934) 0.25
กําไรสุทธิสําหรับงวด 674,406 39.16 920,052 35.07 1,358,407 37.33
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 3,718,415,300

งบการเงินรวม
ป 2551

0.37

ป 2549 ป 2550

0.21 0.28
3,211,482,384 3,253,015,421  
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งบกระแสเงินสด   

ป 2549 ป 2550 ป 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 676,477 957,248 1,369,474
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 255,555 401,269 582,220
คาสิทธิ (กําไร) ในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย - 89,490              195,480 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 772 8  (1,270) 
(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (184) - -
คาใชจายดอกเบ้ีย              437,016              637,643              702,381 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,369,636 2,085,658 2,848,285
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา (91,163) 40,609 (54,093)
ลูกหนี้อื่น – บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 34,090 (16) (73)
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (3,669) 1,914 (4,208)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (18,805) (23,823) 34,945
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (215) 3,849 (1,477)

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (96,824) (260) -
เจาหนี้การคา – บริษัทอื่น 5,067 8,520 (9,689)
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - (495,047) (105,706)
เจาหนี้กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - - 6,696
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (20,396) 11,484 7,007

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,177,721 1,632,888 2,721,687
จายภาษีเงินได (2,071)               (15,291) (25,173)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,175,650 1,617,597 2,696,514

งบการเงินรวม
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 

ป 2549 ป 2550 ป 2551
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
    เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (410,000) (124,803) 445,361
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) - 19,485 (73,193)
    เงินจายลวงหนาคากอสราง – กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง(เพ่ิมข้ึน) - (42,592) 42,593
    เงินสดจายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (660,539) (3,498,488) -
    เงินสดจายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย - (360,894) -
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพ่ิมข้ึน (9,363) (101,426) (67,034)
    สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯเพิ่มข้ึน - (260,848) (114,408)
    จายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย - (15,995) (30,368)
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,535 -                   3,707 
    เงินมัดจําคาซ้ือท่ีดิน (15,000) - -
    เจาหนี้เงินประกันผลงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,345) 1,642 (531)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,099,712) (4,383,919) 206,127
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - 2,983,891 (3,004,482)
     เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 725,000 48,000            2,854,770 
     เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน - 1,526,424 83,000
     เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (140,000) (700,000) (1,446,767)
     จายดอกเบี้ย (435,402) (633,773) (714,869)
     เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย - - (2,001)
     จายเงินปนผล (257,000) (162,500) (598,499)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (107,402) 4,558,315 (2,828,848)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (31,464) 295,720 73,793
เงินสดและรายการเทาเงินสด ณ วันตนงวด 387,594 481,130 776,850
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 356,130 776,850 850,643
การเปดเผยขอมูลเงินสดที่จายเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม
   โอนเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินเปนท่ีดิน -                 15,000 -

งบการเงินรวม
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12.1.3 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2549 ป 2550 ป 2551
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.69 0.42                      1.43 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.64 0.39                      1.11 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 2.21 0.36                      0.89 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 9.87 10.15                    11.28 
อัตราสวนหมุนเวียนวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ เทา 148.43 75.07                    72.55 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา เทา 7.76 17.22                    21.77 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 36.98 35.96                    32.37 
ระยะเวลาหมุนเวียนวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ วัน 2.46 4.86                      5.03 
ระยะชําระหนี้เฉลี่ย วัน 47.04 21.19                    16.76 
วงจรเงินสด วัน n/a 19.63                    20.64 
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน % 70.78% 69.85% 67.36%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 65.09% 60.80% 56.94%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 66.04% 61.69% 130.15%
อัตรากําไรสุทธิ % 39.16% 35.07% 37.33%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 18.64% 21.39% 20.82%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 6.41% 6.27% 7.43%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 9.84% 11.58% 14.64%
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.16 0.18                      0.20 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.75 2.96                      1.15 
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย เทา                     2.70                      2.51                      3.83 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทา 0.49 0.18                      1.02 
อัตราการจายปนผล % 38.11% 17.66% 44.06%  
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.2.1 คําจํากัดความสําหรับการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 สําหรับการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในหัวขอ 12.2.3 ถึง 12.2.7 โปรดพิจารณาคํานิยาม
ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหงบการเงินรวมดังตอไปนี้ 

 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
“กลุมบริษัทฯ” หมายถึง บริษัท น้ําประปา

ไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 

หมายถึง บริษัท น้ําประปาไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัท วอเตอร
โฟลว จํากัด บริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด และบริษัท บีเจที 
วอเตอร จํากัด 

หมายถึง บริษัท น้ําประปาไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัท วอเตอร
โฟลว จํากัด บริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด และบริษัท บีเจที 
วอเตอร จํากัด 

12.2.2  ภาพรวมผลการดําเนนิงานทีผ่านมา 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) โดย กปภ. ตกลงที่จะรับซื้อน้ําประปา
จากบริษัทฯ เปนเวลา 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ซึ่ง กปภ. รับซื้อน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Off-take 
Quantity: MOQ) ตลอดอายุของสัญญา โดยเริ่มตนที่ 200,000 ลบ.ม./วัน และเพิ่มขึ้นเปน 250,000 ลบ.ม./วัน ตั้งแตวันที่ 
21 กรกฎาคม 2549 จนถึง MOQ สูงสุดที่ 300,000 ลบ.ม./วัน ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป อยางไรก็ดี 
ขณะนี้บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการกอสรางสวนขยายซึ่งจะมีกําลังการผลิตเปน 440,000 ลบ.ม./วัน และ MOQ จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคตเปน 354,000 ลบ.ม./วัน จนส้ินสุดอายุสัญญาในป 2577 

เดิม บริษัทฯ ไดทําขอตกลงเพิ่มเติมกับ กปภ. เรื่องการขายน้ําประปากอนวันเริ่มประกอบกิจการ (Pre-sale) โดย 
กปภ. ไดรับประกัน MOQ ที่ 95,000 ลบ.ม./วัน ในชวงตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 โดยมี
ปริมาณการจายน้ําเฉลี่ยในเดือนแรกของการจายน้ําเทากับ 89,148 ลบ.ม./วัน 

กอนที่บริษัทฯ จะเริ่มจายน้ําประปาใหแก กปภ. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ผูใชน้ําในพื้นที่
ดังกลาวบริโภคน้ําโดยมีน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําสําคัญ ทั้งที่ผานและไมผานกระบวนการบําบัด เมื่อบริษัทฯ เริ่มจาย
น้ําประปา กลุมผูใชน้ําจํานวนมากไดเปล่ียนจากการใชน้ําบาดาลมาใชน้ําประปาโดยทันที เนื่องจากพอใจในคุณภาพ 
ความเพียงพอ ความสม่ําเสมอ และความสะดวกสบายในการใชน้ําประปามากกวาน้ําบาดาลจากแหลงเดิม  

หลังจากเปดดําเนินงาน บริษัทฯ พยายามผลักดันใหปริมาณการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหสูงขึ้น โดยมีแนวทางใน
การชักชวนใหผูใชน้ําหันมาใชน้ําประปา โดยชี้ใหเห็นถึงคุณภาพและความสะอาด ความเพียงพอ และความตอเนื่องของ
น้ําประปา ที่ผานมาบริษัทฯ ใชวิธีการหลายอยางในการเพิ่มปริมาณการใชน้ําประปาโดยรวม โดยมีทั้งสวนที่บริษัทฯ ทํา
การตลาดเอง และสวนที่บริษัทฯ ทําการตลาดรวมกับ กปภ. และหนวยงานภาครัฐอื่น ตัวอยางของกิจกรรมตางๆ ที่บริษัทฯ 
ดําเนินการไดแก 
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1) กิจกรรมที่บริษัทฯ ทําการตลาดเอง  
– เขาพบโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมตางๆ โดยตรง เพื่อเสริมใหลูกคาเปาหมายเหลานั้น

ม่ันใจในคุณภาพการบริการจายน้ําประปาของบริษัทฯ และ กปภ.  
– จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธชื่อบริษัทฯ ใหเปนที่รูจัก รวมทั้งเพื่อทําใหชุมชนมีความรูสึก

ที่ดีตอบริษทัฯ ดวย  
– สรางขวัญกําลังใจของพนักงาน กปภ. เพื่อใหเกิดความกระตือรือรน ในการทํางานและประสานงาน

รวมกับบริษัทฯ 
2) กิจกรรมที่บริษัทฯ ทําการตลาดรวมกับ กปภ. และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ  

– จัดรายการสมนาคุณแกผูใชน้ํา 
– รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมในการสนับสนุนเยาวชน เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในการรักษาแหลงน้ําคู

คลอง  
เนื่องจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาที่บริษัทฯ ไดลงนามกับ กปภ. ไดกําหนด MOQ โดย กปภ. จะชดเชยเงินคา

น้ําประปาใหแกบริษัทฯ หากปริมาณการขายน้ําจริงเฉลี่ยไมถึง MOQ โดยคํานวณจากยอดจายน้ําเฉลี่ยทุก 6 เดือน ทําให
ฐานปริมาณน้ําที่บริษัทฯ รับรูเปนรายไดในแตละงวดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่จายจริงในงวดนั้นๆ วามากกวาหรือนอยกวา 
MOQ ตามสรุปดังนี้ 

 

สถานการณ 
ฐานปริมาณน้ําที่รับรูเปน

รายได คาน้ําประปาที่รับรูเปนรายได 

ปริมาณน้ําที่จายจริงต่ํากวา 
MOQ 

ปริมาณน้ําตาม MOQ 
ปริมาณน้ําตาม MOQ x อัตราคาน้ําประปาตาม

สัญญา 

ปริมาณน้ําที่จายจริงสูงกวา 
MOQ 

ปริมาณน้ําที่จายจริง 

ก) ปริมาณน้ําตาม MOQ x อัตราคาน้ําประปา
ตามสัญญา และ 

ข) ปริมาณน้ําประปาสวนที่เกินกวา MOQ x อัตรา
คาน้ําประปาตามสัญญา x (1-อัตราสวนลด
ตามที่บริษัทฯ ใหแก กปภ.1) 

 
 

                                                 
1บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการจูงใจให กปภ. เรงกระตุนปริมาณการใชน้ําประปาใหสูงขึ้น เนื่องจาก กปภ.เปนผูดูแลนโยบายและมีเครือขายเขาถึงผูใชน้ําไดโดยตรง 
โดยการใหสวนลดราคาสําหรับปริมาณน้ําที่จายเกิน MOQ ซึ่งทําใหกําไรสวนเพิ่มของ กปภ.สูงขึ้น ก็เปนสวนหนึ่งของการจูงใจดังกลาว โดยบริษัทฯ ตกลงใหสวนลดกับ 
กปภ. สําหรับปริมาณน้ําที่จายเกิน MOQ  
รอยละ 50 ของอัตราคาน้ําประปา สําหรับระยะเวลาตั้งแต 21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 กรกฎาคม 2549  
รอยละ 55 ของอัตราคาน้ําประปา สําหรับระยะเวลาตั้งแต 21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 กรกฎาคม 2551  
รอยละ 60 ของอัตราคาน้ําประปา สําหรับระยะเวลาตั้งแต 21 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 หรือวันกอนวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาสวนเพิ่มตามที่กําหนดไวใน
สัญญาแกไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 แลวแตวันหนึ่งวันใดจะถึงกอน 
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การดําเนินการดานชุมชนสัมพันธและดานการตลาดที่ผานมาไดผลเปนอยางดี ปริมาณการจายน้ําประปาของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 89,148 ลบ.ม./วันในเดือนมกราคม 2547 เปน 282,797 ลบ.ม./วัน ในเดือนธันวาคม 2551 หรือคิด
เปนอัตราเติบโตรอยละ 217.2 ในชวง 5 ปที่ผานมา ปริมาณการจายน้ําประปาเฉลี่ยโดยคดิเปนราย 6 เดือนและรายปตั้งแต
เริ่มประกอบกิจการ และอัตราการเติบโตของยอดขายน้ําของบริษัทฯ ที่ผานมาสามารถสรุปไดตามตารางขางลางนี้ 

ระยะเวลา 

ปริมาณจายน้ํา
เฉล่ียตอวัน

สําหรับระยะเวลา
หกเดือน 

(ลบ.ม./วัน) 

อัตราการ
เติบโต(1) 
(รอยละ) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉล่ียตอวัน
สําหรับป 

(ลบ.ม./วัน) 

อัตราการ
เติบโต(2) 
(รอยละ) 

มกราคม – มิถุนายน 2547 94,943 - 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2547 132,233 39.28 

113,897 - 

มกราคม – มิถุนายน 2548 165,998 25.53 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2548 201,446 21.35 

183,686 61.27 

มกราคม – มิถุนายน 2549 225,347 11.86 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2549 229,584 1.88 

227,483 23.84 

มกราคม – มิถุนายน 2550 240,001 4.54 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2550 265,090 10.45 

254,296 11.79 

มกราคม – มิถุนายน 2551 292,212 10.23 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 295,285 1.05 

293,770 15.52 

หมายเหตุ: (1) เปนอัตราการเติบโตของปริมาณน้ําเฉลี่ยตอวันของงวด 6 เดือนนั้นเทียบกับงวด 6 เดือนกอนหนา 
                          (2) เปนอัตราการเติบโตของปริมาณน้ําเฉลี่ยตอวันของงวด 12 เดือนนั้นเทียบกับงวด 12 เดือนกอนหนา  

 ผลของการเพิ่มขึ้นของการใชน้ําดังกลาว รวมทั้งการปรับ MOQ เพิ่มขึ้น และอัตราคาน้ําประปาที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกป
ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาทําใหรายไดรวมของบริษัทฯ สูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 5 ปที่ผานมา และมีแนวโนมเติบโต
เพิ่มขึ้นตอเนื่องในอนาคต จากการศึกษาของบริษัทฯ พบวาความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการในอนาคตจะมี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกป เนื่องจากการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบาย
ภาครัฐในการปดบอบาดาลที่เขมงวดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การเติบโตของปริมาณการขายน้ําประปาของบริษัทฯ ใน
อนาคตจะถูกจาํกัดตามกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ 320,000 ลบ.ม./วัน  แตอัตราคาน้ําประปาจะยังคงปรับขึ้นทุกป
ตามดัชนีราคาผูบริโภค ดวยการประมาณการความตองการน้ําประปาที่จะเติบโตสูงกวากําลังการผลิตในอนาคต บริษัทฯ 
จึงไดวางแผนขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 120,000 ลบ.ม./วัน เพื่อใหสามารถผลิตน้ําประปาไดเพียงพอตอความ
ตองการใชน้ําของผูบริโภคในอนาคตตอไป โดยบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อน้ําประปาสวนเพิ่มกับ กปภ. เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2551 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มกอสรางสวนตอขยายในป 2552 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 
18 เดือน และจะแลวเสร็จภายในป 2553  
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12.2.3  การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ 

ในป 2549 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด (วอเตอรโฟลว) ในสัดสวนรอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว เนื่องจากวอเตอรโฟลว เปนผูรับจางผลิตและจายน้ําประปาใหแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นวา
การดําเนินงานของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว มีความสอดคลองและเปนประโยชนเกื้อหนุนกัน และหลังจากไดควบรวม   
วอเตอรโฟลว เขามาเปนบริษัทยอยแลว บริษัทฯ ไดทําการแกไขสัญญา Operation and Maintenance กับวอเตอรโฟลว 
ในเดือนเมษายน 2549 โดยปรับลดอัตราคาบริการจาก ลบ.ม. ละ 3.56 บาท ซึ่งรวมคาใชจายในสวนที่เกี่ยวกับคาแรงงาน 
คาไฟฟา คาสารเคมี และคาวัสดุส้ินเปลืองในการผลิตน้ําประปาลดลงเปนลบ.ม. ละ 0.25 บาท โดยครอบคลุมเฉพาะ
คาแรงงาน และคาวัสดุส้ินเปลืองในการผลิตน้ําประปาเทานั้น โดยบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟา และคาสารเคมีใน
การผลิตเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 เปนตนไป 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดทําการลงทุนในหุนสามัญบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (ประปา
ปทุมธานี) ในสัดสวนรอยละ 89.15 โดยการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมของประปาปทุมธานี ไดแก บมจ. ช.การชาง บจ. เอสทีซี 
แคปปตัล โฮลดิ้ง บจ. ช.การชาง  โฮลดิ้ง บจ.มหาศิริ สยาม บมจ.ธนาคารทหารไทย และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในราคาหุน
ละ 340 บาท และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญประปาปทุมธานี เพิ่มเติมอีกรอยละ 8.85 จาก บมจ. 
ช.การชาง และ บจ. นครหลวงคาขาว ในราคาหุนละ 340 บาท รวมมูลคาเงินลงทุนทั้งส้ิน 3,998.4 ลานบาท ราคาหุนของ
ประปาปทุมธานี เปนราคาที่อยูในชวงระหวางราคาประเมินโดยผูประเมินราคากิจการอิสระ 2 ราย คือ บจ. เอสซีเอ็มบี และ 
บล. ซีมิโก จํากัด (มหาชน) โดยไดประเมินมูลคากิจการที่เหมาะสมของประปาปทุมธานี โดยใชวิธีกระแสเงินสดคิดลด 
(Discounted Cash Flow) โดยมีมูลคาที่เหมาะสมระหวาง 314.6-378.3 บาทตอหุน (คิดจากตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital) ระหวางรอยละ 8.32-12.44) และ 389.8-466.3 บาทตอหุน (คิดจาก
ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital) ระหวางรอยละ 7.93-9.93)  ตามลําดับ โดยคิด
บนพื้นฐานของกําลังการผลิตรวมทั้งส้ิน 358,000 ลบ.ม./วัน (กําลังการผลิตติดตั้งที่ 288,000 ลบ.ม./วัน และกําลังการผลิต
สวนขยายที่ไดรับ MOQ จํานวน 70,000 ลบ.ม./วัน) ทั้งนี้ โดยการลงทุนในจํานวนดังกลาวมีแหลงเงินทุนเปนเงินกูยืมระยะ
ส้ันที่มีกําหนดชําระภายใน 1 ป นับแตวันที่เบิกเงินกู หรือวันที่บริษัทฯ นําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
แลวแตเหตุการณใดจะถึงกอน และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,000 ลานบาท ดังนั้นผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการ
ลงทุนในประปาปทุมธานี จึงไดสะทอนในราคาที่บริษัทฯ เขาลงทุนแลวในระดับหนึ่ง 

โครงสรางในการประกอบธุรกิจของประปาปทุมธานี คือไดทําสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปากับ กปภ. เพื่อจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. สําหรับใหบริการแกผูใชน้ําในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี-รังสิต โดยมี
บริษัทยอยที่ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100 คือบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (บีเจที) ซึ่งประกอบธุรกิจในการเปนผูรับจาง
ดําเนินการผลิตน้ําประปาใหแกประปาปทุมธานี และ รับจางดําเนินการผลิตน้ําประปาและบําบัดน้ําเสียในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร 

ทั้งนี้  ภายหลังการปรับโครงสราง  บริษัทฯ มีหนาที่ตองจัดทํางบการเงินรวม  โดยนําผลการประกอบการของ
ประปาปทุมธานี และ บีเจที  ซึ่งเปนบริษัทยอย ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550  มารวมเปนสวนหนึ่งของผลประกอบการของ
บริษัทฯ ในงบการเงินรวม 
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รายไดจากการขายน้ําประปา 

 รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เกือบทั้งหมด เปนรายไดจากการขายน้ําประปาใหแก กปภ. ในป 2549 ถึงป 2551 
กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายน้ําประปาทั้งส้ิน 1,697.8 ลานบาท 2,567.0 และ 3,569.3 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตราการเติบโตใน ป 2549 ป 2550 และป 2551 เมื่อเทียบกับของปกอนหนาเทากับรอยละ 25.2 รอยละ 51.2 และรอยละ 
39.0 ตามลําดับ อัตราการเติบโตที่สูงในป 2550 และป 2551 เปนผลจากการที่บริษัทฯ ไดรับรูรายไดของประปาปทุมธานี
ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญประปาปทุมธานี ซึ่งบริษัทฯ ไดเริ่มรวมรายไดของประปาปทุมธานี ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2550 เปนตนมา ทําใหในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายไดที่เกิดจากประปาปทุมธานี รวมอยูในงบการเงินป 
2550 จํานวน 2 ไตรมาสเทานั้น สาเหตุที่รายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ เติบโตอยางตอเนื่องสามารถอธิบายได
ดังนี้ 

ป 2550 

1) การรวมรายไดของประปาปทุมธานี และบีเจทีตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 580.4 ลาน
บาท เขาในรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ 

2) การปรับ MOQ เพิ่มขึ้นจาก 200,000 ลบ.ม./วัน เปน 250,000 ลบ.ม./วัน เมื่อ 21 กรกฎาคม 2549 ทําใหใน
ป 2550 บริษัทฯ มีฐานรายไดจากปริมาณ MOQ เฉล่ีย 250,000 ลบ.ม./วัน เต็มป และปริมาณน้ําที่จายจริง
เฉล่ียเทากับ 254,296 ลบ.ม./วัน ขณะที่ป 2549 บริษัทฯ มีปริมาณน้ําที่จายจริงเฉลี่ย 227,483 ลบ.ม./วัน 
หรือเติบโตรอยละ 11.8 และ 

3) การปรับอัตราคาน้ําประจําเพิ่มขึ้นเปน 21.48 บาท/ลบ.ม.ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

ป 2551 

1) การรวมรายไดของประปาปทุมธานี เขาในรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ซึ่งประปาปทุมธานี มีรายไดจากการ
ขายน้ําประปาทั้งส้ิน 1,213.4 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2550 ซึ่งรายไดของประปาปทุมธานี ไดถูกนําเขามารวม
เพียงหกเดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 เปนจํานวน 580.4 ลานบาท 

2) การปรับ MOQ เพิ่มขึ้นจาก 250,000 ลบ.ม./วัน เปน 300,000 ลบ.ม./วัน เมื่อ 21 กรกฏาคม 2551 ทําใหใน
ป 2551 บริษัทฯ มีฐานรายไดจากปริมาณ MOQ เพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน และปริมาณน้ําที่
จายจริงเฉลี่ยเทากับ 293,412 ลบ.ม./วัน ขณะที่ชวงเดียวกันของป 2550 บริษัทฯ มีปริมาณน้ําที่จายจริง
เฉล่ีย 254,296 ลบ.ม./วัน หรือเติบโตรอยละ 15.4 และ 

3) ยอดจายน้ําประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 14.70 ลานลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.84 เมื่อเทียบกับป 
2550 

4) ยอดจายน้ําของประปาปทุมธานี เพิ่มขึ้นจํานวน 3.1 ลานลบ.ม. หรือรอยละ 5.54 เมื่อเทยีบกับป 2550 

5) การปรับอัตราคาน้ําประจําเพิ่มขึ้นเปน 22.75 บาท/ลบ.ม.ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวันตั้งแตเริ่มดําเนินการ ไดสรุปไวในแผนภาพขางลางนี้ 
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อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ ขายใหแก กปภ. ที่ผานมาเปนดังนี้  

ระยะเวลา คาน้ําประปา (บาท / ลบ.ม.) 
1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 20.259647 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 21.481579 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 22.751945 

 

ตนทุนขายน้ําประปา 

ตนทุนขายน้ําประปาของกลุมบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวย  คาเสื่อมราคาสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา คา
ไฟฟา คาสารเคมี คาเชาที่ดินสําหรับแนวทอ คาแรงงาน และวัสดุส้ินเปลือง   

 ตนทุนขายน้ําประปาของกลุมบริษัทฯ ในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 496.1 ลานบาท 780.8 ลานบาท 
และ 1,176.9 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 28.8 รอยละ 29.8 และรอยละ 32.3 
ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในป 2549 เทากับรอยละ 21.0 เพิ่มขึ้นในป 2550 เทากับรอยละ 57.4 และเพิ่มขึ้น
ในป 2551 เทากับรอยละ  50.7 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนการผลิตตอปริมาณน้ําที่ขายในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 
6.0 บาท/ลบ.ม. 5.2 บาท/ลบ.ม. และ 5.3 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ ทั้งนี้ สาเหตุที่ตนทุนขายมีความผันผวนอยางมากในป 
2550 และ 2551 อธิบายไดดังนี้ 

 
ป 2550 

1)  บริษัทฯ ไดเขาลงทุนหุนสามัญประปาปทุมธานี โดยการเขาซื้อหุนในสัดสวนรอยละ 89.15 ของหุนที่ชําระแลว
ทั้งหมด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และซื้อเพิ่มอีกรอยละ 8.85 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550  

2) ตนทุนขายน้ําประปาของกลุมบริษัทฯ ในป 2550 จํานวนรวม 780.8 ลานบาท ประกอบดวย 
(ก) ตนทุนขายน้ําประปาของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว จํานวน 534.0 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 26.5 ของรายไดรวมของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว โดยมีอัตราตนทุนเฉลี่ย



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1) 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 149 

ตอปริมาณน้ําที่ขายไดจริงเทากับ 5.7 บาท/ลบ.ม. ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากตนทุนขายในป 2549 
เทากับรอยละ 7.6 เนื่องจากผลของตนทุนที่ลดลงจากการเขาซื้อวอเตอรโฟลว แสดงเพียง 10 เดือนในป 
2549 ในขณะที่ผลตนทุนที่ลดลงดังกลาวแสดงเต็มป 2550  

(ข) ตนทุนขายและตนทุนบริการของงบการเงินรวมของประปาปทุมธานี และบีเจทีสําหรับเดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคม 2550 จํานวน 246.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.6 ของรายไดรวมของงบการเงินรวมของ
ประปาปทุมธานี และบีเจที โดยมีอัตราตนทุนเฉลี่ยตอปริมาณน้ําที่ขายไดจริงเทากับ 4.4 บาท/ลบ.ม. 

ป 2551 
1) บริษัทฯ ไดบันทึกตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนบริการของประปาปทุมธานี มารวมเปนตนทุนขายน้ําประปา

และตนทุนบริการในงบการเงินรวมเพียงหกเดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 ซึ่ง
เปนเงินจํานวนเพียง 248.07 ลานบาท  

2) ยอดจายน้ําประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 14.70 ลานลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.84 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ของปกอน ซึ่งมีผลใหตนทนุผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้น 

3) ยอดจายน้ําประปาของประปาปทุมธานี เพิ่มขึ้นจํานวน 3.1 ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.54 เมื่อเปรียบเทียบกับ
หกเดือนหลังของปกอน ซึ่งมีผลใหตนทุนผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้น 

4) คาซอมบํารุงของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจํานวน 42 ลานบาท เนื่องจากการยายแนวทอและการปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน 

กําไรขั้นตน 

 กําไรขั้นตน2ของกลุมบริษัทฯ ในป 2549 ป 2550 และ 2551 เทากับ 1,201.7 ลานบาท 1,809.3 ลานบาท และ 
2,428.4 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนกําไรขั้นตน3เทากับรอยละ 70.8 รอยละ 69.9 และรอยละ 67.4 ตามลําดับ  

 กําไรขั้นตนสําหรับป 2550 และ 2551 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน อธิบายไดดังนี้  

1) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมไวในงบ
การเงินรวมของกลุมบริษัทฯ และรายไดของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ําที่ขายไดมากขึ้น การปรับ 
MOQ ระหวางป และอัตราคาน้ําประปาที่ปรับเพิ่มขึ้น  

2) ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี เต็มปไวในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ 
และรายไดของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ําที่ขายไดมากขึ้น การปรับ MOQ ระหวางป และอัตราคา
น้ําประปาที่ปรับเพิ่มขึ้น  

 

 
                                                 
2 คิดจากรายไดจากการขายน้าํประปา + รายไดจากการใหบริการ - ตนทนุขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 
3 คิดจาก (รายไดจากการขายน้าํประปา + รายไดจากการใหบริการ – ตนทุนขายน้าํประปาและตนทุนการบริการ) / (รายไดจากการขายน้าํประปา + รายไดจากการ
ใหบริการ) 
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คาใชจายในการขายและบริหาร 

 คาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ ในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 105.1 ลานบาท 158.0 
ลานบาท และ 168.2 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เทากับรอยละ 6.1 รอยละ 6.0 
และรอยละ 4.6 ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตในป 2549 ป 2550 และป 2551 เมื่อเทียบกับปกอนเทากับรอยละ 101.3 
รอยละ 50.3 และรอยละ 34.5 ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ สูงขึ้นอยางตอเนื่อง อธิบายได
ดังนี้ 

1) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานี ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2550 ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนในหุนสามัญของประปา
ปทุมธานี และบริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญประปาปทุมธานี โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูเงินสถาบันการเงิน 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการวาจางที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ผูประเมินราคาอิสระ 
และคาธรรมเนียมธนาคารเพิ่มขึ้น 

2) ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานี เต็มปในงบการเงินรวมของ
กลุมบริษทัฯ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานี ตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 จึงทําใหมีการเพิ่มของคาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ นอกจากนี้ 
ในป 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายในการซอมแซมถนนทางเขาโรงกรองน้ําและคาใชจายในการนําหุนสามัญเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ รวมจํานวน 22.2 ลานบาท 

คาใชจายทางการเงิน 

 คาใชจายทางการเงินในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 451.1 ลานบาท 670.6 ลานบาท และ 728.7 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยคิดเปน รอยละ 26.2 รอยละ 25.6 และรอยละ 20.0 ของรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลําดับ โดย
คาใชจายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน อธิบายไดดังนี้ 

 1) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายทางการเงินของประปาปทุมธานี ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมไวใน
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และฐานของอัตราดอกเบี้ย MLR ที่ใชในการจายดอกเบี้ยในป 2550 สูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ในป 2549  

2) ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายทางการเงินของประปาปทุมธานี เต็มปในงบการเงินรวมของกลุม  
บริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งรวมคาใชจายทางการเงินของประปาปทุมธานี ตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2550 จึงทําใหมีการเพิ่มของคาใชจายทางการเงินของกลุมบริษัทฯ 

กําไรสุทธิ 

 กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 674.4 ลานบาท 920.1 ลานบาท และ 1,358.4 
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เทากับรอยละ 39.2 รอยละ 35.1 และรอยละ 37.3 โดย
อัตราสวนกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีเหตุผลตามที่กลาวไวในแตละหัวขอขางตน  
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12.2.4  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ มีสวนประกอบหลักคือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทยอย และคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 18,681.1 ลานบาท เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
จํานวน 9,196.9 ลานบาท และสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีจํานวน 4,258.2 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 49.2 และรอยละ 22.8 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
มียอดเพิ่มขึ้นจํานวน 7,999.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 74.9 อันเปนผลเนื่องมาจาก 1) การเขาซื้อกิจการประปา
ปทุมธานีในป 2550 ดังนั้นงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จึงไดรวมสถานะทางการเงินของประปา
ปทุมธานีเขาไวดวย โดยในจํานวนสินทรัพยในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวมีรายการหลักคือสินทรัพยใน
การผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีจํานวน 4,258.2 ลานบาท และ 2) คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาสุทธิจากการรวมกิจการที่เกิดจากราคาซื้อสูงกวามูลคาตามบัญชีของประปาปทุมธานีจํานวน 3,079.6 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทฯ มีทรัพยสินรวมจํานวน 17,894.6 ลานบาท เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
จํานวน 8,925.5 ลานบาท และสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีจํานวน 4,134.4 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 49.9 และรอยละ 23.1 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
มียอดลดลงจํานวน 786.5 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.2 

สินทรัพยหมุนเวียน 

ลูกหนี้การคา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทฯ มียอดลูกหนี้รวมจํานวน 292.7 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนยอดลูกหนี้ 
กปภ. ของบริษัทฯ จํานวน 186.0 ลานบาท และยอดลูกหนี้ กปภ. ของ ประปาปทุมธานีจํานวน 102.9 ลานบาท (ตาม
สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาของประปาปทุมธานีกําหนดให กปภ. ชําระคาน้ําประปาเปนราย
เดือนภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้ของประปาปทุมธานี ดังนั้นยอดลูกหนี้การคา ณ วันส้ินงวด จึงแสดง
ยอดขายน้ําประปาในเดือนสุดทายกอนงวดบัญชีในบวกกับภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของ)4 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทฯ มียอดลูกหนี้รวมจํานวน 346.8 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนยอดลูกหนี้ 
กปภ. ของบริษัทฯ จํานวน 232.7 ลานบาท และของประปาปทุมธานีจํานวน 114.1 ลานบาท (ตามสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาของประปาปทุมธานีกําหนดให กปภ. ชําระคาน้ําประปาเปนรายเดือนภายใน 10 วัน 
หลังจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้ของประปาปทุมธานี ดังนั้นยอดลูกหนี้การคา ณ วันส้ินงวด จึงแสดงยอดขายน้ําประปาใน
เดือนสุดทายกอนงวดบัญชีในบวกกับภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของ) 

 นโยบายการจัดเก็บหนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายน้ําประปา อยางไร
ก็ตาม จากการคํานวณระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ในป 2549 เทากับ 36.98 วัน ในป 2550 เทากับ 36.27 วัน และเทากับ 
                                                 
4  
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32.37 วัน ในป 2551 อนึ่ง บริษัทฯ ไมเคยมีปญหาในการเก็บเงินตามยอดขายน้ําประปาจาก กปภ. ดังนั้น จึงไมมีการตั้งคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแตอยางใด 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ ของบริษัทฯ ประกอบดวย ที่ดิน และสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา (ซึ่งไดรวมถึง 
คากอสรางโรงผลิตน้ํา ถังเก็บน้ําใส ระบบสูบและจายน้ํา ทอสงน้ําประธาน (Bulk Transmission Main: BTM) ทอจายน้ํา 
(Local Distribution Network: LDN) คาใชจายในการบริหารโครงการ รวมถึงดอกเบี้ยจาย และตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น
ในระหวางกอสรางไดถูกบันทึกรวมเปนตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา  

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ คํานวณโดยวิธีจํานวนผลผลิตโดยมีสูตรการคํานวณ 
ดังนี้ 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด           = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด x อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด 

อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด     =    จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด 

                 (จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด+ประมาณการจํานวนผลผลิตน้ําประปาในอนาคตจนถึงวัน
       สิ้นสุดสัญญาซื้อขายน้ําประปา) 

     สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด   =   สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาทั้งหมด - คาเสื่อมราคาสะสมถึงวันตนงวด 

 วิธีจํานวนผลผลิตนี้เปนไปตามหลักการจับคูรายไดและคาใชจาย (Matching)  มีผลทําใหคาเสื่อมราคาในแตละ
งวด มีลักษณะเปนตนทุนผันแปร (Variable Costs) มากกวาที่จะเปนตนทุนคงที่ (Fixed Costs) ผูบริหารของบริษัทฯ จึง
เห็นวาเปนวิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดซื้อที่ดินสําหรับใชขยายกําลังการผลิตในอนาคต เปนจํานวนเงิน 86.4 ลานบาท ดังนั้น ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทฯ มีที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิจํานวน 9,196.9 ลานบาท ลดลง 159.1 ลานบาท จาก
ยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หรือลดลงรอยละ 1.7  

ในป 2551 กลุมบริษัทฯ มีที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 8,925.5 ลานบาท ลดลง 271.4 ลานบาท จาก
ยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หรือลดลงรอยละ 3.0 อันเนื่องมาจากคาเสื่อมราคา 246.7 
ลานบาทที่คิดระหวางป 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อส้ินสุดอายุสัญญา ฯ 

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของประปาปทุมธานี ในสัดสวนรอยละ 89.15 และ
ไดเขาลงทุนเพิ่มเติมในวันที่ 18 ธันวาคม 2550 อีกรอยละ 8.85 ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนเงินลงทุนในประปาปทุมธานีทั้งส้ิน
รอยละ 98.0 ของทนุจดทะเบียนที่ชําระแลวทั้งหมดของประปาปทุมธานี ดังนั้น งบการเงินรวมของบริษัทฯ จึงไดแสดงฐานะ
ทางการเงินของ ประปาปทุมธานีไวดวย ทั้งนี้ สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานี ณ วันที่ 31ธันวาคม 
2550 มีจํานวน  4,258.2 ลานบาท ประกอบดวย ที่ดิน โรงผลิตน้ําประปาและระบบสงน้ําประปา จํานวน 3,563.2 ลานบาท 
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และงานระหวางกอสราง จํานวน 695.0 ลานบาท ทั้งนี้ สินทรัพยที่ใชในการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานี ดังกลาวได
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม โดยประปาปทุมธานีไดใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงตั้งแต
เริ่มดําเนินการผลิตในป 2541 และนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ประปาปทุมธานีจะคํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธี
จํานวนผลผลิตซึ่งเปนวิธีการคํานวณเชนเดียวกับบริษัทฯ ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ 

ในป 2551 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อส้ินสุดอายุสัญญา ฯ ดังกลาวมีจํานวน 4,134.4 ลานบาท
ลดลง 123.8 ลานบาท จากยอดสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หรือลดลงรอยละ 2.9 อันเนื่องมาจากคาตัดจําหนาย 
242.3 ลานบาทที่คิดระหวางป 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทฯ มีคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและ
จําหนายน้ําประปาสุทธิจํานวน 3,079.6 ลานบาท และ 2,884.1 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5 และ
รอยละ 23.1 ของสินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลําดับ โดยคาสิทธิฯ ดังกลาวเกิดขึ้นจากผลตางของราคาที่บริษัทฯ 
จายซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานีในมูลคาที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของประปา
ปทุมธานี โดยคาสิทธิฯ ดังกลาวจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายของบริษัทฯ ดวยวิธีเสนตรงทุกปตามระยะเวลาในสัญญา
ซื้อขายน้ําประปาที่เหลืออยูของประปาปทุมธานี  

12.2.5  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ของกลุมบริษัทฯ ณ ส้ินป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 1.69 เทา 
0.42 เทา และ 1.24 เทา ตามลําดับ ในป 2550 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองที่ลดลงมากเนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการเขาลงทุนหุนสามัญประปาปทุมธานี จํานวน 3,000 ลานบาท 
อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกและนําเงินที่ไดมาชําระเงินกูยืมระยะสั้น
จํานวน 3,000 ลานบาท จึงทําใหสภาพคลองของบริษัทฯ ในป 2551 ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (Gross Margin) ของกลุมบริษัทฯ ป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับรอยละ 70.8 รอย
ละ 69.9 และรอยละ 67.4 ตามลําดับ และอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของกลุมบริษัทฯ ป 2549 2550 และ 2551 
เทากับรอยละ 39.2 รอยละ 35.1 และรอยละ 37.3 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิในป 2550 และ 
2551 ซึ่งลดลงจากป 2549 เล็กนอยเนื่องจากอัตราสวนกําไรขั้นตนของประปาปทุมธานีต่ํากวาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ 
แมวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีปริมาณการจายน้ําที่เพิ่มสูงขึ้น และการปรับอัตราคาน้ําประปาเพิ่มขึ้นทุกป 

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ถึงแมวากลุมบริษัทฯ จะมีมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) คอนขางต่ําซึ่งถือเปน
ปกติของธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องจากใชเงินลงทุนเริ่มตนคอนขางสูง และกําลังการผลิตที่เกิดขึ้นจริงยังไมเต็ม
กําลังการผลิต แตตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา อัตราสวนดังกลาวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอัตราสวนในป 2549 ป 2550 
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และป 2551 เทากับ 0.16 เทา 0.18 เทา และ 0.20 เทา ตามลําดับ  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยที่ต่ํานี้ สงผลใหอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่ําดวย โดยกลุมบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ใน ป 2549 ป 2550 และป 2551 
เทากับรอยละ 6.4 รอยละ 6.3 และรอยละ 7.4 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยในป 2550 ลด
ต่ําลงจากป 2549 เล็กนอย เนื่องจากผลของการเขาลงทุนในประปาปทุมธานีในป 2550 ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมสินทรัพยของ
ประปาปทุมธานีไวในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ในขณะที่ผลประกอบการในงบกําไรขาดทุนของประปาปทุมธานีได
แสดงในงบการเงินรวมเพียง 6 เดือนนับจากเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคมเทานั้น อยางไรก็ดีการที่ในป 2551 บริษัทฯ 
ไดรวมผลประกอบการของประปาปทุมธานีเขามาเต็มป จึงทําใหมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่สูงขึ้น 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Total Debt to Total Equity) ในระดับคอนขางสูงซึ่งเปนปกติ
ของธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีเงินลงทุนเริ่มตนสูง และจะมีรายไดและกระแสเงินสดที่สมํ่าเสมอหลังจากดําเนินงาน
ไปแลว กระแสเงินสดที่สูงสม่ําเสมอของธุรกิจสาธารณูปโภคนี้ ทําใหบริษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจสาธารณูปโภคสามารถกอหนี้ได
ในสัดสวนที่สูงกวาบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉลี่ย  

กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 1.75 เทา 2.96 
เทา และ 1.15 เทา ตามลําดับ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 2.96 เทา เนื่องจาก 1) บริษัทฯ 
ไดเขาลงทุนในประปาปทุมธานี โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมสถาบันการเงิน 2) ประปาปทุมธานีและบีเจที ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงถึง 2.96 เทา แตอัตราสวนดังกลาวก็
ไดลดลงในป 2551 เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเงินจากการ
เพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 2,940 ลานบาทมาจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น จึงทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง 
และสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงตามไปดวย 

12.2.6   การวิเคราะหกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

  ในป 2550 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,617.6 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากป 2549 
จํานวน 877.3 ลานบาท เนื่องจาก 1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานเปนไปตามแนวโนมกําไรจากการ
ดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น 2) กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวงเวลาดังกลาวไดแสดงถึงสภาพคลองจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่เปนปกติของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว เนื่องจาก กําไรสุทธิเปนผลประกอบการที่ไมมีรายการพิเศษใดๆเกิดขึ้น 
และไดสะทอนผลการปรับโครงสรางบริษัทฯ ในการซื้อวอเตอรโฟลว เขาเปนบริษัทยอยอยางสมบูรณอีกดวย 3) ไดรวม
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของประปาปทุมธานีซึ่งบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในป 2550  

 ในป 2551 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,696.5 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนจํานวน 1,078.9 หรือคิดเปนถึงรอยละ 66.7 เนื่องจากการรวมผลประกอบการจากการปรับโครงสราง
ของกลุมบริษัทฯ ดังกลาวไวขางตน เขามาไวเต็มป ซึ่งมากกวาปกอนซึ่งนําผลประกอบการเฉพาะชวงเดือนกรกฎาคมถึง
ธันวาคมมารวมดวยเทานั้น 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในป 2550 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 4,360.9 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขา
ลงทุนในประปาปทุมธานี โดยมีมูลคาเงินสดจายซื้อจํานวนทั้งส้ิน 3,859.4 คิดเปนรอยละ 88.5 ของกระแสเงินสดที่ใชไปใน
กิจกรรมลงทุนในป 2550 

 ในป 2551 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 206.1 ลานบาท เนื่องจากในป 2551 
บริษัทฯ ไมมีคาใชจายลงทุนที่มีสาระสําคัญ ยกเวนการนําเงินลงทุนชั่วคราวบางสวนจายเงินปนผลใหผูถือหุน  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

 ในป 2550 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจํานวน 3,695.8 ลานบาท ในจํานวนนี้เปน
เงินทุนจากการกูยืมสถาบันการเงินเพื่อใชในการซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานี จํานวน 3,998.3 ลานบาท แบงเปนเงินกู
ยืมระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป จํานวน 3,000.0 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 998.3 ลานบาท เงินกูยืม
จากสถาบันการเงินสําหรับประปาปทุมธานีเพิ่มขึ้นจํานวน 683.9 ลานบาท (สุทธิจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร) และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 48 ลานบาท หักกลบกับการจายคืนเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทฯ
จํานวน 871.9 ลานบาท และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จํานวน 162.5 ลานบาท 

 ในป 2551 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ จํานวน 2,828.9 ลานบาท โดยรายการ
หลักไดแกการที่กลุมบริษัทฯ ไดรับเงินสดจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 3,000.0 ลานบาท จายชําระคืนเงินกูยืม
ระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวรวมจํานวน 4,368.2 ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน 598.5 ลานบาท 

12.2.7  การวิเคราะหแหลงที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน 

 หนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 2550 และ 2551 จํานวน 6,792.1 ลานบาท 13,966.4 
ลานบาท และ 9,558.2 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญคือ เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งมี 6,720.0 
ลานบาท 10,673.1 ลานบาท และ 9,309.3 ลานบาท ตามลําดับ (รวมสวนที่จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) คิดเปนรอย
ละ 98.9 รอยละ 76.4 และรอยละ 97.4 ของหนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมของ
แตละปเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน อธิบายไดดังนี้  

ในป 2550 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจํานวน 3,000 ลานบาทและ 998.4 ลานบาทตามลําดับเพื่อ
ลงทุนในหุนสามัญประปาปทุมธานี และในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 700 ลานบาท 

ในป 2551 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 3,000 ลานบาทและเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 
1,028.8 ลานบาท และประปาปทุมธานี ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 418 ลานบาท 
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 สวนของผูถือหุน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ เทากับ 4,714.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 824.9 ลานบาท
จากสิ้นป 2549 เนื่องจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางปจํานวน 920.1 ลานบาท และการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 48.0 ลานบาท และหักลบกบัการจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 162.5 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ เทากับ 8,336.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,621.6 ลาน
บาทจากสิ้นป 2550 เนื่องจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางงวดจํานวน 1,358.4 ลานบาท และการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,940 ลานบาท 
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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

สรุปสาระสําคญัของสัญญา 

13.1 บริษัทฯ  

สัญญา คูสัญญา 
(1) สัญญาซือ้ขายน้ําประปา การประปาสวนภูมิภาค 
(2) สัมปทานประกอบกิจการประปา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(3) สัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุง 

(Operation and Maintenance Agreement) 
บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 

(4) สัญญาประกันอบุัติเหตุ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
(5) สัญญาประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอ

สาธารณชน 
บริษัท ทิพยประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 

(6) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ของกรรมการและพนักงาน และการชดใช
คาเสียหายแกบริษัทผูเอาประกัน 

บริษัท ภัทรประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 
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13.1.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายน้ําประปา (Water Purchase and Sale Agreement) และ
บันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ 

คูสัญญา  :    การประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) และ  
   บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   
   (เดิมชื่อ บริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด) 

วันที่ลงนามในสัญญา  :   21 กันยายน 2543 แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 

ระยะเวลาตามสัญญา :   30 ป นับจากวันเริ่มซื้อขายน้ําประปา คือวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 

คําจํากัดความทีสํ่าคัญ  

ผูซื้อ  : การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค 
พ.ศ. 2522 หรือผูสืบสิทธิหรือผูรับโอนเปนครั้งคราว 

ผูขาย  : บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูสืบสิทธิของผูขาย 

“ระบบผลิตน้ําประปา”   : ระบบที่ประกอบกันเพื่อผลิตน้ําประปา รวมถึงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางโรงงาน
และเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ผูขายจะดําเนินการกอสรางขึ้นและจัดหาเพื่อใช
ในการผลิตน้ําประปาและสงน้ําประปาไปยังจุดรับสงน้ําประปา โดยระบบผลิต
น้ําประปาจะประกอบไปดวย (1) ระบบการสูบน้ําดิบ (2) โรงงานผลิต
น้ําประปา และ (3) ระบบสงน้ําประปา 

โรงงานผลิตน้ําประปา  : โรงงานผลิตน้ําประปา รวมถึง อาคาร สิ่งปลูกสรางโรงงานและเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ที่ใชผลิตน้ําประปาเพื่อสงเขาไปยังระบบสงน้ําประปา รวมทั้ง
ที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงงานผลิตน้ําประปา 

“ระบบสงน้ําประปา”  : ระบบซึ่งใชในการสงน้ําประปาที่ผลิตแลวจากโรงงานผลิตน้ําประปาไปยังระบบ
จายน้ําประปาใหแกผูบริโภคระบบดังกลาวใหรวมความถึงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูก
สราง โรงงาน ทอประธานที่ เก็บน้ําและอุปกรณที่ทําใหผูขายสามารถสง
น้ําประปาได 

“ระบบจายน้ําประปาใหแก
ผูบริโภค” 

 : ระบบจายน้ําประปาจากระบบสงน้ําประปา ณ จุดรับสงน้ําประปาไปยังพ้ืนที่
ความตองการน้ําตามที่กําหนดไวในสัญญา 

“ระบบรับน้ําประปาของ
ผูบริโภค” 

 : อุปกรณและวัสดุที่ผูซื้อจะไดติดต้ังเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับน้ําประปาจาก
ระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค 

จุดรับสงน้ําประปา  : จุดบริเวณทอน้ําออกของแหลงเก็บน้ําประปาที่อยูภายในอาณาเขตที่ดินอันเปน
บริเวณที่ต้ังแหลงเก็บน้ําประปา ซึ่งเปนจุดที่ระบบสงน้ําประปาและระบบจาย
น้ําประปาใหแกผูบริโภคไดเชื่อมตอกัน และเปนจุดสําหรับติดต้ังมาตรวัด
น้ําประปาตามหลักที่กําหนดไว 
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  สวนที่ 2 หนาที่ 159 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตอง
ซื้อ 

 : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าซึ่งวัดเปนลูกบาศกเมตรตอวันที่ผูซื้อจะตองซื้อจาก
ผูขาย 

ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ผูขาย
จะตองจัดสงใหผูซื้อ 

 : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้น บวกดวยรอยละ 7  ของปริมาณ
น้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้น หรือบวกดวยปริมาณน้ําประปาจํานวน 
20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แลวแตอยางใดจะต่ํากวา 

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงคใหบริษัทฯ ผลิตน้ําประปาเพื่อขายใหแก กปภ. ในบางพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรสาครเพื่อทดแทนระบบผลิตน้ําประปาจากบอบาดาลของ กปภ. และเพื่อเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตอ
การตองการของผูบริโภค โดย กปภ.จะซื้อน้ําประปาจากบริษัทฯ เพ่ือสงเขาสูระบบรับน้ําประปาของผูบริโภคเพื่อขายใหแก
ผูบริโภคอีกตอหนึ่ง และบริษัทฯ ตกลงที่จะเปนผูกอสรางระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคเอง ซึ่งบริษัทฯ ตกลงจะเปนผู
ลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนทั้งหมดแตเพียงฝายเดียว โดยที่ระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาเปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งไมตองโอนไปยังกปภ. แตอยางใด 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปาและระบบจาย
น้ําประปาใหแกผูบริโภคโดยไมตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแก กปภ. โดยการสูบน้ําจากแหลงน้ําดิบมาใชใน
ขบวนการผลิต รวมทั้งจัดหาเงินทุน เปนเจาของ ดําเนินการ บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ดังกลาวทั้งสองระบบเพื่อบําบัดน้ําดิบที่สูบใหเปนน้ําประปาตามมาตรฐานที่กําหนดและขายใหแก กปภ.
ตามสัญญานี้ โดย กปภ.จะใหความรวมมือและสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานและสามารถใชสิทธิ
ประโยชนของบริษัทฯ ตามสัญญานี้ไดโดยปราศจากการขัดขวางหรือภาระติดพันและ กปภ. จะไมดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ไมวาดวยตนเองหรือโดยบุคคลภายนอกอันจะขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการผลิตน้ําประปา
หรือการใชสิทธิของบริษัทฯ ตามสัญญานี้ โดยบริษัทฯ จะดําเนินงานดวยความเสี่ยงและคาใชจายของ
บริษัทฯ เอง เวนแตสัญญาจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยที่จะไมเรียกรองขอหลักประกันหรือการค้ําประกันใดๆ
ของรัฐหรือ กปภ. 

(2) บริษัทฯ มีหนาที่ขอสัมปทาน ขออนุญาต ขอใบอนุญาต หรือขอความยินยอมตางๆ จากหนวยงานของรัฐ 
และเมื่อบริษัทฯ รองขอ กปภ. จะประสานงานกับเอกชนรายอื่นๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหบริษัทฯ 
สามารถกอสรางระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคบนทรัพยสินของหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชน โดยบริษัทฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเองทั้งสิ้น แตทั้งนี้ไมรวมถึงการ
เวนคืนทรัพยสินจากเอกชน และหากเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดังกลาวไมใหความยินยอม กปภ. ไมมี
หนาที่ตองรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

(3) หากภายในระยะเวลาของสัญญานี้ ความยินยอมหรืออนุญาตใดๆ ที่จําเปน รวมถึงความยินยอมหรือ
อนุญาตที่กลาวถึง หรือสิทธิใดๆ ไมไดรับ ถูกยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือตีความไปในทางอื่นอันจะเกิดผล
เสียหายอยางสําคัญแกบริษัทฯ หรือผูรับเหมา (เวนแตการยกเลิกหรือเพิกถอนนั้นจะเกิดขึ้นจากาการที่
บริษัทฯ หรือผูรับเหมาแลวแตกรณีละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากที่กําหนดไวตามสัญญานี้หรือสัญญา
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อื่นซึ่งเกี่ยวของกับโครงการในประการสําคัญ) หรือ ไดสิ้นสุดลงโดยมิไดมีการขยายระยะเวลาการใหความ
ยินยอมนั้นออกไป แมวาบริษัทฯ หรือผูรับเหมาไดขอขยายระยะเวลาไวแลว หรือกอนที่การดําเนินการตาม
วัตถุประสงคที่ไดรับความยินยอมหรืออนุญาตนั้นจะสิ้นสุดลง ใหบริษัทฯ และ กปภ. ปรึกษาหารือกันเพื่อ
แกไขปญหาดังกลาวเพื่อไมใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของบริษัทฯ และ กปภ.ใหไดภายใน 
14 วันหลังจากที่ผูขายไดแจงใหผูซื้อทราบ และหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจแกทั้ง
สองฝายภายใน 60 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดแจงแก กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกวานั้นตามที่บริษัทฯ 
จะยินยอม บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาโดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้จะไมกระทบถึงสิทธิของคูสัญญาแตละฝายซึ่ง
มีตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  

(4) บริษัทฯ จะรับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระบบจายน้ําประปาเทาที่กําหนดไว โดยไมรวมถึงความรับผิดอื่นใด
อันเกิดจากการดําเนินงานของระบบจายน้ําประปาซึ่ง กปภ. จะตองรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

การซื้อขายน้ําประปา 

(1) นับแตวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง กปภ. จะตองซื้อน้ําประปาจากบริษัทฯ ซึ่งมีปริมาณโดยรวมรายวัน
ไมตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ ดังนี้ 

ระยะเวลาตามสัญญา ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ 
กปภ. ตองซือ้ (ลบ.ม./วัน) 

วันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง ถึง 2 ปนับ
จากวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง  

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 
กรกฎาคม 2549 

200,000 

ปที่ 2 ถึงปที่ 4 ปนับจากวันเริ่มซือ้ขาย
น้ําประปาที่เปนจริง  

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 
กรกฎาคม 2551 

250,000 

ภายหลังระยะเวลา 4 ปนบัจากวันเริ่มซื้อขาย
น้ําประปาที่เปนจริง 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 
กรกฎาคม 2577 

300,000 

 
และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิมกับกปภ.  

โดยกปภ.จะรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่าเพิ่มเติม จนกระทั่งสิ้นสุดอายุสัญญาพรอมระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายฯ เดิม ดังนี้ 
  

ระยะเวลาเริ่มตนซื้อขายน้ําประปา ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. 
ตองซื้อเพ่ิมเติม (ลบ.ม./วัน) 

ภายใน 660 วัน นับแตวันที่ลงนาม  
ในสัญญาฯ หรือไมเกินวันที่ 19 ต.ค. 53 

18 ต.ค. 54 9,000 

19 ต.ค. 54 18 ต.ค. 55 18,000 
19 ต.ค. 55 18 ต.ค. 56 27,000 
19 ต.ค. 56 18 ต.ค. 57 36,000 
19 ต.ค. 57 18 ต.ค. 58 45,000 
19 ต.ค. 58 20 ก.ค. (2577 สิน้สุดสัญญา) 54,000 
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 หมายเหตุ :  การนับระยะเวลาเริ่มตนซื้อขายน้ําที่แทจริง จะเริ่มนับต้ังแตวันที่การกอสรางขยายกําลังการ
ผลิตแลวเสร็จ และสามารถเริ่มผลิตและจายน้ําประปาได 

หากกปภ. ซื้อน้ําประปาในปริมาณที่นอยกวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ กปภ. จะชําระเงินสําหรับ
สวนขาดจนครบจํานวนตามปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ และหาก กปภ. ตองการเพิ่มปริมาณ
น้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อภายหลังวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง กปภ. ตองแจงเปนหนังสือใหบริษัทฯ 
ลวงหนาอยางนอย 12 เดือนกอนวันที่อัตราใหมของปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อจะมีผลบังคับใช หรือ
ภายในระยะเวลาที่นอยกวาตามที่บริษัทฯ ตกลง แตไมวากรณีใดก็ตามปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ
ตองไมลดลงจากระยะเวลากอนหนานั้น ทั้งนี้ ไมวากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไมมีขอผูกพันที่จะตองดําเนินการ
เพ่ิมปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองจัดสงใหมากกวา 320,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือตองดําเนินการเพิ่ม
ปริมาณน้ําประปาในอัตราที่ตํ่ากวา 50,000 ลูกบาศกเมตรตอวันในการเพิ่มแตละครั้ง 

(2) หากบริษัทฯ แสดงใหเห็นวาความตองการน้ําประปาในพื้นที่ที่กําหนดจะเพิ่มขึ้นเกินกวา 300,000 ลูกบาศก
เมตรตอวันและ กปภ. เห็นชอบดวย หรือ กปภ. คาดการณไดเชนกันกับบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ พิจารณาเห็นวา
มีความคุมคาการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตรที่จะขยายหรือการกอสรางระบบผลิตน้ําเพิ่มขึ้นแลว 
คูสัญญาจะตกลงรวมกันปรับปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ
ตามที่ไดมีการปรับเพ่ิมขึ้น และจะตกลงเกี่ยวกับการปรับอัตราคาน้ําประปา ทั้งนี้ การปรับดังกลาวขางตน
จะกระทําหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการขยายระบบผลิตน้ําประปาตามขอตกลง
ดังกลาวแลว แตหากบริษัทฯ ไมประสงคที่จะดําเนินการขยายหรือกอสรางระบบฯเพิ่มขึ้น หรือตองการขยาย
โดยที่กําลังผลิตตํ่ากวาที่กปภ. ตองการหรือคูสัญญาไมสามารถตกลงรวมกันในรายละเอียดตามที่กลาว
ขางตนได กปภ. มีสิทธิจัดหาน้ําประปาสวนเกินที่บริษัทฯ ไมประสงคจะดําเนินการ หรือดวยการใหสิทธิแก
เอกชนรายใดแมระยะเวลาของสัญญานี้จะยังไมครบกําหนด แตกปภ. ไมสามารถจะซื้อนําประปาจากแหลง
อื่น หรือดําเนินการจายต้ําประปาสวนเกินดังกลาวไดเวนแตปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตองซื้อเทากับ 
300,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือเทากับปริมาณกําลังการผลิตที่บริษัทฯ ตกลงจะขยายเพิ่มขึ้น แลวแต
กรณี 

(3) บริษัทฯ จะทําการเฉลี่ยปริมาณน้ําประปาที่บริษัทฯ ไดจัดสงให กปภ. จริงทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน นบัจาก
วันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง หากปรากฏวามูลคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําประปาที่จัดสงใหจริงตํ่ากวา
ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อสําหรับระยะเวลาดังกลาว      (”คาใชจายผันแปรที่ประหยัดได”) กปภ. 
จะชําระคาน้ําประปาเพิ่มใหแกบริษัทฯ โดยคิดตามอัตราคาน้ําประปาคูณดวยสวนตางระหวางปริมาณ
น้ําประปาที่จัดสงและปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อสําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยกปภ. จะตองชําระคา
น้ําประปาสวนเพ่ิมภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้ และบริษัทฯ จะทําการบันทึกคาใชจายผันแปร 
ซึ่งบริษัทฯ ใชจายนอยลงในชวงระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว  อันเปนผลจากการที่บริษัทฯ ไมตองจัดสง
น้ําประปาในปริมาณสวนขาดสําหรับระยะเวลาดังกลาวโดยคิดคํานวณจากการนําปริมาณสวนขาดมาคูณ
ดวยอัตราสวนลด โดยใหมีการปรับอัตราสวนลดดังกลาวเปนรายปตามสูตรการคํานวณคาน้ําประปา และ
การคํานวณเงินชดเชยตามที่กําหนด คาใชจายผนแปรที่ประหยัดไดจะรวมสะสมสําหรับแตละระยะเวลา 6 
เดือน (หรือสวนของ 6 เดือนแลวแตกรณี) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้  
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เมื่อบริษัทฯ ชําระหนี้ที่คางชําระทั้งหมดใหแกผูสนับสนุนทางการเงินตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน และ
ไดรับการปลดเปลื้องจากภาระหนาที่ตางๆ ตามสัญญาดังกลาวเรียบรอยแลว บริษัทฯ ตกลงให กปภ. 
สามารถนําจํานวนสะสมของคาใชจายผันแปรที่ประหยัดไดมาหักออกจากคาน้ําประปาที่กปภ. จะตองชําระ
ใหแกบริษัทฯ ตามการคํานวณคาน้ําประปาและการคํานวณเงินชดเชยตามที่กําหนดไว  

อัตราคาน้ําประปา 

 นับจากวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง กปภ.จะชําระคาน้ําประปาใหแกบริษัทฯ เปนรายเดือน อัตราคาน้ําประปา
ที่เปนฐานการคํานวณไดแกอัตราคาน้ําประปา ป พ.ศ. 2542 ในอัตรา 13.900000 บาท ตอลูกบาศกเมตรโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยอัตราดังกลาวจะปรับราคาทุกวันที่ 1 มกราคม ของแตละปตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Pn+1 = Pn x {1+(CPIn-CPIn-1)} x K 
              CPIn-1 

    

n ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปา 
Pn+1 อัตราคาน้ําประปา ณ วันที ่1 มกราคม  ในปที่ n+1 หนวยเปน ลบ.ม. และตองปดเศษของทศนิยม

ตําแหนงที่ 7 ทิ้ง 
Pn อัตราคาน้ําประปา ณ วันที ่1 มกราคม ในปที่ n และมีคาเริ่มตนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เทากับ 

13.900000 บาท ตอ ลบ.ม. 
CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปที ่ n-1 และมีคาเริ่มตนสําหรับเดือน

ธันวาคม 2541 เทากับ 128.1 
CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปที ่n (*) 
K คาคงที่ในการปรับอัตราคาน้ําประปา คาคงที่ (K) จะมีคา 

สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีคาเทากับ 1.030000 
สําหรับปที่ 8 ถึงปที่ 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีคาเทากับ 1.02500 
สําหรับปที่ 11 ถึงปที่ 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีคาเทากับ 1.01000 
สําหรับปที่ 15 (พ.ศ. 2557) เปนตนไป มีคาเทากับ 1.00000 

(*) หากในเดือนธันวาคมของปใด ๆ (n) คา CPI ยังไมประกาศอยางเปนทางการ เพ่ือใชในการคํานวณอัตรา
คาน้ําประปา ( 1 มกราคมของปที ่n+1) แลว อัตราคาน้ําประปาของเดือนในปถัดไแจะใชอัตราคา
น้ําประปาของปกอนจนกระทัง่คาดัชนี (CPI) ถูกประกาศใชและจะตองนําคาดัชนี (CPI) มาคํานวณ 
อยางไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคาอัตราคาน้ําประปาไดตามที่ควรจะเปนแลว คาน้ําประปาในแต
ละเดือน จะถกูปรับใหเทากับเดือนนั้นๆ โดยผูซือ้ตองชําระชดเชยสวนที่ขาด นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม
ของปที่ n+1 จนถงึวันที่ไดปรับอัตราคาน้ําประปานั้น มูลคาของการปรบัชดเชยคาน้ําประปานี้เทากับ
ปริมาณน้ําประปาที่ไดรับในปที่ n+1 ณ อัตราคาน้ําประปาเทากับ Pn คูณดวยผลตางอัตราคาน้ําประปา
ของ Pn กับ Pn+1 

สวนลดคาน้ํา 

บริษัทฯ ใหสวนลดคาน้ําประปาแก กปภ. สําหรับปริมาณน้ําที่จําหนายในสวนที่สูงกวาปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รับ
ซื้อ โดยเริ่มมีผลใชบังคับต้ังแต 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ดังนี้ 
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สวนลดที่ใหกับ กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่ตองซื้อ 200,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 
20 กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่ตองซื้อ 250,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 
20 กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่ตองซื้อ 300,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 
20 กรกฎาคม 2552 

สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวกับผูสนับสนุนทางการเงิน 

(1) บริษัทฯ มีสิทธิโอนสิทธิรายไดของบริษัทฯ  และสิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใตสัญญานี้ รวมทั้งสิทธิอื่น
ใดภายใตสัญญานี้ ใหแกผูสนับสนุนทางการเงินเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุนทาง
การเงินของบริษัทฯ  ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. โดยบริษัทฯ เพียงแจงให กปภ. ทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 7 วัน ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่วา หากภายหลังบริษัทฯ ตกเปนผูผิดนัด
ตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน หรือ กปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญากรณีที่เหตุเลิกสัญญาของบริษัทฯ 
ไมไดรับการแกไขใหถูกตองกอนสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไว ผูสนับสนุนทางการเงินอาจแตงต้ังบริษัทผลิต
น้ําประปารายอื่นที่มีคุณสมบัติไมดอยกวาบริษัทฯ ขณะทําสัญญาเขามาแทนที่บริษัทฯ ได โดยผูสนับสนุน
ทางการเงินจะตองสงหนังสือแจงรายชื่อของบริษัทผลิตน้ําประปาที่จะเขาแทนที่บริษัทฯ ใหแกกปภ. ทราบ
ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเขาแทนที่  

บริษัทผลิตน้ําประปาดังกลาวจะตองผูกพันตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญานี้ทุกประการ และจะตองแสดงจนเปนที่พอใจตามสมควรของผูซื้อวา บริษัทผลิตน้ําประปามี
คุณสมบัติและความนาเชื่อถือไมดอยกวาบริษัทฯ ณ วันที่ทําสัญญานี้ มีประสบการณ และมีความความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จําเปนในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดภายใตสัญญานี้  

(2)  บริษัทฯ มีสิทธินําทรัพยสินของตนไปเปนหลักประกันตอผูสนับสนุนทางการเงินไดโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจาก กปภ. แตตองแจงให กปภ. ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ซึ่งถาทรัพยสินที่นําไปเปน
หลักประกันทั้งนี้ การนําระบบผลิตน้ําประปาไปเปนหลักประกันตองไมกอใหเกิดความเสียหายหรือเปน
อุปสรรคตอการผลิตน้ําประปา. และการโอนสิทธิดังกลาวจะไมปลดเปลื้องบริษัทฯ จากภาระผูกพันใดๆ และ
บริษัทฯ  ยังคงตองรับผิดชอบรวมกับผูรับโอนสิทธิในฐานะลูกหนี้รวม 

คาปรับ 

(1) หากเดือนใดที่ปริมาณรวมของการซื้อขายจริงตํ่ากวาปริมาณรวมของการรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตอง
จัดสงใหแกกปภ. และเปนผลใหไมสามารถตอบสนองความตองการของกปภ.อันเนื่องมาจากความผิดของ
บริษัทฯ  ทั้งนี้ยกเวนกรณีการปดระบบผลิตน้ําประปาเพื่อทําการตรวจสอบ ซอมแซม และ/หรือบํารุงรักษา
ตามเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะชําระเงินคาปรับใหแก กปภ. ในเดือนถัดไป เทากับปริมาณสวนขาดในเดือน
นั้นคูณดวยอัตราคาน้ําที่ใชอยูในขณะนั้น  

(2) หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาน้ําประปาตามปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองจัดสงให กปภ.  และเปนผลใหไม
สามารถตอบสนองความตองการของ กปภ. เกินกวา 20 วันติดตอกัน อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทฯ 
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ยกเวนกรณีการปดระบบผลิตน้ําประปาเพื่อทําการตรวจสอบ ซอมแซม และ/หรือบํารุงรักษาตามเวลาที่
กําหนด บริษัทฯ ตองชําระคาปรับใหแก กปภ. ตามวิธีการคํานวณที่ระบุไวในสัญญา แตตองไมนอยกวา 
1,000,000 บาท  

(3) จํานวนรวมของคาปรับตามขอ 1 และ 2 ในปใดปหนึ่งตองไมเกิน 50,000,000 บาท 

(4) กรณีบริษัทฯ ไมสามารถผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด อันเนื่องมาจากความผิดของ
บริษัทฯ  และไมใชกรณีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวน หรือไมใชความผิดของ กปภ. หรือ
คุณสมบัติของน้ําดิบมีคาเกินคาสูงสุดตามที่กําหนดไว ใหบริษัทฯ จายคาชดเชยในอัตราตามที่กําหนดใน
สัญญาให กปภ. ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในสัญญาภายในเวลา 90 วันนับแตวันที่ตัวแทนทั้งสองฝายลงนาม
รับรองความถูกตอง และจะหักกลบกับการชําระคาน้ําประปารายเดือนไมได 

การจายชดเชย 

นับจากวันลงนามในสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตกลงจะชําระเงินชดเชยใหอีกฝายหนึ่ง หากคาใชจายในการ
ลงทุนหรือในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง หรือกปภ. ไดรับรายไดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอันเปนผลโดยตรงหรือโดย
ออมจาก 

(ก) หากอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ตองจายคืนเงินตนและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือคาธรรมเนียมธนาคาร
ตางประเทศที่บริษัทฯ กูยืมมาลงทุนในสัญญานี้ เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันลงนามในสัญญานี้ 
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในสวนที่เกินกวาอัตรารอยละ 7 โดยจะมีการจายเงินชดเชยจนกวาบริษัทฯ จะไดชําระคืน
เงินกูและดอกเบี้ยทั้งหมดภายใตสัญญาสนับสนุนทางการเงินเปนที่เรียบรอยแลว แตทั้งนี้ไมเกิน 15 ป นับ
จากวันที่เร่ิมซื้อขายน้ําประปาที่เปนจริง 

(ข) เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย 

(ค) เนื่องจากการกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งภาษี เงินประเมินหรืออากรตางไปจากที่ใชในวันทําสัญญานี้ 

(ง) เนื่องจากเหตุการณที่มีผลตอการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไวเกี่ยวกับน้ําดิบ การกระทําของหนวยงานของรัฐ 
ระบบจายน้ําประปาเสียหาย การเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรที่รายแรงในตลาดการเงิน  

(จ) เนื่องจากผูขายไมสามารถใชที่ดินของบุคคลภายนอกอันจําเปนตองานซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
ผูขาย 

(ฉ) การกระทํา การผิดนัดหรือการละเวนของกปภ. หรือผูแทน ตัวแทน ผูรับเหมา และที่ปรึกษาของกปภ. ซึ่งทํา
ใหเกิดความลาชาในการกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค 

ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขวาจะไมมีการชําระเงินชดเชยสําหรับกรณีขอ (ข) – (ฉ) ซึ่งมีผลกระทบรวมตอการเปลี่ยนแปลง
ของตนทุนเปนจํานวนรวมนอยกวา 1,000,000 บาทถวน ในแตละปที่สัญญานี้ผลบังคับใช นอกจากการชดเชยเปนเงินแลว 
คูสัญญาก็อาจพิจารณาคาชดเชยโดยการปรับระยะเวลาของสัญญา แตรวมกันจะปรับไมเกินหาปหรือปรับราคาคาน้ําประปา
ก็ได 
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การตออายุสัญญา 

สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อครบ 30 ปนับแตวันเริ่มซื้อขายน้ําประปา อยางไรก็ตามหากบริษัทฯ ตองการตออายุสัญญานี้ก็
อาจทําไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนหนังสือให กปภ. ทราบลวงหนาอยางนอย 3 ปกอนครบกําหนดตามสัญญานี้ และ กปภ. 
อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหบริษัทฯ ไดโดยความตกลงรวมกันทั้งสองฝาย กอนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญานี้ หาก
คูสัญญาไมสามารถตกลงกันไดจนกครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาใหถือวาสัญญานี้เปนอันสิ้นสุด 

การบอกเลิกสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) บริษัทฯ ไมสามารถเริ่มงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ 

(ข) บริษัทฯ ไมสามารถผลิตน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองจัดสงได และการไมสามารถดําเนินการไดดังกลาว
เกิดขึ้นจากสาเหตุที่เปนความผิดหรือความควบคุมของบริษัทฯ หรือ 

(ค) กําลังของระบบผลิตน้ําลดลงจนทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงน้ําประปาไดถึงรอยละ 70 ของ
ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองจัดสงให กปภ. อันทําใหไมสามารถสนองความตองการของ กปภ. เกิน 90 
วันติดตอกัน หรือ 

(ง) ระบบไมสามารถผลิตน้ําใหมีคุณภาพตามมาตรฐานเกิน 60 วันติดตอกัน หรือ 

(จ) บริษัทฯ ไดเลิกหรือชําระบัญชี หรือถูกพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือตองคําพิพากษา
ใหลมละลาย หรือมีการแตงต้ังเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือกระบวนการที่คลายคลึงและผูขายไม
ตอสูภายใน 30 วัน หรือ  

(ฉ) บริษัทฯ ผิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญซึ่งกระทบการดําเนินงานของ กปภ. หรือ 

(ช) บริษัทฯ ไมจัดหาหลักประกันมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามกําหนดและบริษัทฯ ไมแกไขใหเสร็จ
ภายใน 90 วันนับแตไดรับคําบอกกลาวจาก กปภ. ยกเวนกรณีกําลังผลิตลดลงและกรณีคุณภาพน้ํา
ตํ่ากวามาตรฐานที่บริษัทฯ มีเวลาแกไขเพียง 30 วัน นับแตไดรับคําบอกกลาว หากไมมีการแกไข
ภายในกําหนด ผูสนับสนุนทางการเงินอาจจัดหาบริษัทผลิตน้ําใหมมาดําเนินงานแทนผูขาย ซึ่งจะ
ทําให กปภ. ยังไมมีสิทธิเลิกสัญญา และบริษัทฯ ก็ยังไมหลุดพนความรับผิดจนกวาจะไดชดใช
คาเสียหายดังกลาวให กปภ. ครบถวนแลว อยางไรก็ตามหากผูสนับสนุนทางการเงินไมจัดหาบริษัท
อื่นมาดําเนินงานแทนบริษัทฯ  กปภ.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

กปภ. ตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจงไปยังบริษัทฯ โดยระบุถึงลักษณะของเหตุการณที่เกี่ยวของและ
แจงใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในเวลา 90 วันนับแตเกิดเหตุ เวนแตตามขอ (ค) และ (ง) 
ซึ่งตองแกไขใหแลวเสร็จภายในเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําบอกกลาว หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาตามที่
กปภ. เห็นสมควร  
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เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามเหตุต้ังแต (ก) ถึง (ช) ขอหนึ่งขอใดและ กปภ. จะชําระเงินใหแก  บริษัทฯ สําหรับ
มูลคาของระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคเทากับมูลคาสุทธิตามบัญชีของระบบ
ผลิตประปา และมูลคาที่ยังไมไดตัดคาเสื่อมของระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค หักดวยกําไรสะสมของ
รอบระยะเวลาบัญชีของปกอนหนา ภายใน 365 วัน นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในระบบผลิต
น้ําประปาและระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคจะโอนไปยัง กปภ. ทั้งนี้ กปภ.ตกลงที่จะรับภาระแทน
บริษัทฯในการจายดอกเบี้ยและเบี้ยปรับซึ่งจะตองชําระใหแกผูสนับสนุนทางการเงินตามพันธะแหงสัญญา
ดังกลาวสําหรับระยะเวลาที่เกินกวา 90 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลงจนถึงวันครบกําหนดชําระเงินหรือ
วันที่ กปภ.ชําระเงินแกบริษัทฯ ครบถวนแลวแตกําหนดเวลาใดจะถึงกอน 

(2) บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) กปภ. ละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ หรือ 

(ข) หนวยงานของรัฐเขามาขัดขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงาน หรือ 

(ค) กปภ. ผิดนัดชําระเงินหรือ 

(ง) กปภ. เลิกองคกรหรือตกเปนบุคคลลมละลาย หรือ 

(จ) กปภ. มีการปรับโครงสรางองคกรจากรัฐวิสาหกิจเปนเอกชน ยกเวนบริษัทฯ จะไดรับการยืนยันเปน
หนังสือจากหนวยงานของรัฐ ผูมีอํานาจ และจากองคกรใหมที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางองคกร 
หรือการแปรรูปดังกลาว วาการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ตอภาระผูกพันตางๆ ที่ กปภ. มีตอบริษัทฯ ตามสัญญา  

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาโดยบริษัทฯ  กปภ. ตองจายคาชดเชยการเลิกสัญญาใหแกบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน
ที่ประกอบดวย เงินตนพรอมดอกเบี้ยคงคาง และสวนของทุนทั้งหมด รวมทั้งคาใชจายในการโอนระบบผลิต
น้ําประปา รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ และคาตอบแทนจากทุนที่ชําระ
แลวในอัตรารอยละ 20 ตอป สําหรับระยะเวลาที่เหลือของสัญญา  โดยกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปา
และระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคจะโอนไปใหแกกปภ.ทันทีเมื่อมีการจายเงินเต็มจํานวน 

หลักประกัน 

บริษัทฯ ตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวน 50,000,000 บาท สําหรับประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หลังวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาและจะตองมีการเปลี่ยนใหมทุก 5 ป จนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ และบริษัทฯ 
จะไดคืนเมื่อบริษัทฯ ไดดําเนินการตามขอผูกพันภายใตสัญญาเปนที่เรียบรอยแลว 

วิธีการระงับขอพิพาท 

เมื่อเกิดกรณีพิพาท หากไมสามารถเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันไดภายใน 30 วัน และไมสามารถตกลงกันแตงต้ัง
ผูเชี่ยวชาญอิสระไดหรือมีการไมยอมรับการตัดสินของผูเชี่ยวชาญอิสระ ภายในระยะเวลาอีก 30 วันถัดไป ก็ใหมีสิทธิที่จะนํา
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ขอพิพาทสูอนุญาโตตุลาการไดโดยใหนําขอบังคับวาดวยการอนุญาโตตุลาการขององคการสหประชาชาติ (UNCITRAL Rules 
of Arbitration) มาใชบังคับ 

 
13.1.2 สรุปสาระสําคัญของสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ผูใหสัมปทาน  :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูรับสัมปทาน :  บริษัท น้ําประปาไทย  จํากัด (มหาชน) (“ผูรับสัมปทาน”)  

วันที่ไดรับอนุญาต : 11 มีนาคม 2548 

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปนับจากวันที่ไดลงนามในสัมปทาน 

 บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะผูใหสัมปทาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยอนุญาตใหบริษัทฯ ใน
ฐานะผูรับสัมปทาน ทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปามีกําหนดระยะเวลา 25 ปนับแตวันที่ไดลงนามในสัมปทาน 
(วันที่ 11 มีนาคม 2548) ตามหนังสือของกรมทรัพยากรน้ํา เลขที่ ทส 0605.5/1537 และเลขที่ ทส 0605.5/1538 รายละเอียด
ดังนี้ 

(1) สัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2546 ในเขต
อําเภอกระทุมแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

(2) สัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2546 ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

วัตถุประสงคของสัญญา 

 เพ่ือเปนการใหสิทธิแกผูรับสัมปทาน ในการทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาไดภายในเขตทองที่อําเภอ
พุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และในเขตอําเภอกระทุมแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร หรือในเขตทองที่นอกกวานั้นตามที่ผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานจะไดตกลงกันใหใชสัมปทาน 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) ผูรับสัมปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาได 

(ก) ตามขอความในสัมปทานนี้ และตามขอบังคับซึ่งผูใหสัมปทานจะไดกําหนดในเวลาภายหนาแทน
ขอบังคับซึ่งกําหนดไวในสัมปทานนี้ 

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ขอกําหนดและรายการอื่น ๆ ซึ่งระบุไวตอทายสัมปทานนี้ และ 
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(ค) ภายในเขตทองที่ซึ่งกําหนดไวตามแผนผังตอทายสัมปทาน หรือในเขตทองที่นอกกวานั้นตามที่ผูให
สัมปทานและผูรับสัมปทาน จะไดตกลงกันใหใชสัมปทานนี้ 

(2) ผูรับสัมปทานตองกอสรางตั้งโรงงานทําการประปา และเครื่องอุปกรณตามรูปการและวิธีการที่กําหนดให
แลวเสร็จ เพ่ือที่จะใหเร่ิมทําการจําหนายน้ําประปาไดภายใน 7 เดือน นับต้ังแตวันลงนามในสัมปทาน 
รวมถึงการจัดใหมีทอสาธารณะตามถนนตามที่กําหนดดวย 

(3) ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณใหอยูในลักษณะที่ใชการไดดีและไม
เปนภยันตรายตอความปลอดภัยของลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน 

ถาปรากฏวาในระหวางอายุของสัมปทานนี้ โรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณใชการไมไดดี หรือไม
ปลอดภัยดวยประการใด ๆ ผูใหสัมปทานมีอํานาจที่จะสั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามที่จําเปนตาม
รายการที่ผูใหสัมปทานกําหนดใหภายในเวลาที่ผูใหสัมปทานจะไดกําหนด ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม
คําสั่งเชนวานั้นภายในเวลาที่กําหนดไว ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินไมเกินหนึ่งรอยบาท และ
ปรับเรียงรายวันอีกเปนเงินวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งก็ได 

ในกรณีที่สภาพของโรงงานและเครื่องอุปกรณเปนอันตรายแกชีวิตลูกจางหรือคนงานของผูรับสัมปทานหรือ
สาธารณชน ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหหยุดการเดินเครื่องจนกวาผูรับสัมปทานจะไดทําการ
ซอมแซมตามที่จําเปนใหกลับปลอดภัยตามเดิม 

(4) ผูรับสัมปทานจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอยางใดแกโรงงานผลิต หรือเครื่อง
อุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได เวนแตเปนไปตาม
ขอบังคับที่ผูใหสัมปทานออกเปนคราวๆ ไปนั้น  

ผูรับสัมปทานสามารถวางทอเอกสงและจําหนายน้ําประปาภายในเขตสัมปทานเพิ่มจากที่กําหนดไวไดโดย
มิตองแจงลวงหนาก็ได แตตองเสนอแผนผังที่แสดงการวางทอเอกที่เพ่ิมขึ้นนั้นตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําไม
นอยกวา 1 เดือนกอนวันเริ่มจําหนายน้ําประปาตามทอเอกที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว 

(5) ผูรับสัมปทานจําตองเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) ถาปรากฏวา เครื่องจักร เครื่องเกรอะ เครื่องกรอง และที่เก็บน้ําประปาในกิจการประปาเครื่องหนึ่ง
หรือหลายเครื่องไมสามารถจําหนายน้ําประปาไดเพียงพอตามความตองการที่จะใชในเขตสัมปทาน 
ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานใหเพ่ิมกําลังการจําหนายน้ําภายในเวลาอัน
สมควรไมนอยกวาแปดเดือนตามที่จะไดกําหนดไวในคําสั่งนั้น 

ถาผูรับสัมปทานไดรับคําสั่งแลวไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งนั้นภายในเวลากําหนด และไมมีเหตุ
อันควรเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินวันละหาสิบบาททุกวัน
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งนั้นก็ได 

(ข) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ
ใด ๆ ผูรับสัมปทานจําเปนตองยายเครื่องอุปกรณอันอยูในที่สาธารณะซึ่งกีดขวางการกอสรางหรือ
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การขยายนั้นตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยไมคิดคา
ทดแทน 

(ค) ถาเอกชนผูใดรองขอใหผูรับสัมปทานยายเครื่องอุปกรณ ซึ่งกีดขวางทางเขาสูบานหรือที่ดิน ไมวา
ทางนั้นจะมีอยูกอนหรือไดกอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณนั้นก็ดี เมื่อรัฐบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของไดอนุมัติคํารองขอนั้นแลว ผูรับสัมปทานจะตองยายเครื่อง
อุปกรณนั้น โดยไมคิดคาทดแทน 

(ง) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของรองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกซึ่งมิได
กําหนดไวในสัมปทานในทางหรือที่สาธารณะอันต้ังอยูภายในเขตสัมปทานผูรับสัมปทานจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น แตรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอ
เอกนั้นใหแกผูรับสัมปทานในราคาเทาทุน 

(6) ผูรับสัมปทานตองจําหนายน้ําประปาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายน้ําประปาใน
วันหนึ่งวันใดหรือหลายวัน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย หรือผูรับสัมปทานไดทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ง
สําคัญอยางหนึ่งอยางใดแกโรงงานหรือทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณตามที่ไดรับความชอบเปนหนังสือ
จากผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 100 บาท กรณีถาผูรับสัมปทานจะหยุดการ
จําหนายน้ําประปาในเวลาหนึ่งเวลาใดตองโฆษณาใหผูใชน้ําทราบลวงหนาตามสมควร 

(7) เมื่อเปดทําการจําหนายน้ําประปาแลว ผูรับสัมปทานตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจําเดือน
ตามแบบที่แนบทายสัมปทาน หรือตามแบบที่จะไดบัญญัติขึ้นในภายหนาดวย และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เชน 
การระเบิด อัคคีภัย การตาย หรือบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมทรัพยากรน้ํา
ทราบโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้น ผูใหสัมปทานอาจปรับผูรับสัมปทานเปนเงินครั้งละไมเกิน 100 บาท 

(8) ผูรับสัมปทานจะตองเสนอรายงานตอผูใหสัมปทานไมชากวาวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป แสดงกิจการที่ไดทํา
มาตลอดทั้งปที่แลวลงในบัญชีตอทายสัมปทาน ไดแก รายการจํานวนหนวยน้ําประปาคิดเปนหนวย
ลูกบาศกเมตรซึ่งไดทําขึ้นในขวบปนั้น รายการเงินทุน รายการเงินกู บัญชีทุน บัญชีทุนสํารอง บัญชีทําการ 
บัญชีกําไรสุทธิ บัญชีทุนสํารองคาสึกหรอ และงบดุล การเปลี่ยนแปลงแกไขแบบบัญชีใหเปนสิทธิของผูให
สัมปทาน 

(9) เมื่อผูใหสัมปทานเห็นวามีเหตุอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประชาชนอันเนื่องมาแตการปฏิบัติ
ของผูรับสัมปทานในสวนที่เกี่ยวกับหลักวิชาการของการประปาหรือคุณภาพของน้ําไมเปนที่ปลอดภัยแก
สาธารณชนผูบริโภค ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะสั่งใหแกไขหรือปองกันตามที่เห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือปฏิบัติไมเรียบรอยเปนที่พอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะสงเจาพนักงานไป
ควบคุมดําเนินการไดโดยคิดคาใชจายจากผูรับสัมปทานทั้งสิ้น หรือเมื่อเห็นวาเปนการจําเปนจะสั่งหยุดการ
จําหนายน้ําเสียก็ไดแลวแตผูใหสัมปทานจะเห็นควร 

(10) เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน หรือเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยหรือความมั่นคงภายในประเทศ หรือผูรับสัมปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเขา
ครอบครองกิจการประปาทั้งหมดหรือแตสวนหนึ่งสวนใดชั่วคราวได อนึ่ง เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐบาลจะ
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สั่งใหหยุดการใชเครื่องทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  ถารัฐบาลหมดความจําเปนที่จะครอบครองหรือควบคุม
กิจการตามที่กลาว รัฐบาลจะสงมอบการครอบครองหรือการควบคุมกิจการประปาคืนใหแกผูรับสัมปทาน 
ซึ่งผูรับสัมปทานตองรับคืนทันทีจะยกเหตุใดขึ้นโตแยงไมได 

(11) เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือตองเพิกถอน ถาผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูรับ
สัมปทานตองร้ือถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดต้ังที่ไดสรางขึ้น หรือติดต้ังไวในที่สาธารณะ และตอง
จัดใหทางหรือสถานที่นั้นคืนดีคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามที่กลาวมาภายใน 6 เดือน นับแต
วันที่สัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจจัดการดังกลาวนั้นเสียเอง โดยผูรับ
สัมปทานจะตองออกคาใชจายใหทั้งสิ้น 

(12) ผูรับสัมปทานตองมีเครื่องดับไฟเคมีชนิดเคลื่อนที่ไดประจําโรงงานทําการประปาอยางนอยหนึ่งเครื่อง น้ํายา
เคมีที่ใชตองไมนํากระแสไฟฟาเขาสูผูใชไดและตองใชการไดทุกเมื่อ 

ในกรณีพิเศษ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําจะสั่งใหผูรับสัมปทานมีเครื่องดับไฟเคมีใหมากกวานั้นก็ไดตามที่
เห็นสมควร 

สิทธิในการซื้อกิจการประปา 

(1) เมื่อผูรับสัมปทานไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ประสงคจะซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรือ
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาไดตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตอง
แจงใหผู รับสัมปทานทราบลวงหนา 6 เดือน ถาไมสามารถตกลงราคาซื้อขายกันไดใหกําหนดโดย
อนุญาโตตุลาการ โดยใหทั้งสองฝายตั้งอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน ถาอนุญาโตตุลาการที่ต้ังขึ้นไม
สามารถตกลงกันได ก็ใหอนุญาโตตุลาการนั้นเลือกต้ังผูชี้ขาดขึ้นคนหนึ่ง บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียม
ในการตั้งอนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาดใหออกฝายละครึ่งหนึ่ง 

(2) เมื่อสัมปทานสิ้นอายุลงหรือตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะซื้อหรือไมซื้อกิจการประปาทั้งหมดจาก
ผูรับสัมปทาน  ถาผูใหสัมปทานมีความประสงคจะซื้อ จะตองปฏิบัติดังนี้ 

(ก) ถาซื้อเมื่อสิ้นอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานอยาง
นอย 6 เดือนกอนสิ้นอายุสัมปทาน 

(ข) ถาซื้อเมื่อสัมปทานตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทาน
ภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน ถาไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือแจง
วาไมประสงคจะซื้อกิจการประปา ผูรับสัมปทานมีสิทธิที่จะขายกิจการใหแกผูอื่นได กรณีตกลงราคา
ซื้อขายกันไมได ใหต้ังอนุญาโตตุลาการกําหนดราคาตามที่ระบุในสัมปทาน 

(3) ถาผูใหสัมปทานไมประสงคจะซื้อกิจการประปา และผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินการตอไป ผูรับ
สัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 3 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ 
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การโอนสัมปทาน 

สัมปทานนี้จะโอนไปยังผูใดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานเสียกอน และตองอยู
ภายใตบังคับเงื่อนไขซึ่งผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรเพื่อยังใหกิจการดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีการจําหนายน้ําประปาเปน
ปกติ 

การเพิกถอนสัมปทาน 

(1) ระหวางอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานไดดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางและตั้งโรงงานทําการประปากับเครื่องอุปกรณใหเสร็จภายใน 7 
เดือน นับแตวันที่ลงนามในสัมปทานนี้ 

(ข) ผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายน้ําประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตการละเลยนั้นจะเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย 

(ค) ผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน หรือ
ตอทายสัมปทาน 

(ง) เมื่อโรงงานทําการประปา เครื่องอุปกรณ หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปา
นั้นถูกยึดตามคําพิพากษาของศาล 

(2) เมื่อสัมปทานนี้ไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีที่ผู รับ
สัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน ผูใหสัมปทานจะ
เพิกถอนสัมปทานนี้ไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนเปนเวลาเดือนหนึ่งหรือกวานั้น ตามแตผูให
สัมปทานจะเห็นสมควรกําหนด และผูใหสัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอน
มีคําสั่งเพิกถอนสัมปทาน 

ในเมื่อสัมปทานมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีที่ผูรับ
สัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ซึ่งกําหนดไวในสัมปทานนั้น นอกจากกรณี
ที่ระบุไวในขอ (1) (ข) และ (ง) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินหนึ่งรอยบาท และปรับเรียงรายวัน
อีกวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูก็ได และผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทาน
ไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูตอไป และผูใหสัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือดัง
กําหนดไว 

การคิดราคาน้ําประปา 

ใหผูรับสัมปทานคิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําไดตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางการประปาสวน
ภูมิภาคกับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2543 โดยอัตราคาน้ําประปาซึ่งกําหนดไวขางตนนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 
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(ก) ในกรณีที่คาใชจายในการทําน้ําประปาไดเพ่ิมขึ้น ผูรับสัมปทานอาจเพิ่มอัตราคาจําหนายน้ําประปาขึ้นจาก
อัตราที่ใชอยูไดตามสวนมากและนอยตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางการประปาสวน
ภูมิภาค กับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2543 

(ข) ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนผูรับสัมปทาน เมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนามใน
สัมปทานนี้ ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ําขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิด
คาน้ําประปา ผูใหสัมปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถาเปนที่พอใจวาการเปลี่ยนอัตราคาน้ําประปาหรือ
การแกไขวิธีคิดคาน้ําประปานั้นเปนการสมควร โดยเหตุที่พฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ไดกําหนดอัตรา
หรือวิธีการคิดคาน้ําประปาที่ใชอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปก็ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคา
น้ําใหมแทนไดตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งนั้นผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติ
ตาม 

(ค) ถาผูรับสัมปทานประสงคจะลดอัตราคาน้ําประปา ก็มีสิทธิจะลดคาน้ําประปาไดไมวาในเวลาใด แตตองแจง
ใหผูใหสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน 
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การส้ินสุดของสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทาน 25 ป โดยไมมีการตออายุ 

(ข) กรณีผูรับสัมปทานคืนสัมปทานเมื่อเลิกกิจการ ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหสัมปทานทราบ
ลวงหนากอน 6 เดือนเปนอยางนอย และเมื่อผูรับสัมปทานไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานแลว
จึงจะเลิกกิจการได ในกรณีเชนนี้ใหนําขอบังคับในหมวด 5 แหงสัมปทานนี้ ซึ่งวาดวยสัมปทานสิ้นอายุและ
การเพิกถอนสัมปทานมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(ค) กรณีเมื่อผูรับสัมปทานไดทําการไปได 12 ปคร่ึงนับแตวันที่ ไดลงนามในสัมปทาน (วันที่ 11 มีนาคม 2548) 
และรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด (ในราคา
ตลาดหรือราคาที่อนุญาโตตุลาการกําหนดในกรณีที่ไมสามารถตกลงราคากันได) ใหผูใหสัมปทานมีสิทธิ
ถอนคืนสัมปทาน 

(ง) กรณีเมื่อถูกเพิกถอนสัมปทาน 

การจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจะกระทําไดตอเมื่อมีการกันสํารองตามกฏหมายไวรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปแลว กําไรที่เหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร กําไรสะสมที่สํารองตามกฏหมาย
ใหกันไวเปนเงินสดโดยนําฝากประจําไวที่ธนาคาร แตถามีเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจะเอาเงินจาํนวนที่
เกินนี้ไปลงทุนซื้อพันธบัตร หรือตราสารการเงินอื่นเพื่อหาผลประโยชนได แตการลงทุนนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูให
สัมปทานกอน 

คาธรรมเนียม 

ต้ังแตวันเริ่มทําการจําหนายน้ําประปาเปนตนไป ผูรับสัมปทานตองสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพื่อทดแทนคาใชจาย
ของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานในปหนึ่งตามปฏิทินเปนอัตราตายตัวในอัตรา 5 บาทตอหนึ่งลูกบาศกเมตรของ
ปริมาณน้ําที่ทําไดเต็มกําลังในหนึ่งชั่วโมง แตเงินจํานวนนี้จะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท หรือมากกวา 200 บาทตอหนึ่งป  
เงินจํานวนนี้จะตองชําระลวงหนาปละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป สําหรับในปแรก จะตองชําระเงินตามสวนมากและ
นอยแหงปตามที่เปดทําการมาแลวใหแกผูใหสัมปทาน ทั้งนี้ ใหชําระภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ไดเร่ิมจําหนายน้ําประปาหรือ
ถาหากเวลาที่เปดทําการยังไมทันครบ 3 เดือนก็สิ้นป ก็ใหชําระเงินกอนสิ้นป 
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13.1.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุง (Operation and Maintenance 
Agreement) และสัญญาแกไขเพ่ิมเติม 

คูสัญญา  :  บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด (“ผูดําเนินการ”) และ 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“ผูวาจาง”)     

วันที่ลงนามในสัญญา  : 12 มิถุนายน 2544 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมลงวันที่ 1 เมษายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา : 30 ป นับจากวันเริ่มซื้อขายน้ําประปา คือวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 

ขอบเขตการใหบริการ 

(1) ผูวาจางแตงต้ังใหผูดําเนินการรับผิดชอบในการดําเนินการ การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการระบบผลิต
น้ําประปา และการบํารุงรักษาทอจายน้ํา (LDN) รวมทั้งใหบริการแกผูวาจางตามระยะเวลาที่กําหนดใน
สัญญา โดยผูดําเนินการตองมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน และมีบุคลากรรวมถึงอุปกรณที่จําเปน
สําหรับการดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปา และการบํารุงรักษาทอจายน้ํา (LDN) เพ่ือให
เปนไปตามที่กําหนดในสัญญา เงื่อนไขของความยินยอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินการและการซอมบํารุง
ระบบผลิตน้ําประปาและการซอมบํารุงทอจายน้ํา ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ แผนการ
ดําเนินการและการซอมบํารุง คูมือการดําเนินการและการซอมบํารุง ขอแนะนําของผูผลิต ขอกําหนดดาน
ความปลอดภัย เงื่อนไขตามกรรมธรรมประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(2) ผูดําเนินการมีหนาที่จัดการใหระบบผลิตน้ํามีกําลังการผลิตเพียงพอสําหรับปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่
จะตองจัดสงใหแกผูซื้อ (Minimum Availability) ซึ่งเทากับปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้น 
(Minimum Offtake Quantity) บวกดวย 7% ของปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้นหรือ 20,000 
ลูกบาศกเมตรตอวันแลวแตอยางใดจะนอยกวา แตผูดําเนินการไมมีหนาที่ตองสงน้ําประปาเกินกวาปริมาณ
น้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตองจัดสงใหแกผูซื้อ 

(3) ผูดําเนินการมีหนาที่จัดเตรียมและสงรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนและรายปแกผูวาจาง จัดทําและสง
แผนการบริหารจัดการประจําปและการประมาณการสําหรับปสัญญาถัดไปแกผูวาจางภายใน 90 วัน กอน
วันสิ้นสุดปแหงสัญญา ผูดําเนินการมีหนาที่ทดสอบและตรวจตรามาตรวัดน้ําประปา 

(4) ผูดําเนินการจะเปนผูรับผิดชอบดวยคาใชจายของตนเองสําหรับอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาเพื่อการ
ปองกันตามแผนการ (Planned Preventative Maintenance: PPM Spares) โดยผูวาจางจะเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดหาซึ่งอะไหลพ้ืนฐานสําหรับการผลิต (Essential Running Spares: ER Spares) และ
อุปกรณเพ่ือการทดแทนและเพื่อการปรับปรุงใหม (Replacement and Refurbished Plant: RR Plant) ที่
จําเปนในการรักษาความมั่นคงของระบบผลิตน้ําประปา นอกจากนี้ผูวาจางจะเปนผูรับผิดชอบในคาไฟฟา
และคาสารเคมีสําหรับการดําเนินการระบบผลิตน้ําประปาและการผลิตน้ําประปาเอง 

(5) นอกเหนือจากการใหบริการที่ระบุไวในสัญญา ผูวาจางอาจขอใหผูดําเนินการใหบริการอื่นๆ เพ่ิมเติม
ตามแตที่จะไดตกลงกัน 
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คาบริการ 

(1) คาบริการรายเดือนคิดตามปริมาณน้ําประปาที่ไดสงมอบใหกับการประปาสวนภูมิภาค ทั้งนี้อัตราคาบริการ
รายเดือนสําหรับป 2551 เทากับ 0.269876 บาท ตอลูกบาศกเมตรของน้ําประปาที่ไดสงมอบภายในเดือน
นั้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คาบริการจะมีการปรับปรุงในวันที่ 1 มกราคมของทุกปตามดัชนีราคาผูบริโภค
ภาคกลาง ชุดทั่วไป 

(2) อัตราคาบริการสําหรับการใหบริการอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กําหนดในสัญญานี้ เทากับ คาใชจายโดยตรง
ของผูดําเนินการบวกดวย 15% และภาษีมูลคาเพิ่ม 

การชดใชคาเสียหาย 

(1) ผูดําเนินการตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูวาจางในกรณีที่เกิดความรับผิด ความเสียหาย ความสูญหาย 
การบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการการปฏิบัติ หรือการละเลยไมปฏิบัติ ความบกพรองจากการปฏิบัติการ
ใหบริการและหนาที่ตามสัญญานี้โดยเจตนา หรือความประมาทเลินเลอของผูดําเนินการ ลูกจางของ
ผูดําเนินการ ผูดําเนินการชวง หรือตัวแทน 

(2) ผูดําเนินการจะตองรับประกันวาระบบการผลิตน้ําประปามีความสามารถเพียงพอที่จะนําสงน้ําประปาตาม
ปริมาณความพรอมใชขั้นตํ่า หากผูดําเนินการไมสามารถทําไดโดยเปนความผิดของผูดําเนินการ 
ผูดําเนินการจะตองชําระคาปรับเปนจํานวนเทากับปริมาณน้ําที่ขาดคูณดวยอัตราคาบริการ ในกรณีที่
ผูดําเนินการไมสามารถผลิตน้ําประปาในปริมาณตามความตองการดังกลาวเปนเวลานานกวา 20 วัน
ติดตอกัน ผูดําเนินการจะตองจายคาปรับไมนอยกวา 250,000 บาท ทั้งนี้คาปรับรวมในรอบปใดๆ จะตองไม
เกิน 1,000,000 บาท 

(3) หากผูดําเนินการไมสามารถผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําประปาที่กําหนดเนื่องจาก
ความผิดของผูดําเนินการเอง และมิไดเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่ไดรับการยกเวน หรือมิไดเกิดจาก
ผูวาจาง หรือคุณภาพของน้ําดิบ ผูดําเนินการตองจายคาปรับในอัตราที่กําหนดใหแกผูวาจาง 

การเลิกสัญญา 

(1) ผูวาจางมีสิทธิเลิกสัญญาไดหากผูดําเนินการไมสามารถนําสงน้ําประปาตามปริมาณหรือคุณภาพที่กําหนด
เปนอาจิณ ซึ่งความบกพรองดังกลาวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผูดําเนินการ หรือผูดําเนินการไมปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่กําหนดในสัญญานี้ในขอที่เปนสาระสําคัญ หรือผูดําเนินการไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือความ
ตองการอันมีเหตุสมควรของผูวาจางเปนอาจิณ หรือผูดําเนินการลมละลาย เลิกกิจการ ถูกพิทักษทรัพย 
และผูดําเนินการไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(2) ผูดําเนินการมีสิทธิเลิกสัญญาไดหากผูวาจางไมจายคาบริการภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา หรือฝา
ฝนสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญ และผูวาจางไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) หากผูวาจางใชสิทธิเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปา ซึ่งรวมถึงกรณีการเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณที่เปนขอยกเวน ผูวาจางอาจเลิกสัญญานี้โดยใหมีผลในวันที่มีการเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาก็
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ได ดวยการทําเปนหนังสือบอกกลาวไปยังผูดําเนินการ ทั้งนี้ผูวาจางตองจายคาบริการจนถึงวันเลิกสัญญา 
รวมถึงคาใชจายตามสมควรจากการยกเลิกการใหบริการใหแกผูดําเนินการ 

(4) หากการประปาสวนภูมิภาคใชสิทธิเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของผู
วาจาง ผูวาจางอาจเลิกสัญญานี้โดยใหมีผลในวันที่มีการเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาก็ได ดวยการทําเปน
หนังสือบอกกลาวไปยังผูดําเนินการ ทั้งนี้ผูวาจางตองจายคาบริการจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา รวมถึงคาใชจาย
ตามสมควรจากการยกเลิกการใหบริการใหแกผูดําเนินการ 

วิธีการระงับขอพิพาท 

คูสัญญาตกลงกันที่จะยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้โดยการเจรจาระหวางผูบริหารระดับสูงของคูสัญญา 
ทั้งนี้หากไมสามารถตกลงกันได คูสัญญาอาจตกลงตั้งผูเชี่ยวชาญอิสระรวมกัน ทั้งนี้หากคูสัญญาไมสามารถตกลงกันแตงต้ัง
ผูเชี่ยวชาญอิสระได หรือไมยอมรับในคําตัดสินของผูเชี่ยวชาญอิสระ คูสัญญาตกลงที่จะระงับขอพิพาทนั้นโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ 
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13.1.4 สรุปสาระสําคัญของกรมธรรมประกันภัยอุบัติภัย (Policy of Insurance: “All Risks” Including 
Machinery Breakdown/ Boiler Explosion and Business Interruption) 

วันออกกรมธรรม : 27 ธันวาคม 2551 

ผูเอาประกนั  : บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)  
   บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 
   การประปาสวนภูมิภาค 
   ธนาคารผูใหกู  

ผูรับประกนัภัย : บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด  รอยละ 32 
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)   รอยละ 23 
   บริษัท ไทยพาณชิยสามัคคีประกนัภัย จํากัด (มหาชน)  รอยละ 15 
   บริษัท ไพบูลย ประกันภัย จํากัด    รอยละ 15 
   บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)   รอยละ 15 

สินทรัพยทีป่ระกัน              

(ก) โรงผลิตน้ําประปา ที่ต้ังอยูที ่หมู 9 ตําบลบางระกํา อาํเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
(ข) สถานีจายน้ําพุทธมณฑล  และสถานีจายน้ํามหาชัย 
(ค) ทอสงน้ําเสนผาศูนยกลาง 1,500 ม.ม. ความยาว 30.1 กโิลเมตร จาก โรงผลิตน้ําประปา ถึง สถานจีาย

น้ําพุทธมณฑล 
(ง) ทอสงน้ําเสนผาศูนยกลาง 1,000 ม.ม. ความยาว 20.0 กิโลเมตร จาก สถานีจายน้ําพุทธมณฑล ถึง 

สถานีจายน้ํามหาชัย 
(จ) ทอระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคขนาดตางๆ ต้ังแต 400 ม.ม. จนถึง 1,350 ม.ม. ที่เชื่อมตอภายใน 

จากสถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํามหาชัย  

ลักษณะความคุมครอง และ จํานวนเงนิเอาประกัน 

(1) คุมครองความเสียหายทุกประเภท รวมถึง ความชํารุดเสียหายของเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต 
และ ความเสียหายเนื่องจากหมอกําเนิดไอน้ําและถังอัดความดันระเบิด โดยมีจํานวนเงินเอาประกัน 
5,605 ลานบาท (จํานวนเงินจํากัดความรับผิดในกรณีความชํารุดเสียหายของเครื่องจักร 140 ลานบาท)  

(2) คุมครองความเสียหายตอเนื่องตอธุรกิจ ในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) โดยมีจํานวน
เงินเอาประกัน 1,500 ลานบาท (จํานวนเงินจํากัดความรับผิดในกรณีความชํารุดเสียหายของเครื่องจักร 
50 ลานบาท) 

ระยะเวลาประกนัภัย   
ต้ังแต วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลา 16.00 น. 

เบี้ยประกันภัย   

4,263,000 บาท  
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 178 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

13.1.5 สรุปสาระสําคัญของกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชนและผลิตภัณฑ 
(Policy of Insurance: Public and Products Liability) 

วันออกกรมธรรม   :  26 ธันวาคม 2551 

ผูเอาประกนั :  บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 
 การประปาสวนภูมิภาค 
 ธนาคารผูใหกู  

ผูรับประกนัภัย    :  บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

ลักษณะความคุมครอง และ จํานวนเงนิเอาประกัน 

คุมครองความรับผิดตามกฎหมายโดยทั่วไป (General Liability Insurance) ความรับผิดตามสัญญา (Contractual 
Liability Insurance) และการประกันภัยรถยนตอยางครอบคลุม (Comprehensive Automobile Liability Insurance) การ
ประกันภัยนี้รวมถึงการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability Insurance)  

จํานวนเงินจํากัดความรับผิด 1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอความเสียหาย 1 คร้ัง โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง ทัง้นี ้
ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบจายเงินชดเชยสวนแรกจํานวน 20,000 บาท เฉพาะในความเสียหายตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก 

ระยะเวลาประกนัภัย   

ต้ังแต วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลา 12:01 น. 

เบี้ยประกันภัย   

 297,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 179 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

13.1.6 สรุปสาระสําคัญของกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและพนักงาน 
และการชดใชคาเสียหายแกบริษัทผูเอาประกัน (Policy of Insurance: Directors and Officers Liability and 
Company Reimbursement Insurance) 

วันออกกรมธรรม   :  1 มีนาคม 2551 

ผูเอาประกนั :  บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการและ/หรือเจาหนาที่บริหาร ทั้งในอดีต ปจจบุันและในอนาคตของบริษัท 

น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูรับประกนัภัย    :  บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

ลักษณะความคุมครอง และจํานวนเงินเอาประกัน 

คุมครองความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่บริหารและคุมครองเพื่อชดใชคาเสียหายแกบริษัทที่เอาประกันภัย
โดยมีจํานวนเงินจํากัดความรับผิดไมเกิน 100,000,000 บาท ทั้งนี้สําหรับการประกันภัยจากการฟองรองเกี่ยวกับหลักทรัพย 
(Securities Claims) และการปฏิบัติในการจางงาน (Employment Practices) มีจํานวนเงินจํากัดความรับผิดไมเกิน 
40,000,000 บาท 

สําหรับการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่บริหารไมมีความรับผิดสวนแรกที่ผูเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบเอง การประกันภัยเพื่อชดใชคาเสียหายแกบริษัทที่เอาประกันภัย ความรับผิดสวนแรกที่ผูเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบเองเทากับ 200,000 บาท ทั้งนี้สําหรับการประกันภัยจากการฟองรองเกี่ยวกับหลักทรัพยและการปฏิบัติใน
การจางงานมีความรับผิดสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองจํานวน 200,000 บาท  

ระยะเวลาประกนัภัย 

ต้ังแตเวลา 00.01 น. ของวันที ่1 มีนาคม 2551 ถึงเวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2552 

เบี้ยประกันภัย 

210,840 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 180 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

13.2 ประปาปทุมธาน ี
สัญญา คูสัญญา 

(1) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  การประปาสวนภูมิภาค 
(2) สัญญาซือ้ขายน้ําประปา การประปาสวนภูมิภาค 
(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงมหาดไทย 
(4) สัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุง (Operation 

and Maintenance Agreement) 
บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด 

(5) สัญญาประกันอบุัติเหตุ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด และ 
บริษัท ทิพยประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 

(6) สัญญาประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอ
สาธารณชน 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด และ 
บริษัท ทิพยประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 

(7) สัญญาประกันภัยงานกอสรางตามสัญญา บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด และ 
บริษัท ทิพยประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 181 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

13.2.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

คูสัญญา  :    การประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) และ  
   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (“ประปาปทุมธานี”)   

วันที่ลงนามในสัญญา  :   31 สิงหาคม 2538 แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   25 ป นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ (คือวันที่ 15 ตุลาคม 2541) 

คําจํากัดความทีสํ่าคัญ  

การประปา  : การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค 
พ.ศ. 2522 หรือผูสืบสิทธิ 

ผูรับสิทธ ิ  : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด   

ระบบผลิตน้ําประปา   : สิ่งกอสราง และเครื่องอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิตน้ําประปา  ซึ่งผูรับสิทธิ
จําตองดําเนินการกอสราง และจัดหาโดยมีวัตถุประสงคในการสูบเอาน้ําดิบมา
ผลิตเปนน้ําประปา และสงน้ําประปาไปยังจุดจําหนายน้ําที่มิเตอรหลัก (Master 
Meter) ซึ่งระบบผลิตน้ําประปาจะรวมถึงที่ดินที่เปนที่ต้ังของระบบผลิตน้ําประปา
ดวย ระบบผลิตน้ําประปาประกอบดวย โรงงานผลิตน้ําประปา และระบบสง
น้ําประปา 

โรงงานผลิตน้ําประปา  : อาคาร สิ่งกอสราง และเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชเพ่ือสูบน้ําดิบจากแหลงน้ํา
ดิบ และเพื่อผลิตน้ําประปา บอเก็บน้ํา และการขนสงน้ําที่ผลิตแลวไปยังระบบสง
น้ําประปา รวมทั้งที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงงานผลิตน้ําประปา 

ระบบสงน้ําประปา  : ระบบสงน้ําที่ใชในการสงน้ําที่ผลิตแลวจากโรงงานผลิตน้ําประปาไปยังระบบจาย
น้ําประปาใหแกประชาชน ณ จุดวัดน้ํา ซึ่งระบบดังกลาวใหรวมถึงสถานีจายน้ํา
ซึ่งใชในการนั้น 

ระบบจายน้ําประปาใหแก
ประชาชน 

 : ระบบจายน้ําซึ่งสงน้ําจากระบบสงน้ําประปา ณ จุดวัดน้ําไปยังที่ที่กําหนดใน
ขอบเขตของงานไวในสัญญา 

ระบบรับน้ําประปาของผูบริโภค  : ระบบประปาที่การประปาไดติดต้ังเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับน้ําจากระบบจาย
น้ําประปาใหแกประชาชน 

ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อ  : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าซึ่งวัดเปนลูกบาศกเมตรตอวันที่การประปา จะตองซื้อ
จากผูรับสิทธิตามที่กําหนดไวในสัญญา 

ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตอง
จัดสงใหกับการประปา 

 : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ระบบผลิตน้ําประปาสามารถผลิตและจัดสงใหการ
ประปาในแตละวัน โดยวัดเปนลูกบาศกเมตร ซึ่งมีปริมาณเทากับปริมาณน้ําขั้น
ตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้นบวกดวยรอยละ 30 ของปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อ  

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 182 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. ไดใหสิทธิการจําหนายน้ําประปาไมเกิน 288,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ใหแก กปภ. ในเขตปทุมธานีและรังสิต
เพ่ือทดแทนระบบผลิตน้ําประปาจากบอบาดาลของ กปภ. และเพื่อเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตอการตองการ
ของประชาชน โดย กปภ.จะสงน้ําประปาจากประปาปทุมธานี เขาสูระบบรับน้ําประปาของผูบริโภคเพื่อขายใหแกประชาชนอีก
ทอดหนึ่ง และประปาปทุมธานีตกลงที่จะเปนผูกอสรางระบบจายน้ําประปาใหแกประชาชนเอง ซึ่งประปาปทุมธานีตกลงจะ
เปนผูลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนทั้งหมดแตเพียงฝายเดียว โดยที่ ณ วันเริ่มประกอบกิจการ (กลาวคือวันที่ 15 
ตุลาคม 2541) ประปาปทุมธานี ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในระบบจายน้ําประปาใหแกประชาชนใหเปนของ กปภ. และ ในเวลา 
24.00 น. ของวันที่ครบกําหนด 25 ป หลังจากวันเริ่มประกอบกิจการ (กลาวคือวันที่ 14 ตุลาคม 2566) กรรมสิทธิ์ในระบบผลิต
น้ําประปาจะตกเปนของ กปภ. 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) กปภ. ไดใหสิทธิแกประปาปทุมธานีในการจําหนายน้ําประปาในเขตปทุมธานีและรังสิตแตเพียงผูเดียวตั้งแต
วันเริ่มประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยมีปริมาณน้ําประปาที่จําหนายไมเกิน 288,000 
ลูกบาศกเมตรตอวัน 

(2) ประปาปทุมธานี มีภาระผูกพันที่จะตองออกแบบ กอสราง พัฒนา และบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปาและ
ปรับปรุงระบบสงน้ําของ กปภ. ที่มีอยูเพื่อรับน้ําประปาที่ผลิตแลวจากระบบผลิตน้ําประปาตามสัญญา และ 
ออกแบบและกอสรางระบบจายน้ําประปาใหแกประชาชน   โดยไดรับสิทธิเปนรายแรกในการสูบเอาน้ําดิบ
จากแหลงน้ําดิบมาใชในระบบผลิตน้ําประปา รวมทั้งบริหาร ดําเนินการ บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุง
ระบบผลิตน้ําประปา เพ่ือผลิตน้ําดิบจากแหลงน้ําดิบใหเปนน้ําประปาตามมาตรฐานที่กําหนดและขายใหแก 
กปภ.ตามสัญญานี้ โดย กปภ.จะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะชวยใหประปาปทุมธานีไดทํางานโดย
อิสระและสามารถใชสิทธิประโยชนของประปาปทุมธานี  และ กปภ. จะไมกระทําการใดๆ หรืออนุญาตให
บุคคลอื่นใด ไดเขากระทําการใดๆ อันจะสงผลกระทบในทางลบตอระบบผลิตน้ําประปา ทั้งนี้ ประปา
ปทุมธานีจะแจงให กปภ. ทราบหากประปาปทุมธานีถูกขัดขวางโดยประการใดๆ ในการเขาทํางานหรือเขา
รับสิทธิประโยชนของประปาปทุมธานี ตามสัญญานี้ โดยประปาปทุมธานี จะดําเนินงานดวยความเสี่ยงและ
คาใชจายของประปาปทุมธานีเอง เวนแตสัญญาจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยที่จะไมเรียกรองขอหลักประกัน
หรือการค้ําประกันใดๆของรัฐหรือ กปภ. และ ประปาปทุมธานี จะโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปา
ใหแก กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวันที่ครบกําหนด 25 ป นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ (กลาวคือวันที่ 14 
ตุลาคม 2566) 

(3) ประปาปทุมธานี จะตองดําเนินการขออนุญาต ขอใบอนุญาต หรือขอความยินยอมตางๆ จากหนวยงานของ
รัฐ กปภ. จะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะชวยเหลือใหประปาปทุมธานี ไดรับอนุญาตดังกลาว และเมื่อ
ประปาปทุมธานี รองขอ กปภ. จะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะชวยเหลือประปาปทุมธานี ในการเจรจา
กับเอกชนรายอื่นๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหประปาปทุมธานี สามารถวางทอสงน้ําและติดต้ังเครื่องสูบ
น้ําในทรัพยสินของเอกชนนั้น และ/หรือ ใหประปาปทุมธานีและผูรับเหมาสามารถกอสราง ซอมแซม 
บํารุงรักษา และใชทอสงน้ําและเครื่องสูบน้ําในทรัพยสินของเอกชนรายอื่นๆ แตทั้งนี้ ประปาปทุมธานี เปน
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ผูรับผิดชอบในคาใชจายที่จะตองชดใชใหกับเจาของทรัพยสินนั้นเอง ความชวยเหลือของกปภ. ดังกลาวจะ
ไมรวมถึงการเวนคืนทรัพยสินจากเอกชน  

(4) หากภายในระยะเวลาของสัญญานี้ คํายินยอมหรืออนุญาตใดๆ ที่จําเปน รวมทั้งความยินยอมจากเอกชนที่
เปนเจาของทรัพยสินดังกลาว ถูกยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือตีความไปในทางอื่นอันจะเกิดผลเสียหายอยาง
สําคัญแกประปาปทุมธานีหรือผูรับเหมา (เวนแตการยกเลิกหรือเพิกถอนนั้นเกิดขึ้นจากการที่ประปา
ปทุมธานีหรือผูรับเหมาแลวแตกรณี ละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากที่กําหนดไวตามสัญญานี้หรือ
สัญญาอื่นที่เกี่ยวของในประการสําคัญ) หรือ ไดหมดอายุลงโดยมิไดมีการขยายระยะเวลาการใหความ
ยินยอมนั้นออกไป ถึงแมเมื่อประปาปทุมธานี หรือผูรับเหมาไดขอตออายุแลว หรือกอนที่การดําเนินการตาม
วัตถุประสงคที่ไดรับความยินยอมนั้นจะเสร็จสิ้นลง ใหประปาปทุมธานี และ กปภ. เจรจาทําความตกลงกัน
เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวเพื่อไมใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของประปาปทุมธานี คูสัญญา
ทั้งสองฝายจะใชความพยายามที่จะแกไขปญหาและตกลงกันใหไดภายใน 14 วันหลังจากที่ประปา
ปทุมธานีไดแจงให กปภ.ทราบ และหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจแกประปาปทุมธานี 
จนทําใหประปาปทุมธานีและผูรับเหมาไมสามารถที่จะรับสิทธิและประโยชนตามสัญญานี้และสัญญาอื่นที่
เกี่ยวของ ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประปาปทุมธานี ไดแจงแก กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกวานั้น
ตามที่ประปาปทุมธานี จะยินยอม ประปาปทุมธานี มีสิทธิเลิกสัญญาโดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้จะไมกระทบ
ถึงสิทธิของคูสัญญาแตละฝายซึ่งมีตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หากปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดภายใน 60 
วัน ผูรับสิทธิจะเรียกเอาคาใชจาย หรือคาเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุผลสมควรโดยเพิ่มอัตราคาน้ําประปา 
หรือโดยวิธีการอื่นตามแตคูสัญญาจะตกลงกันโดยไดรับความยินยอมจากผูสนับสนุนทางการเงิน และการ
ประปาจะปฏิบัติตามขอตกลงเชนนั้นดวย 

(5) ประปาปทุมธานี จะรับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี และอยูใน
สภาพที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลใดๆ ตามมาตรฐานของผูผลิตในลักษณะเดียวกัน 

(6) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้  การประปาจะชวยเหลือผู รับสิทธิในการขอรับ  และการรับบริการ
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา การสื่อสาร ในอัตราคาใชบริการที่ตํ่ากวาลูกคาทั่วไป หรือในอัตราที่ถูก
ที่สุดคิดกับลูกคาในภาคอุตสาหกรรมเทากับที่จะเรียกเก็บจากการประปา หากการประปาไดดําเนินกิจการ
เอง อัตราใดอัตราหนึ่งแลวแตวาอัตราใดจะต่ํากวา 

การซื้อขายน้ําประปา 

(1) ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในวันเริ่มประกอบกิจการเทากับ 140,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และใน
ทุกๆ ระยะเวลา 12 เดือน กปภ. จะกําหนดปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อใหแกผูรับสิทธิ ทั้งนี้ ปริมาณ
น้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในแตละปจะตองไมตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาที่กําหนดไวในปกอนหนานั้น โดย 
กปภ. จะตองกําหนดปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อไวในคําบอกกลาวที่สงใหแกผูรับสิทธิ กอนครบ
กําหนด 15 วัน ของเวลาสิ้นสุดในแตละป ซึ่งปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อดังกลาว จะมีผลบังคับใชเปน
เวลา 12 เดือน นับตอจากเวลาที่สิ้นสุดในแตละป 
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ผูรับสิทธิจะทําใหระบบผลิตน้ําประปามีกําลังผลิตเพียงพอที่จะสงน้ําในปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อบวกกับ
รอยละ 30 ของปริมาณน้ําดังกลาวตลอดเวลา ณ จุดรับสงน้ําตามที่การประปากําหนดตั้งแตวันเริ่มประกอบ
กิจการ 

เมื่อ กปภ.คาดเห็นไดวา ความตองการน้ําประปาของผูบริโภคในเขตปทุมธานีและรังสิตจะเกินปริมาณ 
288,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน กปภ.มีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการที่จะจัดหาน้ําประปาใหแกผูบริโภคในสวนที่
เกินนั้นได ไมวา กปภ.จะดําเนินการเอง หรือใหเอกชนรายหนึ่งรายใดดําเนินการ แมยังไมครบกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาก็ตาม แตกปภ. จะรับซื้อน้ําประปาจากแหลงอื่นหรือดําเนินการจายน้ําประปาแก
ผูบริโภคสวนที่เกินดังกลาวขางตนไดตอเมื่อปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อครบจํานวน 288,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวันแลว 

(2) ประปาปทุมธานี จะทําการเฉลี่ยปริมาณน้ําประปาที่ประปาปทุมธานี ไดจัดสงให กปภ. ทุกรอบระยะเวลา 
12 เดือน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หากปรากฏวามูลคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําประปาที่จัดสงใหในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน ตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ กปภ. จะชําระคาน้ําประปาเพิ่มใหแกประปา
ปทุมธานี ตามปริมาณที่ตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ โดย กปภ.ตองชําระคาน้ําประปาในสวน
เพ่ิมดังกลาว ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้  

แตถาในชวงเวลาใดในระยะ 12 เดือนดังกลาว ซึ่งผูรับสิทธิจัดสงน้ําประปาใหการประปาไดไมถึงปริมาณน้ํา
ขั้นตํ่าที่ตองซื้อ หรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งการประปาสั่งใหผูรับสิทธิหยุดสูบจายน้ําหรือลดปริมาณการสงน้ํา
ชั่วคราวตามขอ 10.7 ใหถือวาการประปาไมมีความผูกพันที่ตองจายคาน้ําประปาตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่
ตองซื้อในชวงเวลานั้น ดังนั้น ในการหามูลคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําประปาที่ผูรับสิทธิไดจัดสงใหการประปา
ในรอบระยะเวลา 12 เดือนในวรรคกอน จึงมิใหนําระยะเวลาและปริมาณน้ําประปาสําหรับชวงเวลาดังกลาว
ไปรวมคํานวณ 

อัตราคาน้ําประปา 

 นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ กปภ.จะชําระคาน้ําประปาใหแกประปาปทุมธานี เปนรายเดือน ในอัตรา 7.89 บาท
ตอลูกบาศกเมตร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยอัตราดังกลาวจะปรับราคาทุกวันที่ 1 มกราคม ของแตละปตามสูตรการคํานวณ 
ดังนี้ 

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 
                             CPIi-1 

    
BWCi+1  คือ คาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที ่i+1 
BWCi  คือ คาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที ่i  
CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i – 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
i คือ ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปาเริ่มจากป พ.ศ. 2541 
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ในกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายเงินจํานวนใดๆ อันมีผลทําใหเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปา
ของประปาปทุมธานี ซึ่งประปาปทุมธานี ไมอาจคาดเห็นไดในขณะลงนามในสัญญาฉบับนี้ ประปาปทุมธานีสามารถปรับ
ราคาคาน้ําประปาเพื่อชดเชยจํานวนเงินที่ตองชําระดังกลาว ซึ่งคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไมได
จะตองใชวิธีการระงับขอพิพาทตามที่กําหนด 

หากมีกรณีที่รัฐบาลใหเงินสนับสนุนแกโครงการเปนกรณีพิเศษ อันมีผลใหเปนการลดตนทุนการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาของประปาปทุมธานี คูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกันเพื่อปรับราคาคาน้ําประปาลดลง 

สิทธิและหนาที่ของประปาปทุมธานี อันเกี่ยวกับผูสนับสนุนทางการเงิน 

(1) ประปาปทุมธานี สามารถโอนสิทธิในการรับเงินของประปาปทุมธานีจาก กปภ.  ใหแกผูที่ไดรับการแตงต้ัง
จากผูสนับสนุนทางการเงิน ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. แตเมื่อโอนแลว ประปาปทุมธานี 
ตองแจงการโอนให กปภ. ทราบเปนลายลักษณอักษร 

(2) กปภ. ยินยอมใหประปาปทุมธานี นําระบบผลิตน้ําประปาไปจํานองเปนหลักประกันตอผูสนับสนุนทาง
การเงินได หากผูสนับสนุนทางการเงินใหการรับรองตอ กปภ. วาจะกําหนดใหประปาปทุมธานีชดใชหนี้ หรือ
ไถถอนหลักประกัน ไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันครบ 25 ป นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ และหากประปา
ปทุมธานี ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งผูสนับสนุนทางการเงินจะตองบังคับชําระหนี้
เอากับหลักประกันแลว ผูสนับสนุนทางการเงินจะยังคงจัดใหโครงการสามารถใหบริการ เพ่ือประโยชนแก
สาธารณชนตอไปตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ 

การเชาเพื่อตออายุการประกอบการ 

หากประปาปทุมธานี ตองการจะเชาระบบผลิตน้ําประปาจาก กปภ. หลังจากที่ประปาปทุมธานี ไดโอนระบบผลิต
น้ําประปาใหแก กปภ. แลว ประปาปทุมธานี จะตองแจงความตองการเปนหนังสือให กปภ. ทราบ หลังจากครบรอบปที่ 24 
ของวันเริ่มประกอบกิจการ และลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนวันที่มีการโอนระบบผลิตน้ําประปา ถาประปาปทุมธานีไมแจง
ความตองการภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาไมตองการที่จะเชา ทั้งนี้ กปภ. อาจยินยอมใหประปาปทุมธานี เชาระบบผลิต
น้ําประปาเปนระยะเวลา 10 ป และภายใน 30 วันนับจากไดรับการแจงดังกลาว คูสัญญาจะตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชาและ
รายละเอียดของการเชาและสัญญาเชา โดยการขายน้ําประปาในระหวางระยะเวลาการเชา ยังคงมีขอกําหนดและเงื่อนไข
ตามที่ระบุไวในสัญญานี้ทุกประการ หากสิ้นสุดระยะเวลาการเชาดังกลาวแลว และประปาปทุมธานี ตองการจะเชาระบบผลิต
น้ําประปาจาก กปภ. ตอไปอีก ประปาปทุมธานี สามารถเชาระบบผลิตน้ําประปาไดอีกเพียงครั้งเดียวมีกําหนดระยะเวลาการ
เชาไมเกิน 10 ป 

การบอกเลิกสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) ประปาปทุมธานี ไมสามารถเริ่มงานไดภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ หรือ 
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(ข) ประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการใหมีวันเริ่มประกอบกิจการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หรือ 

(ค) ประปาปทุมธานี ไมสามารถจัดสงน้ําตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่จะตองจัดสงใหแกการประปา ตาม
สัญญาได หรือ 

(ง) ประปาปทุมธานีไมสามารถผลิตน้ําใหตรงตามมาตรฐานน้ําตามที่กําหนด หรือ 

(จ) ประปาปทุมธานี ปฏิบัติผิดสัญญาหลักประกัน หรือ 

(ฉ) ประปาปทุมธานี ละเมิดขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญ 

กปภ. จะตองสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายังประปาปทุมธานี โดยระบุถึงการผิดสญัญาและแจง
ใหประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาที่ กปภ.
เห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน) หากไมไดมีการแกไขกอนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว กปภ. สามารถบอก
เลิกสัญญาไดโดยแจงเปนหนังสือไปยังผูแทนของผูสนับสนุนทางการเงินลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน อยางไร
ก็ตาม หากภายในชวงเวลาดังกลาว ผูแทนของผูสนับสนุนทางการเงินไดใชสิทธิในการโอนสิทธิเรียกรองโดย
การใหองคกรอื่นเขามาดําเนินการแทนประปาปทุมธานี ตามสัญญานี้แลว และไดตกลงเขาแกไขการปฏิบัติ
ผิดสัญญานั้นภายในเวลาที่เหมาะสมแลว กปภ. ไมสามารถเลิกสัญญานี้ได หากผูแทนของผูสนับสนุนทาง
การเงินไมไดใชสิทธิในการโอนสิทธิเรียกรอง ภายในระยะเวลาดังกลาว กปภ. สามารถเลิกสัญญานี้ได และ 
กปภ. มีสิทธิริบหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและระบบผลิตน้ําประปาตกเปนของ กปภ. และ
เรียกคาเสียหายในสวนที่เกินหลักประกันได  

ในกรณีเกิดเหตุตาม (ค) และ (ง) และในระหวางที่ กปภ. ยังมิไดบอกเลิกสัญญา กปภ. มีสิทธิบรรเทาความ
เสียหายและความเดือดรอนของประชาชนโดยการจัดหาน้ําประปาจากแหลงอื่นมาจําหนายแกประชาชน 
ถา กปภ. ไดรับความเสียหายหรือตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบรรเทาความเสียหายดังกลาว 
กปภ. มีสิทธิไดรับชดใชคาเสียหายหรือคาใชจายคืนจากประปาปทุมธานี ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจง
เปนลายลักษณอักษร 

(2) ประปาปทุมธานี มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) กปภ. ละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ หรือ 

(ข) หนวยงานของรัฐเขามาขัดขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงานตามโครงการหรือการดําเนินงานของ
ระบบผลิตน้ําประปา หรือการกอสรางระบบจายน้ําประปาใหแกประชาชนเวนแตมีขอกําหนดใน
สัญญานี้อนุญาตใหทําได โดยมิไดเปนความผิดของผูรับสิทธิ  

ประปาปทุมธานี  อาจสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายัง กปภ. โดยระบุถึงการปฏิบัติผิดสัญญา
และแจงให กปภ. ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาที่ประปา
ปทุมธานีเห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน) หากไมไดมีการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ประปา
ปทุมธานีสามารถบอกเลิกสัญญาได เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ใหโอนระบบผลิตน้ําประปาใหแก กปภ. โดย 
กปภ. จะตองจายคาชดเชยใหประปาปทุมธานี เปนจํานวนเงินที่ประกอบดวย ราคา คาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจาก
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หรือเกี่ยวโดยตรงกับงาน ที่ลงบัญชีไดตามความเหมาะสม  คาใชจายเกี่ยวกับการเงิน และราคาความ
สูญเสียและคาใชจายที่เกิดขึ้นแกประปาปทุมธานี  และการสูญเสียรายไดจากระยะเวลาที่คงเหลือของ
ระยะเวลาของสัญญาของประปาปทุมธานี  อันเปนผลมาจากการบอกเลิกสัญญากอนกําหนด ทั้งนี้จํานวน
คาชดเชยซึ่งรวมทั้งราคาความสูญเสียและคาใชจายจะกําหนดโดยวิศวกรอิสระ (โดยทําหนาที่เปน
ผูเชี่ยวชาญและมิใชอนุญาโตตุลาการ) โดยพิจารณาประกอบกับการตรวจสอบทางบัญชีซึ่งจะทําในทันที
นับจากวันที่มีการบอกเลิกสัญญา  

หลักประกัน 

ในวันทําสัญญาประปาปทุมธานี ไดมอบหนังสือคํ้าประกันการชําระหนี้เงินใหแก กปภ. เปนจํานวน 150,000,000 
บาท เพ่ือเปนประกันการชําระหนี้ตามสัญญา 

วิธีการระงับขอพิพาท 

เมื่อเกิดกรณีพิพาท หากไมสามารถเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันไดภายใน 30 วัน ใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยใหนําขอบังคับวาดวยการประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการของกระทรวงยุติธรรม
ของประเทศไทยมาใชบังคับ 
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13.2.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพ่ือใชในพื้นที่สํานักงานประปารังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

คูสัญญา  :    การประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) ในฐานะผูซือ้ และ  
   บริษัท ประปาปทมุธานี จํากัด (“ประปาปทุมธาน”ี)  ในฐานะผูขาย 
 
วันที่ลงนามในสัญญา  :   15 กันยายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   นับจากวันที่ประปาปทุมธานี สามารถขายน้ําประปาใหแก กปภ.ได จนถึงวันที ่
14 ตุลาคม 2566 

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงคจะซือ้น้ําประปาจากประปาปทุมธานี เพ่ิมในปริมาณ 70,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพ่ือใชใน
พ้ืนที่สํานักงานประปารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใชทรัพยสินบางสวนจากโครงการในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลติและ
จําหนายน้ําประปา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538  

สิทธิและหนาทีข่องคูสัญญา 

(1) ประปาปทุมธาน ี ตองเปนผูลงทุนปรับปรุงระบบน้ําดิบ กอสรางระบบผลิตน้ําประปา สถานีเพ่ิมแรงดันน้ํา 
ปรับปรุงระบบสงน้ํา สถานีจายน้าํ และดําเนินการอื่นๆ เพ่ือผลิตและสงน้ําประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
มอก. น้ําบริโภค ที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมในปริมาณและตามกําหนด
ระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาใหแก กปภ. ณ สถานจีายน้ํารังสิต และประปาปทุมธาน ี จะตองสงมอบระบบ
น้ําดิบ ระบบผลติน้ําประปา ระบบสง-จายน้ําประปา ในสภาพที่ใชงานไดดีใหเปนทรัพยสินของกปภ. เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา อกีทัง้ประปาปทุมธาน ีจะตองปรับปรุงสถานีจายน้ําคูคตของกปภ. และวางทอ
น้ําเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในสัญญา และประปาปทุมธานี จะตองสงมอบใหเปนทรพัยสินของกปภ. ทันที
เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ 

(2) ประปาปทุมธานจีะตองดําเนินการผลิต-สงน้ําประปาใหแกกปภ.ในปริมาณ และกําหนดระยะเวลาดังนี้ 

(ก) ปริมาณ 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

(ข) ปริมาณ 70,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ภายในเวลาไมเกิน 24 เดือน นบัจากวันที่ลงนามในสัญญา 

(3) ประปาปทุมธาน ีตองดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบยีบของทางราชการ ที่
มีใชอยูในปจจุบัน หรือจะมีใชในอนาคต เพ่ือใหการซื้อขายน้ําประปาตามสัญญานี้เปนไปโดยชอบ และ
บรรลุวัตถุประสงคของการซือ้ขายน้ําประปาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญานี ้ ดวยการลงทุนและ
คาใชจายของประปาปทุมธานีเองทั้งสิ้น โดย กปภ. จะชวยอํานวยความสะดวกแกประปาปทุมธานีเทาที่
สามารถจะทําได ทั้งนี้ประปาปทุมธานี จะอางสิทธติามสัญญานี้ไมปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ขอบังคับและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของไมได 
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อัตราคาน้ําประปา 

 อัตราคาน้ําประปาประจําป 2549 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)  คือ 9.90 บาท ตอลูกบาศกเมตร (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยอัตราดังกลาวจะมีการปรับราคาทุกวันที่ 1 มกราคมของแตละป โดยจะเริม่ปรับคร้ังแรกในวันที่ 1 
มกราคม 2550 ตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 
                                  CPIi-1 

 
BWCi+1  คือ คาน้ําประปาประจําป ในปที่ i+1 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
BWCi  คือ คาน้ําประปาประจําป ในปที่ i (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i – 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
i คือ ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปา 

 

ในกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายคาน้ําดิบ อันมีผลทําใหเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปาของ
ประปาปทุมธาน ีซึ่งประปาปทุมธานี ไมอาจคาดเหน็ไดในขณะลงนามในสัญญาฉบับนี้ ประปาปทุมธานีสามารถปรับราคาคา
น้ําประปาเพื่อชดเชยจํานวนเงินที่ตองชําระดังกลาว ซึ่งคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกัน  

หากมีกรณีที่รัฐบาลใหเงินสนับสนนุแกโครงการเปนกรณีพิเศษ อันมีผลใหเปนการลดตนทุนการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาของประปาปทุมธาน ีคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกันเพื่อปรับราคาคาน้ําประปาลดลง 

การโอนสิทธิเรยีกรอง 

ประปาปทุมธานี สามารถโอนสิทธกิารรับเงินคาน้ําประปา ของประปาปทุมธานี จาก กปภ.  ใหแกผูสนับสนุนทาง
การเงินหรือบุคคลอื่นใดได โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. แตเมื่อโอนแลว ประปาปทุมธานี ตองแจงการโอนให 
กปภ. ทราบเปนหนังสือภายใน 30 วัน นับจากวันโอนสิทธ ิ

การจายคาชดเชย 

ในเดือนใด ๆ ตลอดระยะเวลาสญัญา ถาประปาปทมุธานี ไมสามารถดําเนินการผลิต-สงน้ําประปาไดตามปริมาณที่
กําหนดในสัญญา อันเนื่องมาจากความผิดของประปาปทุมธานี ประปาปทุมธาน ี จะตองชําระเงินคาชดเชยใหแก กปภ. ใน
เดือนถัดไปเทากบัปริมาณน้ําประปาสวนที่ขาดในรอบเดอืนดังกลาวคูณดวยอัตราคาน้ําประปาของปนัน้ 

การตออายุสัญญา 

หากประปาปทุมธานี มีความประสงคจะขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอกี ประปาปทุมธานีจะตองแจงให กปภ. 
ทราบภายในเวลาไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกําหนดสัญญา ทัง้นี ้การพิจารณาใหขยายระยะเวลาของสัญญาเปนดุลยพินิจ
ของ กปภ. แตเพียงผูเดียว 
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การบอกเลกิสัญญา เบี้ยปรับ และการรบิหลักประกัน 

หากประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการกอสรางปรับปรุงระบบผลิต-สงน้ําประปาและอื่น ๆ ใหสามารถผลิต-สง
น้ําประปาที่มีปริมาณและคุณภาพตามที่กําหนดในสัญญา ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด ใหถอืวาประปาปทุมธานีผิด
สัญญา และ กปภ. มีสิทธบิอกเลิกสัญญาไดในทันที โดยประปาปทุมธานีไมอาจเรียกคาเสียหายใด ๆ จาก กปภ. ไดทั้งสิ้น 

ในกรณีที่ กปภ. ไมใชสิทธิบอกเลกิสัญญา กปภ. มีสิทธิปรับประปาปทุมธานี เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
มูลคาคาน้ําตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อตามสัญญา คูณดวยอัตราคาน้ําประปาของปนั้น คาปรับจะนับต้ังแตวันที่ผูขายได
ทําผิดสัญญาดังกลาว จนถึงวันที่ผูขายไดปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาทุกประการ เศษของวันใหคิดเปนหนึ่งวันเต็ม ทั้งนี้ โดยผู
ซื้อไมจําตองบอกกลาวหรือแจงสงวนสิทธิการปรับแกผูขายเปนการลวงหนาแตอยางใด 

ในกรณีที่ กปภ. ใชสิทธิบอกเลกิสัญญา กปภ.มีสิทธิริบหลักประกนั หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสอืคํ้า
ประกันตามสัญญาได รวมทั้งมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญาของประปาปทุมธานีดวย และหากเปน
กรณีที่ประปาปทมุธานีตองถูกปรับตามขางตนรวมอยูดวย กปภ.มีสิทธิเรียกคาปรับดังกลาว นับแตวันที่ประปาปทุมธานีไดทํา
ผิดสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสญัญา เพ่ิมขึ้นอีกตางหากดวย 

หลักประกัน 

ในวันทําสัญญานี้ ประปาปทุมธานไีดนําหลักประกันเปนหนังสอืคํ้าประกันของธนาคารจํานวนรอยละ 5 ของมูลคา
คาน้ําประปาตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อตามสัญญา รวมทั้งป จํานวนเงิน 9,600,000 บาท มามอบใหแก กปภ. เพ่ือเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลว 

ทั้งนี้ ประปาปทุมธานี ตองนําหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารจํานวนรอยละ 5 ของมูลคาคา
น้ําประปาตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซือ้ตามสัญญารวมทั้งปของแตละปมามอบใหแก กปภ. เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ปตอป  
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13.2.3 สรุปสาระสําคัญของสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ผูใหสัมปทาน  :  กระทรวงมหาดไทย  

ผูรับสัมปทาน :  บริษัท ประปาปทุมธานี  จํากัด (“ผูรับสัมปทาน”)  

วันที่ไดรับอนุญาต :  13 มกราคม 2543  

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปนับจากวันที่ไดลงนามในสัมปทาน 

ประปาปทุมธานี ได รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย  โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูใหสัมปทาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 โดยไดอนุญาตใหประปาปทุมธานี ในฐานะผูรับ
สัมปทาน ทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีกําหนด
ระยะเวลา 25 ปนับแตวันที่ไดลงนามในสัมปทาน (วันที่ 13 มกราคม 2543)  

วัตถุประสงคของสัญญา 

 เพ่ือเปนการใหสิทธิแกผูรับสัมปทาน ในฐานะผูรับสัมปทานในการทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาได
ภายในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต หรือในเขตทองที่นอกกวานั้นตามที่ผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานจะไดตกลงกัน
ใหใชสัมปทาน 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) ผูรับสัมปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายน้ําประปาได 

(ก) ตามขอความในสัมปทานนี้ และตามขอบังคับซึ่งผูใหสัมปทานจะไดกําหนดในเวลาภายหนาแทน
ขอบังคับซึ่งกําหนดไวในสัมปทานนี้ 

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ขอกําหนดและรายการอื่น ๆ ซึ่งระบุไวตอทายสัมปทานนี้ และ 

(ค) ภายในเขตทองที่ซึ่งกําหนดไวตามแผนผังตอทายสัมปทาน หรือในเขตทองที่นอกกวานั้นตามที่ผูให
สัมปทานและผูรับสัมปทาน จะไดตกลงกันใหใชสัมปทานนี้ 

(2) ผูรับสัมปทานตองกอสรางตั้งโรงงานทําการประปา และเครื่องอุปกรณตามรูปการและวิธีการที่กําหนดให
แลวเสร็จ เพ่ือที่จะใหเร่ิมทําการจําหนายน้ําประปาไดทันที รวมถึงการจัดใหมีทอสาธารณะตามถนนตามที่
กําหนดดวย 

(3) ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณใหอยูในลักษณะที่ใชการไดดีและไม
เปนภยันตรายตอความปลอดภัยของลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน  
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ถาปรากฏวาในระหวางอายุของสัมปทานนี้ โรงงานทําการประปาและเครื่องอุปกรณใชการไมไดดี หรือไม
ปลอดภัยดวยประการใด ๆ ผูใหสัมปทานมีอํานาจที่จะสั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามที่จําเปนตาม
รายการที่ผูใหสัมปทานกําหนดใหภายในเวลาที่ผูใหสัมปทานจะไดกําหนด ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม
คําสั่งเชนวานั้นภายในเวลาที่กําหนดไว ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินไมเกินหนึ่งรอยบาท และ
ปรับเรียงรายวันอีกเปนเงินวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งก็ได 

ในกรณีที่สภาพของโรงงานและเครื่องอุปกรณเปนอันตรายแกชีวิตลูกจางหรือคนงานของผูรับสัมปทานหรือ
สาธารณชน ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหหยุดการเดินเครื่องจนกวาผูรับสัมปทานจะไดทําการ
ซอมแซมตามที่จําเปนใหกลับปลอดภัยตามเดิม 

(4) ผูรับสัมปทานจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอยางใดแกโรงงานผลิต หรือเครื่อง
อุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได เวนแตเปนไปตาม
ขอบังคับที่ผูใหสัมปทานออกเปนคราวๆ ไปนั้น 

ผูรับสัมปทานสามารถวางทอเอกสงและจําหนายน้ําประปาภายในเขตสัมปทานเพิ่มจากที่กําหนดไวไดโดย
มิตองแจงลวงหนาก็ได แตตองเสนอแผนผังที่แสดงการวางทอเอกที่เพ่ิมขึ้นนั้นตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําไม
นอยกวา 1 เดือนกอนวันเริ่มจําหนายน้ําประปาตามทอเอกที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว 

(5) ผูรับสัมปทานจําตองเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) ถาปรากฏวา เครื่องจักร เครื่องเกรอะ เครื่องกรอง และที่เก็บน้ําประปาในกิจการประปาเครื่องหนึ่ง
หรือหลายเครื่องไมสามารถจําหนายน้ําประปาไดเพียงพอตามความตองการที่จะใชในเขตสัมปทาน 
ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานใหเพ่ิมกําลังการจําหนายน้ําภายในเวลาอัน
สมควรไมนอยกวาแปดเดือนตามที่จะไดกําหนดไวในคําสั่งนั้น 

ถาผูรับสัมปทานไดรับคําสั่งแลวไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งนั้นภายในเวลากําหนด และไมมีเหตุ
อันควรเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินวันละหาสิบบาททุกวัน
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งนั้นก็ได 

(ข) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ
ใด ๆ ผูรับสัมปทานจําเปนตองยายเครื่องอุปกรณอันอยูในที่สาธารณะซึ่งกีดขวางการกอสรางหรือ
การขยายนั้นตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยไมคิดคา
ทดแทน 

(ค) ถาเอกชนผูใดรองขอใหผูรับสัมปทานยายเครื่องอุปกรณ ซึ่งกีดขวางทางเขาสูบานหรือที่ดิน ไมวา
ทางนั้นจะมีอยูกอนหรือไดกอสรางขึ้นภายหลังการติดตั้งเครื่องอุปกรณนั้นก็ดี เมื่อรัฐบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของไดอนุมัติคํารองขอนั้นแลว ผูรับสัมปทานจะตองยายเครื่อง
อุปกรณนั้น โดยไมคิดคาทดแทน 

(ง) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของรองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกซึ่งมิได
กําหนดไวในสัมปทานในทางหรือที่สาธารณะอันต้ังอยูภายในเขตสัมปทานผูรับสัมปทานจะตอง
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ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น แตรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอ
เอกนั้นใหแกผูรับสัมปทานในราคาเทาทุน 

(6) ผูรับสัมปทานตองจําหนายน้ําประปาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายน้ําประปาใน
วันหนึ่งวันใดหรือหลายวัน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 100 บาท กรณีถา
ผูรับสัมปทานจะหยุดการจําหนายน้ําประปาในเวลาหนึ่งเวลาใดตองโฆษณาใหผูใชน้ําทราบลวงหนาตาม
สมควร 

(7) เมื่อเปดทําการจําหนายน้ําประปาแลว ผูรับสัมปทานตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจําเดือน
ตามแบบที่แนบทายสัมปทานนี้ หรือตามแบบที่จะไดบัญญัติขึ้นในภายหนาดวย และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เชน
การระเบิด อัคคีภัย การตาย หรือบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมโยธาธิการ
ทราบโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้น ผูใหสัมปทานอาจปรับผูรับสัมปทานเปนเงินครั้งละไมเกิน 100 บาท 

(8) ผูรับสัมปทานจะตองเสนอรายงานตอผูใหสัมปทานไมชากวาวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป แสดงกิจการที่ไดทํา
มาตลอดวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ลวงไปแลวลงในบัญชีตอทายสัมปทาน ไดแกรายการจํานวนหนวย
น้ําประปาคิดเปนหนวยลูกบาศกเมตรซึ่งไดทําขึ้นในขวบปนั้น รายการเงินทุน รายการเงินกู บัญชีทุน บัญชี
ทุนสํารอง บัญชีทําการ บัญชีกําไรสุทธิ บัญชีทุนสํารองคาสึกหรอ และงบดุล การเปลี่ยนแปลงแกไขแบบ
บัญชีใหเปนสิทธิของผูใหสัมปทาน 

(9) เมื่อผูใหสัมปทานเห็นวามีเหตุอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประชาชนอันเนื่องมาแตการปฏิบัติ
ของผูรับสัมปทานในสวนที่เกี่ยวกับหลักวิชาการของการประปาหรือคุณภาพของน้ําไมเปนที่ปลอดภัยแก
สาธารณชนผูบริโภค ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะสั่งใหแกไขหรือปองกันตามที่เห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือปฏิบัติไมเรียบรอยเปนที่พอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะสงเจาพนักงานไป
ควบคุมดําเนินการไดโดยคิดคาใชจายจากผูรับสัมปทานทั้งสิ้น หรือเมื่อเห็นวาเปนการจําเปนจะสั่งหยุดการ
จําหนายน้ําเสียก็ไดแลวแตผูใหสัมปทานจะเห็นควร 

(10) เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน หรือเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยหรือความมั่นคงภายในประเทศ หรือผูรับสัมปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเขา
ครอบครองกิจการประปาทั้งหมดหรือแตสวนหนึ่งสวนใดชั่วคราวได อนึ่ง เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐบาลจะ
สั่งใหหยุดการใชเครื่องทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  ถารัฐบาลหมดความจําเปนที่จะครอบครองหรือควบคุม
กิจการตามที่กลาว รัฐบาลจะสงมอบการครอบครองหรือการควบคุมกิจการประปาคืนใหแกผูรับสัมปทาน 
ซึ่งผูรับสัมปทานตองรับคืนทันทีจะยกเหตุใดขึ้นโตแยงไมได 

(11) เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือตองเพิกถอน ถาผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูรับ
สัมปทานตองร้ือถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดต้ังที่ไดสรางขึ้น หรือติดต้ังไวในที่สาธารณะ และตอง
จัดใหทางหรือสถานที่นั้นคืนดีคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามที่กลาวมาภายใน 6 เดือน นับแต
วันที่สัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจจัดการดังกลาวนั้นเสียเอง โดยผูรับ
สัมปทานจะตองออกคาใชจายใหทั้งสิ้น 
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สิทธิในการซื้อกิจการประปา 

(1) เมื่อผูรับสัมปทานไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว รัฐบาลหรือเทศบาลหรือสุขาภิบาลมีความประสงคจะ
ซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรืออนุญาตให
เทศบาลหรือสุขาภิบาลที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาไดตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตองแจงใหผูรับ
สัมปทานทราบลวงหนา 6 เดือน ถาไมสามารถตกลงราคาซื้อขายกันไดใหกําหนดโดยอนุญาโตตุลาการ โดย
ใหทั้งสองฝายตั้งอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน ถาอนุญาโตตุลาการที่ต้ังขึ้นไมสามารถตกลงกันได ก็ให
อนุญาโตตุลาการนั้นเลือกต้ังผูชี้ขาดขึ้นคนหนึ่ ง  บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียมในการตั้ ง
อนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาดใหออกฝายละครึ่งหนึ่ง 

(2) เมื่อสัมปทานสิ้นอายุลงหรือตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะซื้อหรือไมซื้อกิจการประปาทั้งหมดจาก
ผูรับสัมปทาน  ถาผูใหสัมปทานมีความประสงคจะซื้อ จะตองปฏิบัติดังนี้ 

(ก) ถาซื้อเมื่อสิ้นอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานอยาง
นอย 6 เดือนกอนสิ้นอายุสัมปทาน 

(ข) ถาซื้อเมื่อสัมปทานตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทาน
ภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน ถาไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือแจง
วาไมประสงคจะซื้อกิจการประปา ผูรับสัมปทานมีสิทธิที่จะขายกิจการใหแกผูอื่นได กรณีตกลงราคา
ซื้อขายกันไมได ใหต้ังอนุญาโตตุลาการกําหนดราคาตามที่ระบุในสัมปทานนี้ 

(3) ถาผูใหสัมปทานไมประสงคจะซื้อกิจการประปา และผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินการตอไป ผูรับ
สัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 6 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ 

การโอนสัมปทาน 

สัมปทานนี้จะโอนไปยังผูใดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานเสียกอน และตองอยู
ภายใตบังคับเงื่อนไขซึ่งผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรเพื่อยังใหกิจการดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีการจําหนายน้ําประปาเปน
ปกติ 

การเพิกถอนสัมปทาน 

ระหวางอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานไดดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางและตั้งโรงงานทําการประปากับเคร่ืองอุปกรณใหเสร็จสมบูรณเพ่ือที่จะให
เร่ิมทําการจําหนายน้ําประปาไดทันที  

(ข) ผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายน้ําประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตการละเลยนั้นจะเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 
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(ค) ผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน หรือเอกสาร
ตอทายสัมปทาน 

(ง) เมื่อโรงงานทําการประปา เครื่องอุปกรณ หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปานั้นถูกยึด
ตามคําพิพากษาของศาล 

เมื่อสัมปทานนี้ไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีที่ผูรับสัมปทานละเลย
ไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน ผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทานนี้ไมได เวนแต
ผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนเปนเวลาเดือนหนึ่งหรือกวานั้น หรือระยะเวลาที่ยาวกวานั้นตามแตผูใหสัมปทานจะเห็นสมควร
กําหนด และผูใหสัมปทานไดตักเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิกถอนสัมปทาน 

ในเมื่อสัมปทานมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีที่ผูรับสัมปทาน
ละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ซึ่งกําหนดไวในสัมปทานนั้น นอกจากกรณีที่ระบุไวในขอ (1) (ข) และ 
(ง) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินหนึ่งรอยบาท และปรับเรียงรายวันอีกวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับ
สัมปทานยังคงฝาฝนอยูก็ได และผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทานไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูตอไป และผูให
สัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือดังกําหนดไว 

การคิดราคาน้ําประปา 

ใหผูรับสัมปทานคิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําไดตามรายละเอียดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปา ระหวางการประปาสวนภูมิภาคกับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 โดยอัตราคาน้ําประปาซึ่งกําหนด
ไวขางตนนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่คาใชจายในการทําน้ําประปาไดเพ่ิมขึ้น ผูรับสัมปทานอาจเพิ่มอัตราคาจําหนายน้ําประปาขึ้นจาก
อัตราที่ใชอยูไดตามสวนมากและนอยตามรายละเอียดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาระหวางการประปาสวนภูมิภาค กับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 

(ข) ในกรณีที่เทศบาลหรือสุขาภิบาลมิไดเปนผูรับสัมปทานเมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนามในสัมปทานนี้ 
ถาเทศบาลหรือสุขาภิบาลหรือผูใชน้ําขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปา ผูให
สัมปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถาเปนที่พอใจวาการเปลี่ยนอัตราคาน้ําประปาหรือการแกไขวิธีคิดคา
น้ําประปานั้นเปนการสมควร โดยเหตุที่พฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ไดกําหนดอัตราหรือวิธีการคิดคา
น้ําประปาที่ใชอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปก็ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคาน้ําใหมแทนได
ตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งนั้นผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติตาม 

(ค) ถาผูรับสัมปทานประสงคจะลดอัตราคาน้ําประปา ก็มีสิทธิจะลดคาน้ําประปาไดไมวาในเวลาใด แตตองแจง
ใหผูใหสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน 
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การส้ินสุดของสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทาน 25 ป โดยไมมีการตออายุ 

(ข) กรณีผูรับสัมปทานคืนสัมปทานเมื่อเลิกกิจการ ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหสัมปทานทราบ
ลวงหนากอน 6 เดือนเปนอยางนอย และเมื่อผูรับสัมปทานไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานแลว 
จึงจะเลิกกิจการได ในกรณีเชนนี้ใหนําขอบังคับในหมวด 5 แหงสัมปทานนี้ ซึ่งวาดวยสัมปทานสิ้นอายุและ
การเพิกถอนสัมปทานมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(ค) กรณีเมื่อผูรับสัมปทานไดทําการไปได 12 ปคร่ึง นับแตวันที่ไดลงนามในสัมปทาน (วันที่ 13 มกราคม 2543) 
และรัฐบาลหรือเทศบาลหรือสุขาภิบาลประสงคซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด (ในราคาตลาด
หรือราคาที่อนุญาโตตุลาการกําหนดในกรณีที่ไมสามารถตกลงราคากันได) ใหผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืน
สัมปทาน 

(ง) กรณีเมื่อถูกเพิกถอนสัมปทาน 

การจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจะกระทําไดตอเมื่อมีการกันสํารองตามกฏหมายไวรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปแลว กําไรที่เหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร กําไรสะสมที่สํารองตามกฏหมาย
ใหกันไวเปนเงินสดโดยนําฝากประจําไวที่ธนาคาร แตถามีเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจะเอาเงินจาํนวนที่
เกินนี้ไปลงทุนซื้อพันธบัตร หรือตราสารการเงินอื่นเพื่อหาผลประโยชนได แตการลงทุนนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูให
สัมปทานกอน 

 

การแบงปนผลจะทําไดไมเกิน 10% ของทุนที่ชําระแลว กําไรที่เหลือภายหลังการแบงปนผลใหโอนไปบัญชีทุนสาํรอง 
ทุนสํารองนั้นใหฝากธนาคารเปนประจําไว แตถามีเกินกวา 10% ของทุนที่ชําระแลวจะเอาเงินจํานวนที่เกินไปลงทุนซื้อ
พันธบัตร ฯลฯ เพ่ือหาผลประโยชนได แตการลงทุนนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหสัมปทาน 

คาธรรมเนียม 

ต้ังแตวันเริ่มทําการจําหนายน้ําประปาเปนตนไป ผูรับสัมปทานตองสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพื่อทดแทนคาใชจาย
ของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานในปหนึ่งตามปฏิทินเปนอัตราตายตัวในอัตรา 5 บาทตอหนึ่งลูกบาศกเมตรของ
ปริมาณน้ําที่ทําไดเต็มกําลังในหนึ่งชั่วโมง แตเงินจํานวนนี้จะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท หรือมากกวา 200 บาทตอหนึ่งป  
เงินจํานวนนี้จะตองชําระลวงหนาปละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป สําหรับในปแรก จะตองชําระเงินตามสวนมากและ
นอยแหงปตามที่เปดทําการมาแลวใหแกผูใหสัมปทาน ทั้งนี้ ใหชําระภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ไดเร่ิมจําหนายน้ําประปาหรือ
ถาหากเวลาที่เปดทําการยังไมทันครบ 3 เดือนก็สิ้นป ก็ใหชําระเงินกอนสิ้นป 
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ทั้งนี้ประปาปทุมธานี ไดยินยอมสละประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพื่อทดแทนคาใชจาย
ของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานดังกลาว โดยประปาปทุมธานี ตกลงและยินยอมชําระเงินดังกลาวลวงหนาตลอด
อายุของสัมปทานในคราวเดียวในวันที่ไดรับอนุมัติสัมปทาน และสละสิทธิเรียกรองเงินดังกลาวคืน หากสัมปทานสิ้นสุดลงกอน
ครบกําหนดอายุสัมปทาน 

 

คูสัญญา  :  บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (“ผูดําเนินการ”) และ 
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (“ผูวาจาง”)     

วันที่ลงนามในสัญญา  : 26 มกราคม 2550  

ระยะเวลาตามสัญญา : จนถึงป พ.ศ. 2566 นับแตวันที่ระบุในหนังสือบอกกลาวใหเร่ิมงาน 

ขอบเขตการใหบริการ 

(1) ขอบเขตของการใหบริการตามสัญญารวมถึง แตไมจํากัดอยูเพียง การบริหารจัดการ การดําเนินการ และ
การบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปาซึ่งรวมถึงโรงผลิตน้ํา ทอสงน้ําประธาน (Bulk Distribution Network) 
และอางเก็บน้ํา ผูดําเนินการตองทําการบํารุงรักษาระบบในเชิงปองกันเปนประจําตามกําหนด (Routine 
preventative maintenance) และการบํารุงรักษาเพื่อการแกไข (Remedial maintenance) เพ่ือทําใหระบบ
ผลิตน้ําประปาสามารถดําเนินการผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ผูดําเนินการตอง
ดําเนินการตามวิธีปฏิบัติการ (Operating Procedures) ที่กําหนดไว 

(2) ผูดําเนินการตองใหการบริหารจัดการอยางผูมีวิชาชีพซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเพียง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และการสื่อสารที่จําเปนสําหรับการดําเนินการและการ
บํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปา ผูดําเนินการจะตองจัดหาพนักงานที่มีประสบการณทางดานการผลิต
น้ําประปา การวิเคราะหตัวอยางของน้ําในหองทดสอบ และวิธีปฏิบัติการในการซอมบํารุงและซอมแซม  

(3) ผูดําเนินการจะเปนผูรับผิดชอบดวยคาใชจายของตนเองสําหรับอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาเพื่อการ
ปองกันตามแผนการ (Planned Preventative Maintenance: PPM Spares) อะไหลพ้ืนฐานสําหรับการ
ผลิต (Essential Running Spares: ER Spares) อุปกรณเพ่ือการทดแทนและเพื่อการปรับปรุงใหม 
(Replacement and Refurbished Plant: RR Plant) ที่จําเปนในการรักษาความมั่นคงของระบบผลิต
น้ําประปา นอกจากนี้ผูดําเนินการจะเปนผูรับผิดชอบในคาไฟฟาและคาสารเคมีสําหรับการดําเนินการระบบ
ผลิตน้ําประปาและการผลิตน้ําประปาเอง 

(4) ผูดําเนินการมีหนาที่จัดการใหระบบผลิตน้ํามีกําลังการผลิตเพียงพอสําหรับปริมาณรับซื้อขั้นตํ่า (Minimum 
Offtake Quantity) บวกดวย 30% แตตองไมเกินกําลังการผลิตสูงสุดของโรงผลิตน้ํา 

13.2.4 สรุปสาระสําคัญของสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุง (Operation and Maintenance 
Agreement) 
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(5) นอกเหนือจากการใหบริการที่ระบุไวในสัญญา ผูวาจางอาจขอใหผูดําเนินการใหบริการอื่นๆ เพ่ิมเติม
ตามแตที่จะไดตกลงกัน 

คาบริการ 

อัตราคาบริการในแตละเดือนเปนไปตามอัตราที่ระบุไวในภาคผนวก K ซึ่งขึ้นกับปริมาณเฉลี่ยของน้ําประปาที่
สามารถผลิตไดในแตละวันของเดือน คูณดวยปริมาณน้ําประปาที่ไดสงมอบในเดือนนั้น คาบริการจะมีการปรับปรุงในวันที่ 1 
มกราคมของทุกป เร่ิมการปรับคร้ังแรกในวันที่ 1 มกราคม 2551 ตามสูตรที่กําหนดซึ่งแปรผันตามดัชนีราคาผูบริโภค สําหรับ
คาบริการในป 2550 เทากับ 2.40 บาท ตอลูกบาศกเมตร 

การส้ินสุดของสัญญา 

(1) ผูวาจางสามารถบอกเลิกสัญญาไดหากผูดําเนินการไมสามารถนําสงน้ําประปาตามปริมาณหรือคุณภาพที่
กําหนดเปนอาจิณ ซึ่งความบกพรองดังกลาวเกิดขึ้นจากเหตุที่อยูภายใตการควบคุมของผูดําเนินการ หรือ
ผูดําเนินการไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดในสัญญานี้ในขอที่เปนสาระสําคัญ หรือผูดําเนินการไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําหรือความตองการอันมีเหตุสมควรของผูวาจางเปนอาจิณ และผูดําเนินการไมสามารถแกเหตุ
ดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(2) ผูดําเนินการสามารถบอกเลิกสัญญาไดหากผูวาจางไมจายคาบริการภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 
หรือฝาฝนสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญ และผูวาจางไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

(3) หากผูวาจางใชสิทธิเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปา ซึ่งรวมถึงกรณีการเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณที่เปนขอยกเวน ผูวาจางอาจเลิกสัญญานี้โดยใหมีผลในวันที่มีการเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาก็
ได ดวยการทําเปนหนังสือบอกกลาวไปยังผูดําเนินการ ทั้งนี้ผูวาจางตองจายคาบริการจนถึงวันเลิกสัญญา 

(4) หากการประปาสวนภูมิภาคใชสิทธิเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของผู
วาจาง ผูวาจางอาจเลิกสัญญานี้โดยใหมีผลในวันที่มีการเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาก็ได ดวยการทําเปน
หนังสือบอกกลาวไปยังผูดําเนินการ ทั้งนี้ผูวาจางตองจายคาบริการจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา รวมถึงคาใชจาย
ตามสมควรจากการยกเลิกการใหบริการใหแกผูดําเนินการ 

วิธีการระงับขอพิพาท 

คูสัญญาตกลงกันที่จะยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้โดยการเจรจาระหวางผูบริหารระดับสูงของคูสัญญา 
ทั้งนี้หากไมสามารถตกลงกันได คูสัญญาตกลงที่จะระงับขอพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

 

 

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 199 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

13.2.5 สรุปสาระสําคัญของกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ (Policy of Insurance: “All Risks” Including 
Machinery Breakdown/ Boiler Explosion and Business Interruption) 

วันออกกรมธรรม :  ไมระบุ 

ผูเอาประกนั  :  บริษัท ประปาปทมุธานี จํากัด  
    บริษัท ประปาปทมุธานี โอเปอเรชัน่ จํากัด  

บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด 
การประปาสวนภูมิภาค 
ธนาคารผูใหกู 
ตัวแทนหลักประกันของธนาคารผูใหกู    

ผูรับประกนัภัย :  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด   รอยละ 50 
    บริษัท ทิพยประกนัภัย จํากัด (มหาชน)           รอยละ 50 

สินทรัพยทีป่ระกัน           :  ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์หรือที่อยูในความครอบครองของผูเอาประกันซึ่งต้ังอยู
เลขที ่43 หมู 3 ถนนเชียงรากนอย – บางไทร อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
และบอเก็บน้ํา จํานวน 3 บอ 

ลักษณะความคุมครอง และ จํานวนเงนิเอาประกัน 

(1) คุมครองความเสียหายทุกประเภท รวมถึง ความชํารุดเสียหายของเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต 
และ ความเสียหายเนื่องจากหมอกําเนิดไอน้ําและถังอัดความดันระเบิด โดยมีจํานวนเงินเอาประกัน 
3,262.4 ลานบาท (วงเงินจํากัดความรับผิดชอบในกรณีการประกันภัยความชํารุดเสียหายของเครื่องจักร 
140 ลานบาท)  

(2) คุมครองความเสียหายตอเนื่องตอธุรกิจ ในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) และการ
สูญเสียรายไดและความเสียหายจากการมีตนทุนเพิ่ม โดยมีจํานวนเงินเอาประกัน 1,170 ลานบาท 
(วงเงินจํากัดความรับผิดชอบในกรณีการประกันภัยความชํารุดเสียหายของเครื่องจักร 50 ลานบาท) 

ระยะเวลาประกนัภัย  

ต้ังแต วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 น. 

เบี้ยประกันภัย  

2,696,640 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป) 

 

 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 200 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

13.2.6 สรุปสาระสําคัญของกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชน (Policy of 
Insurance: Comprehensive General Liability) 

วันออกกรมธรรม :  3 มกราคม 2551 

ผูเอาประกนั :  บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
บริษัท ประปาปทมุธานี โอเปอเรชัน่ จํากัด  
บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด 
การประปาสวนภูมิภาค 
ธนาคารผูใหกู 
ตัวแทนหลักประกันของธนาคารผูใหกู   

ผูรับประกนัภัย  :  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด   รอยละ 50 
    บริษัท ทิพยประกนัภัย จํากัด (มหาชน)    รอยละ 50 

ลักษณะความคุมครอง และ จํานวนเงนิเอาประกัน 

คุมครองความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณะ (Comprehensive General Liability Insurance) ที่ความเสียหาย
เกิดจากการประกอบกิจการผลิตน้ําประปาและกิจการอื่นที่เกี่ยวของของผูประกอบการหรือนิติบุคคล และรวมถึงความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทําของลูกจาง พนักงาน หรือเจาหนาที่ของประปาปทุมธานี ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ทํางานหรือใน
ระหวางที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ภายนอกสถานที่ที่ทํางาน การประกันภัยนี้รวมถึงการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ ที่
ใหความคุมครองแกผูผลิตในความบาดเจ็บหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูบริโภคน้ําประปา 

โดยมีจํานวนเงินเอาประกันสูงสุด 1.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตอความเสียหาย 1 คร้ัง โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง  

เงินชดเชยความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินจะถูกหักเบื้องตน 20,000 บาททุกครั้ง แตคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับรางกาย
จะไมถูกหักเงินชดเชย  

ระยะเวลาประกนัภัย  

ต้ังแต วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 12:01 น. 

เบี้ยประกันภัย  

180,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 201 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

13.2.7 สรุปสาระสําคัญของกรมธรรมประกันภัยงานกอสรางตามสัญญา (Policy of Insurance:  Contract 
Work Insurance) 

วันออกกรมธรรม : 20 มกราคม 2550 

ผูเอาประกนั  : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  
   บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 
   ผูรับเหมาชวง 

ผูรับประกนัภัย : บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด   รอยละ 50 
   บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)                    รอยละ 50 

สินทรัพยทีป่ระกัน              

 งานกอสราง ปรับปรุง ติดต้ัง การวางทอ ทดสอบ การเดินเครื่องจักร โรงผลิตน้ําประปาสวนตอขยายใหม (Plant 
Expansion Project Phase III) งานกอสรางบอเก็บน้ําใหมขนาด 2,500 ม.ม. ที่ต้ังอยูทีส่ถานีจายน้ําคูคด และการวางทอ
เชื่อมตอเขากบัระบบจายน้ําของการประปาสวนภูมิภาค 

ลักษณะความคุมครอง และ จํานวนเงนิเอาประกัน 

(1) คุมครองความเสียหายในงานกอสราง รวมถึง ความชํารุดเสียหายของอุปกรณและวัสดุกอสราง 
เครื่องจักรที่ใชในงานกอสราง และ คาธรรมเนียมของสถาปนิก ผูสํารวจ และที่ปรึกษาทางวิศวกรรมที่
จําเปนตองจายเพื่อการทดแทนความเสียหายที่เกิดแกทรัพยสินที่เอาประกันดังกลาว โดยมีจํานวนเงินเอา
ประกัน 567.6 ลานบาท  

(2) คุมครองความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) ที่ความเสียหาย
เกิดจากอุบัติเหตุในงานกอสรางโรงผลิตน้ําประปาสวนตอขยายใหม (Plant Expansion Project Phase 
III) โดยมีจํานวนเงินเอาประกัน 25 ลานบาท  

ระยะเวลาประกนัภัย  

ต้ังแต วันที่ 27 ธนัวาคม 2549 เวลา 16.00 น. ถงึ วันที่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 16.00 น. หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 1 เดือนนับ
จากการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา  

เบี้ยประกันภัย  

631,247.57 บาท  

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 202 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

13.3 ประวัติการเปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุน 5 ปยอนหลังของบริษทัดังตอไปนี ้
 
1. บมจ. น้ําประปาไทย 
2. บจ. ประปาปทมุธานี 
3. บจ. วอเตอรโฟลว 
4. บจ. บีเจที วอเตอร 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 203 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

โครงสรางการถอืหุน: บริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
19 เม.ย. 47 1 ส.ค. 48 2 ส.ค. 48 26 ก.ย. 48 10 พ.ย. 48 29 พ.ย. 48 27 ก.พ. 49

(เพิม่ทุน)*
ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง 

15% 50% 100% 97.50% 92.67% 90.17% 90.34%
(รบัโอนจากพลเอก
อัครเดช ศศิประภา 

35%)

(โอนให บมจ. 
ธนาคารกรงุเทพ 2.5%
 ในราคาหุนละ 290 

บาท)

(โอนให บมจ. ทาง
ดวนกรงุเทพ 4.83% 
ในราคาหุนละ 290 

บาท)

(โอนให บมจ. 
ธนาคารทหารไทย 

2.5% ในราคาหุนละ 
290 บาท)

(ในราคาหุนละ290 บาท)

กลุมเธมส วอเตอร กลุมเธมส วอเตอร - - - - -
0.10% 0.10% (โอนให ช. การชาง 

0.1% ในราคาไมเกิน 
240 บาทตอหุน)

กลุมเธมส วอเตอร กลุมเธมส วอเตอร - - - - -
1% 1% (โอนให ช. การชาง 

1% ในราคาไมเกิน 
240 บาทตอหุน)

กลุมเธมส วอเตอร กลุมเธมส วอเตอร - - - - -
48.90% 48.90% (โอนให ช. การชาง 

48.9% ในราคาไมเกิน
 240 บาทตอหุน)

พลเอกอัครเดช ศศิ
ประภา

- - - - - -

35% (โอนให ช. การชาง 
35% ในราคาหุนละ 

211.70 บาท)

- - - บมจ. ธนาคารกรงุเทพ บมจ. ธนาคารกรงุเทพ บมจ. ธนาคารกรงุเทพ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
(รบัโอนจาก ช. การ

ชาง)
- - - - บมจ. ทางดวนกรงุเทพ บมจ. ทางดวนกรงุเทพ บมจ. ทางดวนกรงุเทพ

4.83% 4.83% 4.84%
(รบัโอนจาก ช. การ

ชาง)
- - - - - บมจ. ธนาคารทหาร

ไทย
บมจ. ธนาคารทหารไทย

2.50% 2.31%
(รับโอนจาก ช. การ

ชาง)

หมายเหตุ         * 27 ก.พ. 49 เพิ่มทุน มีการเปลี่ยนแปลงสดัสวนการถือหุนจากการที่ผูถือหุนเดิมบางรายไมใชสทิธิจองซื้อหุน  
หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุนดังที่ไดแสดงขางตนเปนราคาตามที่ ช.การชาง ไดเปดเผยในสารสนเทศที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 204 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

โครงสรางการถอืหุน: บริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) (ตอ) 
24 มี.ค. 49 6 มิ.ย. 49 9 มิ.ย. 49 19 มิ.ย. 49 6 ก.ค. 49 26 ก.ค. 49

(แปรสภาพ)
ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง

55.34% 54.83% 54.32% 50.19% 50.19% 47.69%
(โอนให มิตซุย 35% ใน
ราคาหุนละ 320 บาท)

(โอนให บมจ. ทางดวน
กรุงเทพ 0.51% ใน

ราคาหุนละ 320 บาท)

(โอนให บมจ. ทางดวน
กรุงเทพ 0.51% ใน

ราคาหุนละ 320 บาท)

(โอนให บมจ. ทางดวน
กรุงเทพ 4.13% ใน

ราคาหุนละ 320 บาท)

(โอนให บมจ. ทาง
ดวนกรุงเทพ 2.5% ใน
ราคาหุนละ 320 บาท)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

บมจ. ทางดวนกรุงเทพ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ

4.84% 5.35% 5.86% 10% 10% 12.50%
(รับโอนจาก ช. การชาง

 0.51%)
(รับโอนจาก ช. การชาง

 0.51%)
(รับโอนจาก ช. การชาง

 4.13%)
(รับโอนจาก ช. การ

ชาง 2.5%)
บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารทหาร

ไทย
บมจ. ธนาคารทหาร

ไทย
2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 2.31%

มติซุย มติซุย มติซุย มติซุย มติซุย มติซุย 
35% 35% 35% 35% 35% 35%

(รับโอนจาก ช. การชาง)  
หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุนดังที่ไดแสดงขางตนเปนราคาตามที่ ช.การชาง ไดเปดเผยในสารสนเทศที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 205 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

โครงสรางการถอืหุน: บริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) (ตอ) 
31 ธันวาคม 2550 21 พฤศจกิายน 2551 

บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
47.11 % 

 

บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
35.31 % 

บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด 
34.57 % 

บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด 
25.88 % 

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
12.35 % 

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
9.24 % 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2.47 % 

HSBC (Singapore) Nominees PTE LTD 
4.17 % 

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
2.28 % 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 
3.81 % 

 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
1.85 % 

 State Street Bank And Trust Company For London 
1.55 % 

 Societe Generale 
1.45 % 

 Chase Nominees Limited 1 
1.32 % 

 AIA Company, Limited-Apex 
0.72 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 206 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

โครงสรางการถอืหุน: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
18 ม.ีค. 47 2 ส.ค. 48 26 ส.ค. 48 30 ม.ิย. 49 12 ต.ค. 49

กปภ. กปภ. กปภ. กปภ. กปภ.
5% 5% 5% 5% 5%

กลุมเธมส วอเตอร บจ. มหาศิร ิสยาม บจ. มหาศิร ิสยาม บจ. มหาศิร ิสยาม บจ. มหาศิร ิสยาม
38.60% 38.60% 34% 34% 28.02%

(รบัโอนจากกลุมเธมส วอ
เตอร)

(โอนให บจ. นครหลวงคา
ขาว 4.6%)

(โอนให กลุม ช. การชาง
5.98% ในราคาหุนละ 73.50

 บาท)
ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง ช. การชาง
29.10% 29.10% 29.10% 36.60% 42.58%

(รับโอนจาก บมจ. เบอรลี่ยุค
เกอร 7.5%)

(รบัโอนจาก บจ. มหาศิริ 
สยาม 5.98%)

บมจ. เบอรลี่ยุคเกอร บมจ. เบอรลี่ยุคเกอร บมจ. เบอรลี่ยุคเกอร - -
7.50% 7.50% 7.50%

(โอนให กลุม ช. การชาง
7.5% ในราคาหุนละ 73.50 

บาท)
บจ. นครหลวงคาขาว บจ. นครหลวงคาขาว บจ. นครหลวงคาขาว บจ. นครหลวงคาขาว บจ. นครหลวงคาขาว 

9.80% 9.80% 14.41% 14.41% 14.41%
(รบัโอนจาก บจ. มหาศิร ิ

สยาม 4.6%)
บจ. ช. การชาง โฮลด้ิง บจ. ช. การชาง โฮลด้ิง บจ. ช. การชาง โฮลด้ิง บจ. ช. การชาง โฮลด้ิง บจ. ช. การชาง โฮลด้ิง

2% 2% 2% 2% 2%

บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย 
4% 4% 4% 4% 4%

บมจ. ธนาคารกรงุไทย บมจ. ธนาคารกรงุไทย บมจ. ธนาคารกรงุไทย บมจ. ธนาคารกรงุไทย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
4% 4% 4% 4% 4%

- - - - -

 
หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุนดังที่ไดแสดงขางตนเปนราคาตามที่ ช.การชาง ไดเปดเผยในสารสนเทศที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 207 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

โครงสรางการถอืหุน: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (ตอ) 
25 ม.ค. 50* 
(เพ่ิมทุน) 

24 เม.ย. 50 11 มิ.ย. 50* 
(ลดทุน) 

29 มิ.ย. 50 18 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 

กปภ.  
2% 

กปภ.  
2% 

กปภ.  
2% 

กปภ.  
2% 

กปภ.  
2% 

กปภ.  
2% 

บจ. มหาศิริ สยาม 
30.52% 

บจ. มหาศิริ สยาม 
30.52% 

บจ. มหาศิริ สยาม 
30.52% 

- 
(โอนให บริษัทฯ 30.52% 
ในราคาหุนละ 340 บาท)  

- บริษัทฯ 
98 % 

ช. การชาง 
46.39%  

(ในราคาหุนละ 100 
บาท)  

ช. การชาง 
46.39% 

ช. การชาง 
46.39% 

ช. การชาง 4.17% 
(โอนให บริษัทฯ 42.22 % 
ในราคาหุนละ 340 บาท) 

- 
(โอนให บริษัทฯ 4.17 % 
ในราคาหุนละ 340 บาท) 

 

- - - - - 
 
 

 

บจ. นครหลวงคาขาว 
15.70% 

บจ. นครหลวงคาขาว 
4.68% 

(โอนให บจ. เอสทีซี 
แคปปตัล โฮลดิ้ง 11.02 

%) 

บจ. นครหลวงคา
ขาว 

4.68% 

บจ. นครหลวงคาขาว 
4.68% 

- 
(โอนให บริษัทฯ 4.68 % 
ในราคาหุนละ 340 บาท) 

 

 

บจ. ช. การชาง โฮลดิ้ง 
2.18% 

บจ. ช. การชาง โฮลดิ้ง 
2.18% 

บจ. ช. การชาง โฮ
ลดิ้ง 

2.18% 

- 
(โอนให บริษัทฯ 2.18 % 
ในราคาหุนละ 340 บาท) 

-  

บมจ. ธนาคารทหาร
ไทย 

1.60% 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 
1.60% 

บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย 

1.60% 

- 
(โอนให บริษัทฯ 1.60% 
ในราคาหุนละ 340 บาท) 

 

-  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
1.60% 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
1.60% 

บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย 

1.60% 

- 
(โอนให บริษัทฯ 1.60% 
ในราคาหุนละ 340 บาท) 

-  

- บจ. เอสทีซี แคปปตัล  
โฮลดิ้ง 11.02% 

(รับโอนจากนครหลวงคา
ขาว11.02%) 

บจ. เอสทีซี 
แคปปตัล  
โฮลดิ้ง  

11.02% 
 

- 
(โอนให บริษัทฯ 11.02% 

ในราคา 
หุนละ 340 บาท) 

-  

   บริษัทฯ 89.15% 
(รับโอนจาก บจ. มหาศิริ 

สยาม 30.52% 
ช. การชาง 42.22% 
บจ. ช. การชาง โฮลดิ้ง 

2.18% 
บมจ. ธนาคารทหารไทย 

1.60% 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

1.60% 
บจ. เอสทีซี แคปปตัล  
โฮลดิ้ง 11.02% 

 

บริษัทฯ 97.99% 
(รับโอนจาก บจ. มหาศิริ 

สยาม 30.52% 
ช. การชาง 46.39% 
บจ. ช. การชาง โฮลดิ้ง 

2.18% 
บมจ. ธนาคารทหารไทย 

1.60% 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

1.60% 
บจ. เอสทีซี แคปปตัล  
โฮลดิ้ง 11.02% 

บจ. นครหลวงคาขาว 
4.68% 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 208 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

หมายเหตุ * 25 ม.ค. 50 การเปล่ียนแปลงอัตราสวนการถอืหุนเกิดขึน้จากผูถอืหุนบางรายไมซ้ือหุนเพิ่มทุนตามสิทธิ
*11 ม.ิย. 50 การลดทุนตามสัดสวน  

หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุนดังที่ไดแสดงขางตนเปนราคาตามที่ ช.การชาง ไดเปดเผยในสารสนเทศที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                

   

  สวนที่ 2 หนาที่ 209 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

  สวนที่ 2 หนาที่ 209 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

9 ม.ิย. 47 2 ส.ค. 48 30 ส.ค. 48 7 ธ.ค. 48 8 ธ.ค. 48 27 ก.พ. 49

บจ. ช. การชาง โฮลดิ้ง บจ. ช. การชาง โฮลดิ้ง บจ. มหาศิร ิสยาม - - -
49.99% 49.99% 49.99%

(รบัโอนจาก 
บจ. ช. การชาง โฮลดิ้ง)

บจ. เธมส วอเตอร 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)

บจ. ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร บจ. ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร บจ. ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร AAA บรษิัทฯ

49.99% 49.99% 49.99% 99.98% 99.98% 99.98%
(รบัโอนจาก บจ. เธมส 

วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย))

(รบัโอนจาก บจ. มหาศิร ิ
สยาม 49.99%)

(รบัโอนจาก บจ. ซีเค. 
ออฟฟซ ทาวเวอร)

(รบัโอนจาก AAA 
ในราคาไมเกิน 

7,000 บาทตอหุน)

โครงสรางผูถือหุน
บรษิัท วอเตอรโฟลว จาํกดั

 
หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุนดังที่ไดแสดงขางตนเปนราคาตามที่ ช.การชาง ไดเปดเผยในสารสนเทศที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ 
 

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

  สวนที่ 2 หนาที่ 210 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

26 ม.ิย. 46 2 ส.ค. 48 26 ส.ค. 48 12 ก.ค. 49 13 ธ.ค. 49 26 ม.ค. 50

บจ. เธมส วอเตอร 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)

บจ. มหาศิร ิสยาม บจ. มหาศิริ สยาม บจ. ระยอง เรยีลเอสเตท บจ. ระยอง เรยีลเอสเตท ประปาปทุมธานี

99.99% 99.99% 90.09% 90.09% 90.09% 99.99%
(รบัโอนจาก บจ. เธมส 

วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย))

(โอนให บจ. นครหลวงคาขาว 
9.90%)

(รบัโอนจาก บจ. มหาศิริ สยาม) (รับโอนจาก บจ. ระยอง 
เรยีลเอสเตท 90.09% และ 

บจ. แคปปตัลซีเรยีลส 9.90% 
ในราคาหุนละ 600 บาท)

บจ. นครหลวงคาขาว บจ. นครหลวงคาขาว บจ. แคปปตัลซีเรยีลส
9.90% 9.90% 9.90%

(รบัโอนจาก บจ. มหาศิร ิสยาม) (รบัโอนจาก บจ. นครหลวงคาขาว)

โครงสรางผูถือหุน
บรษิัท บเีจที วอเตอร จาํกดั

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : ราคาในการซื้อขายหุนดังที่ไดแสดงขางตนเปนราคาตามที่ ช.การชาง ไดเปดเผยในสารสนเทศที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ 
 

31 ธันวาคม 2551 
ประปาปทุมธาน ี

100 % 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)
 

  สวนที่ 2 หนาที่ 211 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

3.4 คํานิยามอัตราสวนทางการเงนิ 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios) 
อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวยีน/หนีส้ินหมุนเวยีน (เทา) 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (เงินสดและเงนิฝากธนาคาร + หลักทรัพยในความตองการของตลาด + ลูกหนี้การคาและตั๋วเงนิ

รับ)/หนี้สินหมุนเวียน 
(เทา) 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน/หนีส้ินหมุนเวียนเฉลีย่ (เทา) 
อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา = ขายสุทธิ/(ลูกหนี้การคากอนหนี้สงสัยจะสญู+ตั๋วเงินรับการคา) (เฉลี่ย) (เทา) 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 365/อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (วัน) 
อัตราสวนหมุนเวยีนสนิคาคงเหลือ = ตนทนุขาย/สินคาคงเหลอื (เฉลีย่) (เทา) 
ระยะเวลาขายสนิคาเฉลี่ย = 365/อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลอื (วัน) 
อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี ้ = ตนทนุขายสินคา/(เจาหนีก้ารคา+ตั๋วเงนิจายการคา) (เฉลี่ย) (เทา) 
ระยะเวลาชําระหนี ้ = 365/อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ (วัน) 
วงจรเงินสด = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสนิคาเฉลี่ย-ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratios) 
อัตราสวนกาํไรขั้นตน = กําไรขั้นตน/ขายสทุธ ิ (%) 
อัตราสวนกาํไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนนิงาน/รายไดรวม (%) 
อัตราสวนกาํไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี 
คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจําหนาย 

= (กําไรจากการดําเนนิงาน+คาเสือ่มราคา+คาใชจายตดัจําหนาย)/รายไดรวม (%) 

อัตราสวนเงนิสดตอการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน/กาํไรจากการดําเนินงาน (%) 
อัตรากําไรสทุธ ิ = กําไรสุทธิ/รายไดรวม (%) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไรสุทธิ/สวนของผูถือหุน (เฉลีย่) (%) 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไรสุทธิ/สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร = (กําไรสุทธิ+คาเสื่อมราคา)/สินทรัพยถาวรสทุธิ (เฉลีย่) (%) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย = รายไดรวม/สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) (เทา) 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) 
อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน = หนี้สนิรวม/สวนของผูถือหุน (เทา) 
อัตราสวนความสามารถในการชําระ
ดอกเบ้ีย 

= (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน+ดอกเบ้ียจายจากการดําเนินงาน+ภาษี)/ดอกเบ้ียจายจาก
การดําเนินงานและลงทุน 

(เทา) 

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระ
ผูกพัน 

= กระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน/(การจายชําระหนี้สนิ*+รายจายลงทุน+ซื้อสนิทรัพย+เงินปน
ผลจาย) 

(เทา) 

อัตราการจายเงนิปนผล = เงินปนผลจาย/กําไรสุทธ ิ (%) 
* ไมรวมการเปลี่ยนแปลงในสวนของเงินเบิกเกินบัญช ี
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 
 

 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

     สวนที่ 3 หนาที่ 1 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

สวนที่ 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 “บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับ
รองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ 
ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล          
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีรบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายให นายสมโพธิ  ศรีภูมิ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ    
นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 
 ช่ือ   ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 
1.   นายโตโมอะกิ  มัตสโุมโต  กรรมการและกรรมการบริหาร ………………………… 

 
2.  นายสมโพธิ  ศรีภูมิ       กรรมการ  กรรมการบริหาร ………………………… 

และกรรมการผูจดัการ 

ผูรับมอบอํานาจ      
      นายสมโพธ ิ ศรีภูมิ       กรรมการ  กรรมการบริหาร ………………………… 

และกรรมการผูจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 

 
รายชื่อกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 1 

รายชื่อกรรมการ ผูบรหิาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษทัฯ บริษัทยอย และบริษัททีเ่กี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังตอไปนี ้
 
รายชื่อบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 
บริษัท
ฯ ก ข ค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.นายปลิว     ตรีวิศวเวทย X    /,// /,X /,// / / / / / / / / / / /  
2.นายณรงค    แสงสุริยะ /,//    /,//               
3.นายประเสริฐ   มริตตนะพร /    /,//,     /           
4.ดร.สมบัติ      กจิจาลักษณ /,//    / /,//,   /            
5.นายสมโพธ ิ    ศรีภูมิ /,//,  X /                 
6.นายโตโมอะก ิ มัตสุโมโต /,//  /                 
7.นายโยชิโอะ   โคเมตานิ /                   
8.นายสุวิช      พึ่งเจริญ /      /,//             
9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว /,   /                 
10.นายไพรัช      เมฆอาภรณ /,   X                 
11.นายสมนึก     ชัยเดชสุริยะ /,                   /,  
12.ดร.ทนง     พิทยะ /                   
13.นายสหชยั    เฮงตระกูล  /,   /                
14.นายสมเกียรติ ปทมมงคลชยั   / /                
15.น.ส.ปทิดา  ไชยเสน                    
16.นายนทิน ตงศิริ                    

หมายเหตุ:  /= กรรมการ  x= ประธานกรรมการ  //= กรรมการบริหาร  =กรรมการตรวจสอบ  = ผูบริหาร  
   



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 2 

 
 1  = บมจ. ช. การชาง  2  =บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ  3  =  บมจ. ทางดวนกรุงเทพ  4  =  บจ. บีเอ็มซีแอล เนท็เวิรค  5  = บจ. เซาทอสีท เอเชยี เอนเนอรจ ี
 6  = บจ.คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 
ซัพพลาย 

 7  = บจ. ช.การชาง โฮลดิ้ง  8  =  บจ. ซี.เค. ออฟฟซทาวเวอร  9  =  บจ. ช.การชาง เรียลเอสเตท 10 = บจ.เอกซเปอรต ทรานสปอรต 

11 = บจ. ที่ดินบางปะอิน 12 = บจ. มหาศิริสยาม 13  = บจ. ช.การชาง โตกิว คอน
สตรัคชั่น 

14  = บจ. มหาศิริ 15 = บจ. ไทยศรปีระกันภัย 

 ก = บจ. วอเตอรโฟลว    ข = บจ. ประปาปทุมธานี                   ค = บจ. บีเจท ีวอเตอร 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 3 

 
รายชื่อบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 
บริษัท
ฯ ก ข ค 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1.นายปลิว     ตรีวิศวเวทย X    / / / / / / / / /      
2.นายณรงค    แสงสุริยะ /,//    /              
3.นายประเสริฐ   มริตตนะพร /    / /             
4.ดร.สมบัติ      กจิจาลักษณ /,//    /         / / /   
5.นายสมโพธ ิ    ศรีภูมิ /,//,  X /                
6.นายโตโมอะก ิ มัตสุโมโต /,//  /              /  
7.นายโยชิโอะ   โคเมตานิ /                /  
8.นายสุวิช      พึ่งเจริญ /                  
9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว /,   /               /,  
10.นายไพรัช      เมฆอาภรณ /,   X                
11.นายสมนึก     ชัยเดช
สุริยะ /,                   

12.ดร.ทนง     พิทยะ /                  
13.นายสหชยั    เฮงตระกูล  /,   /               
14.นายสมเกียรติ ปทมมงคล
ชัย   / /               

15.น.ส.ปทิดา  ไชยเสน                   
16.นายนทิน ตงศิริ                   
หมายเหตุ:  /= กรรมการ  x= ประธานกรรมการ  //= กรรมการบริหาร  =กรรมการตรวจสอบ  = ผูบริหาร  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 4 

 
16 = บจ. สยาม ซี.บ.ีบ.ี เอ็นจเินี่ยริ่ง 17 = บจ. ชลเวทยโยธา 18 = บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ 19 = บจ. ไทยประชา 20 = บจ. บางนา พารค 
21 = บจ. รอยัล ระยอง เรียลเอสเตท 
อินเตอร  
       เนชั่นแนล         

22 = บจ. โรจนะสวนเกษตรและรี
สอรท 

23 = บจ. สวนเกษตรพรหมประทาน 24 = บจ. กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินคา 25 = บจ. ทรานสทิ เอก็ซเพิรท 

26 = บจ. เมโทร มอลล ดีเวลลอป
เมนท 

27 = บจ. ไตรแอดส เน็ทเวิคส 28 = บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส 
(ประเทศไทย) 

29 = บจ. สตารซานิตารี่ แวร 

 ก = บจ. วอเตอรโฟลว    ข = บจ. ประปาปทุมธานี                  ค =  บจ. บีเจท ีวอเตอร 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 5 

 
รายชื่อบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ   

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทฯ 

ก ข ค 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1.นายปลิว     ตรีวิศวเวทย X                
2.นายณรงค    แสงสุริยะ /,//                
3.นายประเสริฐ   มริตตนะพร /                
4.ดร.สมบัติ      กจิจาลักษณ /,//                
5.นายสมโพธ ิ    ศรีภูมิ /,//,  X /              
6.นายโตโมอะก ิ มัตสุโมโต /,//  /              
7.นายโยชิโอะ   โคเมตานิ /                
8.นายสุวิช      พึ่งเจริญ /                
9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว /,   / / /,  / /,X /,//         
10.นายไพรัช      เมฆอาภรณ /,   X      / /    /   
11.นายสมนึก     ชัยเดชสุริยะ /,           /,  /,  /,     
12.ดร.ทนง     พิทยะ /              X / / 
13.นายสหชยั    เฮงตระกูล  /,                
14.นายสมเกียรติ ปทมมงคลชยั   /              
15.น.ส.ปทิดา  ไชยเสน                 
16.นายนทิน ตงศิริ                 
 
หมายเหตุ:  /= กรรมการ  x= ประธานกรรมการ  //= กรรมการบริหาร  =กรรมการตรวจสอบ  = ผูบริหาร  
   



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 6 

 
30 = บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต 
เทคโนโลย ี(1999) 

31 = บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร 32 = บจ. บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 33 = บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
(บสท.) 

34 = บจ. ดานชางไบโอ-เอ็นเนอรยี ่

35 = บจ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอรยี ่ 36 = บมจ. ดอนเมืองโทลเวย 37 = บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนยีริ่งแอนด
คอนสตรัคชั่น 

38 = บมจ. คาเธยลีสแพลน 39 = บจ.ไทยออพติคอล กรุป 

40 = บจ. หลกัทรพัยจัดการกองทุนทหาร
ไทย 

41 = กลุมบริษัทคิงเพาเวอร    

 ก = บจ. วอเตอรโฟลว           ข = บจ. ประปาปทุมธาน ี        ค = บจ. บเีจที วอเตอร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 
 

 
รายละเอียดของคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทัฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 
 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2549 - 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  

2541 – 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ,  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ  

2547 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. บีเอ็มซแีอล เน็ทเวิรค 
บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจ ี

2537 – 
ปจจุบัน 

กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

2542 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซัพพลาย 

1. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย(1) (2) 
 ประธานกรรมการ  

 

63  ปริญญาโท M.Sc. (Electrical 
Engineering Osaka University 
ประเทศญี่ปุน) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 
50/2547 สมาคมสงเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

0.075% ไมมี 

2537 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ช.การชาง โฮลดิ้ง 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 2 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2517 - 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. ช.การชาง  

2535 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ซี.เค. ออฟฟซทาวเวอร 

2534 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ช.การชาง เรียลเอสเตท 

2533 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. เอกซเปอรต ทรานสปอรต 

2531 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ที่ดินบางปะอิน 

2526 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. มหาศิริสยาม 

2524 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ช.การชาง โตกิว คอนสตรัคชั่น 

2522 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. มหาศิริ 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 3 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2533 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. สยาม ซี.บี.บ.ี เอ็นจเินี่ยริ่ง 

2537 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ชลเวทยโยธา 

2539 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ  

2517 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ไทยประชา 

2533 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. บางนา พารค 

2534 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. รอยลั ระยอง เรียลเอสเตท อนิเตอรเนชั่นแนล   

2534 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. โรจนะสวนเกษตรและรีสอรท 

2531 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. สวนเกษตรพรหมประทาน 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 4 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

    ปจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินคา 
2547 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจ ี

2526 – 
ปจจุบัน 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวโุส กลุมงาน
ปฏิบัติการ 

บมจ. ช.การชาง  

2543 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ  
และประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. น้ําประปาไทย 

2536 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. สยาม ซี.บี.บ.ี เอ็นจเินี่ยริ่ง 

2548 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. บีเอ็มซแีอล เน็ทเวิรค 

2516-2526 วิศวกร บจ. นันทวัน 
2512-2516 วิศวกร บจ. บังอรกอสราง 
2511-2512 วิศวกร องคการยูเสดประเทศลาว 

2. นายณรงค  แสงสุริยะ (1) (2) 
 กรรมการ 
 ประธาน

กรรมการบริหาร 
 

64  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา                         
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 
54/2548  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.05% ไมมี 

2509-2511 วิศวกร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 5 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2543 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ, กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 
และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บมจ. น้ําประปาไทย  

กรรมการ บมจ. ช.การชาง 2549-ปจจุบัน 
กรรมการ บจ. เซาทอีส เอเชยี เอนเนอรจ ี

2544 – 
ปจจุบัน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย
งานบัญชแีละการเงิน            

บมจ. ช.การชาง 

2542 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซัพพลาย 

3. นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
(2) 

 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและ
กําหนด   คาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

53  ปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ                              
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 
54/2548  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

0.05% ไมมี 

2537 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ชลเวทยโยธา 

 
 
 
 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 6 

 
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. น้ําประปาไทย 
2549 – ปจจุบัน กรรมการ  บมจ. ช.การชาง 
2547 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
2547 – ปจจุบัน กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. เมโทร มอลล ดีเวลลอปเมนท 
บจ. บีเอ็มซแีอล เน็ทเวิรค 
บจ. ไตรแอดส เนท็เวิคส 

2544 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสาย
งานพัฒนาธุรกิจ                 

บมจ. ช.การชาง  

2545 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ทรานสิท เอ็กซเพิรท 
2546 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม ซี.บี.บ.ี เอ็นจเินี่ยริ่ง 
2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
2537 – 2543 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกิจการ

ตางประเทศ 
บมจ. ช.การชาง  

4.ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ (1) 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 

 

52  ปริญญาเอก สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร (ปฐพี
วิศวกรรม) มหาวิทยาลัย
อินสบรุค  ประเทศออสเตรีย 

 หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุน 81/2549 สมาคม
สงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors 
Accreditation 
Program(DAP) รุน 36/2548  
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

0.05% ไมมี 

2526 – 2532 ผูอํานวยการสวนมาตรฐานงาน
กอสราง     

การไฟฟาฝายผลิตเหงประเทศไทย   



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 7 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

ก.ค.2550 - ปจจบุัน กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 
2548 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการผูจดัการ 

บมจ. น้ําประปาไทย  

2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วอเตอรโฟลว 
2547 – 2548 ที่ปรึกษา บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
2545 – 2547 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

5. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ (1) (2) 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 กรรมการผูจัดการ 

49  ปริญญาโท (M.Sc. in 
Resource Planning and 
Management) Naval 
Postgraduate School, 
Monterey, California, U.S. 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) 
รุน 73/2549  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.067% ไมมี 

2541 – 2545 รองกรรมการผูจัดการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

ก.ค.2550 - ปจจบุัน กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. น้ําประปาไทย  2549 - ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) 

6. นายโตโมอะกิ  มัตสุโมโต 
(2) 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 

37  ปริญญาตรี  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
โตเกียว ประเทศญี่ปุน 

 หลักสูตร Directors 
Certification Program(DCP) 
รุน 78/2549  สมาคมสงเสริม

0.05% ไมมี 

เม.ย.-พ.ค.2549 ผูจัดการฝายพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและพลังงาน 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 8 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2542 – 2549 ผูจัดการฝายโครงการและโรงงาน บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 
2541 – 2542 Myanmar Language Trainee บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (ยางกุง, พมา) 
2538 – 2540 พนักงานฝายทําบัญชีสารเคม ี บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors 

Accreditation 
Program(DAP) รุน 57/2549  
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2538 พนักงานฝายทรพัยากรบุคคล บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 

กรรมการ 
และกรรมการสรรหาและกําหนด   
คาตอบแทน 

บมจ. น้ําประปาไทย 2549 – ปจจุบัน  

กรรมการ บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย)  
ปจจุบัน รักษาการผูจัดการทั่วไปฝาย

พัฒนาโครงการพลังงาน 
บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว)             

2549 – 2551  ผูจัดการทั่วไปฝายพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและพลังงาน 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว)             

7.นายโยชิโอะ  โคเมตานิ (2) 
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและ
กําหนด   คาตอบแทน 

 

47  ปริญญาตรี          สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล                   
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุน 

 

0.05% ไมมี 

2543 – 2549 ผูจัดการทั่วไป ฝายโครงการและ
โรงงาน 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 9 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2542 – 2543 ผูจัดการทั่วไป ฝายเครื่องจักรกล
เคมี 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด (โตเกยีว) 

2538 – 2542 ผูจัดการ บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด (โตเกยีว) 
2534 – 2538 ผูจัดการ บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด (อเมรกิา) 

     2528 – 2534 พนักงาน บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว)         



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 10 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2550 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  
2546 - 2549 กรรมการผูจัดการ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 
2539 - 2546 กรรมการผูจัดการ บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ 
2537 - 2539 รองกรรมการผูจัดการ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ  
2532 - 2537 ผูจัดการทั่วไป บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 
2523 - 2532 ฝายประสานงานขายตรงโครงการ บมจ. ปูนซเีมนตไทย  
2521 - 2523 ผูจัดการฝายคุณภาพและ

บํารุงรักษา 
บจ. สุโกศล มาสดา 

2516 - 2521 รองผูจัดการโรงงาน บจ. ไทยเคมีภัณฑ 
2515 - 2516 ผูจัดการฝายโทรทัศนสี บจ. เนชั่นแนล (ซวิ)  

8.นายสุวิช  พึ่งเจริญ 
 กรรมการ 

 

62  ปริญญาโท สาขาวิชา
รัฐศาสตร แขนงวชิาการ
เมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรร
มาธิราช 

 หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุน 37/2546  
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 
 

0.05% ไมมี 

2514 – 2515 ผูจัดการฝายปนเกลียวดาย บจ. ไทยฟลาเมนทเทกซไทยส  
9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 64  ปริญญาโท สาขาวิชา 0.05% ไมมี ก.ค.2550 - 

ปจจุบัน 
กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 11 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ. น้ําประปาไทย  

ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บจ. สตารทานิตารี่ แวร  

ปจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ (1999) ในพระบรม
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 

ปจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเจา
พี่นางเธอเจาฟากลัยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร 

ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ 

บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร 

 กรรมการ 
 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 

เศรษฐศาสตร KEIO 
University, Japan โดยทุน
ธนาคารแหงประเทศไทย 

 หลักสูตร Directors 
Accreditation 
Program(DAP) รุน 
34/2548  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ปจจุบัน กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 12 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรพัยสุขุมวิท 
2546-2547 ที่ปรึกษา กองทุน 30 ป ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2546-2547 กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

2545 - 2547 รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
2544-2547 กรรมการ บจ. ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) (TSD) 
2543 ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 
บจ. ธนาคารนครธน 

2543-2547 กรรมการ กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ (กบข.) 
2542-2544 กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บจ. บริหารสินทรพัยเพชรบุรี  

2541-2543 ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรพัยรัตนสิน 
ก.ค.2550 - 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 10.นายไพรัช  เมฆอาภรณ 
 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา 

63  ปริญญาโท สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
California State 
University Long Beach 

0.05% ไมมี 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. น้ําประปาไทย 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 13 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ประธานกรรมการสรรหา และ
กําหนดคาตอบแทนและกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

ปจจุบัน กรรมการ 
 

บมจ. ไทยออฟติคอล กรุป 
บจ. ดานชางไบโอ-เอ็นเนอรยี ่
บจ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอรยี่  

2539 – ม.ค.2546 กรรมการผูจัดการ บจ. สยามคราฟทอุตสาหกรรม 
บจ. อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย 
บจ. กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม 

2532 - 2539 กรรมการผูจัดการ                บมจ. กระดาษสหไทย 
บจ. ผลิตภัณฑกระดาษไทย  

2530 - 2532 กรรมการผูจัดการ บจ. กระเบื้องทิพย 
2528 – 2530 ผูจัดการทั่วไป บจ. กระเบื้องทิพย 

และกําหนดคาตอบแทน 
 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 

 หลักสูตร Directors 
Certification 
Program(DCP) รุน 
81/2549 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors 
Accreditation 
Program(DAP) รุน 
18/2547  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Audit 
Committee 
Program(ACP) รุน 
17/2550 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 

2526 – 2528 ผูอํานวยการโรงงานทุงสง บจ. กระเบื้องกระดาษไทย  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 14 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

บมจ. น้ําประปาไทย 

ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดอนเมอืงโทลเวย 
ปจจุบัน กรรมการและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น  

ปจจุบัน กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. คาเธยลีสแพลน  

2542 - 2543 กรรมการและผูอาํนวยการ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
2540 - 2541 ผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
2538 - 2540 รองผูวาการฝายปฏิบัติการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
2537 - 2538 รองผูวาการฝายกฎหมายและ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

2536 - 2537 ผูอํานวยการฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน      การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

11. นายสมนึก  ชยัเดชสุริยะ 
 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

 

57  ปริญญาโท  สาขาวิชา
กฎหมาย       จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) 
รุน 46/2547  สมาคม
สงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors 
Accreditation 
Program(DAP) รุน 
9/2547  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Audit 
Committee 
Program(ACP) รุน 

 ิ

0.05% ไมมี 

2532 - 2536 ผูอํานวยการฝายกฎหมาย   การทางพิเศษแหงประเทศไทย 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 15 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

สงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

2517 - 2531 ทนายความ         สํานักงานทนายความ ดร.อุกฤษณ  มงคลนาวิน 

ธ.ค. 2551 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย 

ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
และ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บลจ. ทหารไทย 

ปจจุบัน รองประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษา 

กลุมบริษัทคิงเพาเวอร 

ปจจุบัน อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยชินวตัร 
2551 ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
2551 Visiting Fellow ADB Institute หัวขอ “Thailand’s Crisis and 

Recovery” 

12. ดร.ทะนง พิทยะ 
 กรรมการ 

 

61  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนอรทเวส
เทิรน 
ประเทศสหรัฐอเมริการ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) 
รุน 25/2547  สมาคม
สงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

  

ไมมี 
  

ไมมี 

2550 Visiting Professor มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 16 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2550 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

2549 – 2550  ประธานกรรมการกิติมศักดิ์ บลจ. ทหารไทย 
2548 - 2549 รัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลัง 
2548 รัฐมนตรีวาการ กระทรวงพาณิชย 
2544 - 2548 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม

แหงชาต ิ
2544 - 2548 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ 
2545 - 2548 ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย 
2544 - 2548 ประธานที่ปรึกษากรรมการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
2544 - 2548 กรรมการ บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี ่
2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. บีเจที วอเตอร  
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. วอเตอรโฟลว 
2548 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายปฏบิัติการ บมจ. น้ําประปาไทย  

13. นายสหชัย เฮงตระกูล 
 ผูจัดการฝายปฏบิัติการ 
 ผูจัดการใหญ บจ. วอ
เตอรโฟลว 

45  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร
มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.038% ไมมี 

2547-2548 ผูจัดการทั่วไป บจ. ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก(ประเทศไทย)  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 17 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2538-2547 ผูชวยผูจัดการทั่วไป บจ. วรจักรอินเตอรเนชั่นแนล  
2534-2538 รองผูจัดการแผนกการตลาด บจ. มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร เอเซยี  
2532-2534 วิศวกรโครงการ บจ. เฟดเดอรัล เอ็นจิเนยีรริ่ง  
2529-2532 วิศวกร บจ. สยามอินดัสเตรียล คอรปเปอเรชั่น  

กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 2550 - ปจจุบัน 
กรรมการ บจ. บีเจที วอเตอร 

2548 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. น้ําประปาไทย 

14. นายสมเกยีรติ ปทมมงคล
ชัย 

 ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน 

 

36  ปริญญาโทการบญัชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

0.038% ไมมี 

31 ก.ค. 2543 -    
31 ก.ค. 2548 

ผูชวยผูจัดการตรวจสอบบัญช ี บจ. สํานักงาน เอนิสท แอนด ยัง 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 18 

 
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

1 เม.ย.2549 - 
ปจจุบัน 

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 15. น.ส.ปทิดา  ไชยเสน (ชื่อ
เดิม น.ส.อรพรรณ  ไชยเสน) 

 ผูจัดการฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 

 

43 ป  ปริญญาโท ครุศาสตร
มหาบัณฑิต  

      (สาขาการบรหิารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ      มหาวิทยาลัย 

0.38% ไมมี 

2536 – 
มีนาคม 49 

ผูจัดการฝายบุคคล บจ. บางกอก ไมโคร บัส  
 

2551 - 
ปจจุบัน 

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 

บมจ. น้ําประปาไทย 

2549 รักษาการผูจัดการสวนความ
ปลอดภัยและคุณภาพ 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

2547 - 2548 รองผูจัดการหมวดงานสถานี บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

16. นายนทิน ตงศิริ 
 ผูจัดการฝายพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด 

 

43 ป  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ไมมี 
 

ไมมี 
 

2446 - 2547 ผูฝกสอนหลัก บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 

 
อื่นๆ 

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                              

เอกสารแนบอื่นๆ หนา 1 

เอกสารแนบอื่นๆ 
 
หนังสือรับรองบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ออกให ณ วันที ่5 มีนาคม 2552 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 
 

 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
 



 

 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                    

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

                                                                                                       
สวนที่ 2 

บริษัทที่ออกหลักทรพัย  
  
ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 
ประเภทธุรกิจ : บริษัทเอกชนท่ีประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตนํ้าประปาที่มีกําลังการผลิต

สูงสุดในประเทศไทย  
 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 30/10 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73210 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107549000114 (เดิมเลขท่ี 1325/2543)  
 

โทรศัพท : 0-2811-7526, 0-2811-7528, 0-2811-8369 
 

โทรสาร : 0-2-420-6064 
 

Website : http://www.thaitap.com 
E-mail : contactus@thaitap.com 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                         

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)                                                                                   สวนที่ 2 หนาที่ 2 
 

1. ปจจัยความเสี่ยง 

 

1.1 ความเส่ียงจากสัญญาที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

1.1.1 ความเส่ียงจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาถูกยกเลิก 

 สัญญาซื้อขายน้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ และ กปภ. อาจถูกตีความไดวาดําเนินการไมถูกตองตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การใหเอกชน
เขารวมงาน”) ดังนี้ 

สัญญาซือ้ขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และ กปภ. เปนลกัษณะการใหเอกชนลงทุนกอสรางระบบผลิตและระบบ
จําหนายน้ําประปา โดยมีลักษณะเปน Build-Own-Operate (BOO) ซึ่งเอกชนจะดําเนินการผลิตและจาํหนายน้ําใหแก กปภ. 
และ กปภ. จําหนายน้ําโดยตรงแกลูกคาอีกทอดหนึ่ง และเอกชนจะเปนเจาของทรัพยสินทั้งหมดตลอดอายุสัญญา และจากแนว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อป 2540 ตามที่ไดสรุปไวขางลางนี้ กปภ. จึงมิไดมีการเสนอสัญญาซื้อขายน้ําประปา
ฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและอนมัุติตามขั้นตอนของพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน 

เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2540 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นในเรื่องโครงการที่ กปภ. จะให
เอกชนเปนผูลงทนุดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาทั้งหมด โดยกปภ. จะซือ้น้าํจากเอกชน และ กปภ. จะเปนผูจายน้ํา
ใหแกประชาชนอกีทอดหนึ่งนั้น มีประเด็นวาเปนกรณีที่เขาขายเปนโครงการที่จะตองอยูภายใตพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน
หรือไม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีการพิจารณาวา หากเอกชนผูผลิตน้ําขายใหแกกปภ. จะตองรับผิดชอบเร่ืองผล
กําไรหรอืขาดทุนเอง โดยกปภ. จะไมมีสวนเกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนนั้น และมิไดใหสิทธิที่ กปภ. มีอยูตามกฎหมายแกเอกชน
แตอยางใด สวนแหลงน้ําดิบที่จะนาํมาใชในการผลิตน้ําประปา กปภ. จะเปนผูชวยเหลือประสานงานการจัดหาแหลงน้ําดิบให แต
เอกชนจะตองเปนผูซื้อจากเจาของแหลงน้ําดิบดังกลาวเอง กรณีดังกลาวจึงเปนกิจการที่เอกชนดําเนินการเองโดยแท รวมทั้ง
แหลงน้ําดิบที่นํามาใชในการผลิตน้ําประปาก็ไมมีการอนุญาต การใหสัมปทานหรือการใหสิทธิเอกชนที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติ
หรือทรัพยสินของรัฐ และการจดัซื้อน้ําจากเอกชนที่ผลิตไดก็เปนเรื่องที่กปภ. ทาํสัญญาซื้อขายในทางแพงตามปกติของการ
ประกอบธุรกิจ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดสรุปความเห็นไว การดําเนินการตามโครงการดังกลาวจึงไมเปนการ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ กรณนีี้จึงไมอยูในบังคับที่จะตองดําเนินการตามพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน  

1.1.2 ความเส่ียงจากการที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และกปภ. ไม
เทากัน 

 อายุสัมปทานในการประกอบกิจการประปาที่บริษัทฯ ไดรับจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (“ผูใหสัมปทาน”) มีระยะเวลาเพียง 25 ป (สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2573) ในขณะที่ระยะเวลาของสัญญาซื้อขาย
น้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ กับกปภ. มีระยะเวลา 30 ป (สิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577) ดังนั้น ระยะเวลาที่
บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาตามที่ระบุในสัมปทานจึงสั้นกวาระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปา ในการตออายุ
สัมปทานบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทาน แตการตออายุสัมปทานขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูให
สัมปทานแตเพียงฝายเดียว บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทาน หรือทราบผลการอนุญาตกอนที่
อายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง นอกจากนั้น สัมปทานยังมีขอกําหนดใหสิทธิผูใหสัมปทานซื้อกิจการประปาทั้งหมดจากบริษัทฯ ไดโดย
จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือใหแกบริษัทฯ ทราบลวงหนา ทั้งนี้ แมวาตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา และสัมปทานจะไมมี
ขอกําหนดที่ระบุใหสัญญาซื้อขายน้ําประปาสิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาในการประกอบกิจการน้ําประปาตามสัมปทานสิ้นสุดลงก็ตาม 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                         

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)                                                                                   สวนที่ 2 หนาที่ 3 
 

แตถาหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานในการประกอบกิจการประปาสําหรับชวงระยะเวลาที่แตกตาง
กันดังกลาว บริษัทฯ ก็อาจตกเปนผูผิดสัญญาเนื่องจากไมสามารถผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแกกปภ. ตามสัญญาซื้อขาย
น้ําประปาได ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 ดวยเหตุที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาไมเทากันดังกลาว ดังนั้น แมวาบริษัทฯ จะไดรับ
การตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานภายในระยะเวลากอนที่สัญญาซื้อขายน้ําประปาจะหมดอายุซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถ
ประกอบกิจการประปาไดอยางตอเนื่องก็ตาม แตระยะเวลาที่บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาอาจจะไมเทากับระยะเวลา
ที่บริษัทฯ สามารถขายน้ําประปาใหกับกปภ .ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประสงคจะตออายุสัญญา
ซื้อขายน้ําประปาจะตองบอกกลาวเปนหนังสือให กปภ .ทราบและกปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหกับบริษัทฯ โดยทั้งสอง
ฝายตองทําความตกลงรวมกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การตออายุสัญญาดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขเดิมตาม
สัญญาซื้อขายน้ําประปาฉบับที่หมดอายุ หรือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุ
สัญญาซื้อขายน้ําประปาและตองจัดหาผูซื้อรายใหม บริษัทฯ อาจตองมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการลงทุนเครื่องอุปกรณให
เหมาะสมกับผูซื้อรายใหม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯอยางไรก็ดี จาก
การที่ระบบทอสงน้ําหลักเปนทรัพยสินของทางบริษัทฯ การที่ กปภ. ไมตออายุสัญญาดังกลาวกับบริษัทฯ อาจทําให กปภ. 
จะตองลงทุนในระบบทอสงน้ําหลักใหมทั้งหมดในพ้ืนที่บริการของบริษัทฯ 

1.1.3 ความเส่ียงจากการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิไดหากเกิดเหตุการณ
ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

(1) หากไมสามารถจัดสงน้ําประปาตามปริมาณขั้นตํ่าใหแกกปภ. หรือไมสามารถจัดสงไดถึงรอยละ 70 ของ
ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองจัดสงใหแกกปภ. เกินกวา 90 วันติดตอกัน และเหตุการณดังกลาวเกิดจาก
เหตุการณที่อยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 

(2) ระบบผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ไมสามารถผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําประปาที่กําหนด
เกินกวา 60 วันติดตอกัน หรือประปาปทุมธานีไมสามารถผลิตน้ําใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานน้ําที่
กําหนด และเหตุการณดังกลาวเกิดจากเหตุการณที่อยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 
โดยมิไดมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวน 

(3) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ 

(4) เมื่อบริษัทฯ ไดเลิกบริษัทหรือชําระบัญชี หรือตองคําสั่งพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด รวมทั้งตอง
คําพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการแตงต้ังเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือกระบวนการที่คลายคลึงนั้นตอ
บริษัทฯ และบริษัทฯ ไมดําเนินการตอสูในกระบวนการนั้นภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่กระบวนการนั้น
เร่ิมตน 

 ในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ กภป. จะตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือเพ่ือแจงให
บริษัทและ/หรือประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดเสียกอน หากบริษัทฯ และ/หรือประปา
ปทุมธานีไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดแลว กปภ. จึงสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได  
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 ทั้งนี้ หากกปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ  กปภ. อาจริบหลักประกันที่บริษัทฯ 
และ/หรือประปาปทุมธานีใหไวกับ กปภ. และนอกจากการริบหลักประกันแลว กปภ. ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
อันเกิดจากการผิดสัญญาดังกลาวอีกดวย ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบกิจการ และฐานะการเงินของ
บริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 

1.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับสัมปทานกิจการประปา  

1.2.1 ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาสัมปทานกิจการประปาหรือการขอสัมปทานใหมเนื่องจาก
ความตองการขยายเขตหรือเพิ่มกําลังการผลิตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ณ วันที่ 26 มกราคม 2515 การประกอบกิจการประปาถือเปนกิจการคาขาย
อันเปนสาธารณูปโภคที่จะตองไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทฯ ไดรับ
สัมปทานจากผูใหสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2548 และจะสิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2573 เพ่ือ
ประกอบกิจการประปาไดภายในเขตอําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุม
แบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สวนประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ปเชนเดียวกัน โดยนับ
จากวันที่ 13 มกราคม 2543 และจะสิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2568 เพ่ือประกอบกิจการประปาภายในเขตพื้นที่บริการปทุมธานี-
รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยไดโอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการประปาไปยัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545) 

 การพิจารณาใหตออายุสัมปทานหรือการใหสัมปทานใหมสําหรับพ้ืนที่ใหมหรือการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและดุลยพินิจของผูใหสัมปทานเด็ดขาดแตเพียงฝายเดียว ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี
อาจจะไมไดรับการตออายุสัมปทาน หรือไมไดรับสัมปทานใหมสําหรับกรณีที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความประสงคจะ
ขยายเขตสัมปทานการประกอบกิจการบริการน้ําประปาหรือเพ่ิมกําลังการผลิต ดวยปจจัยหลายประการเชน รัฐมีนโยบายที่จะ
ประกอบกิจการประปาเอง เนื่องจากการดําเนินการโดยเอกชนไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือความสามารถในการผลิต
น้ําประปาไมสามารถตอบสนองความตองการใชน้ําของผูบริโภคประกอบกับมีผูประกอบการรายใหมที่มีความสามารถในการ
ผลิตที่ดีกวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไดรับการตอ
อายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหมสําหรับการขยายเขตหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตดังกลาว และหากบริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาสัมปทานที่จะไดรับดังกลาวจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรืออาจมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมประการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการประกอบ
กิจการประปา และรายไดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

1.2.2 ความเส่ียงจากขอกําหนดของสัมปทานที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 สัญญาสัมปทานมีขอกําหนดซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ซึ่ง
ขอสัญญาดังกลาวไดแก 
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 (1) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานผานไปไดกึ่งหนึ่งของอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานหาก
รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ทั้งหมด ในราคาซื้อขายตามราคาตลาด 
แตตองแจงใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานี (แลวแตกรณี) ทราบลวงหนา 6 เดือน หากไมสามารถตกลงราคาซื้อขายไดให
อนุญาโตตุลาการที่แตงต้ังจากทั้งสองฝายเปนผูกําหนดราคาซื้อขายดังกลาว   

 ดังนั้น หากผูใหสัมปทานใชสิทธิถอนคืนสัมปทานตามขอสัญญาดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถ
ประกอบกิจการประปาไดจนครบอายุสัมปทาน ทําใหผลตอบแทนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนใน
กิจการประปาไมเปนไปตามที่กําหนด และกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายได และฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 นอกจากนี้ แมวาสัมปทานจะกําหนดใหซื้อคืนในราคาตลาดก็ตาม บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถรับรองได
วา ราคาซื้อที่กําหนดใหเปนไปตามราคาตลาดนั้นจะคุมกับเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไดลงทุนไปเพื่อประกอบกิจการประปา รวมถึง
ผลประโยชนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะมีสิทธิไดรับหากสามารถประกอบกิจการประปาตอไปจนครบอายุสัมปทาน  

(2) ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนผูรับสัมปทานเมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันลงนามใน
สัมปทาน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ําขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปา ผูให
สัมปทานมีอํานาจจะพิจารณาและถาเปนที่พอใจวา การเปลี่ยนอัตราคาน้ําประปาหรือการแกไขวิธีคิดคาน้ําประปานั้นเปนการ
สมควร โดยเหตุที่พฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ไดกําหนดอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปาที่ใชอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหมี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคาน้ําใหมแทนไดตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งนั้น
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม 

 ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความเสี่ยงที่อาจถูกผูใหสัมปทานสั่งใหเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาน้ําประปา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอการประกอบธุรกิจรายไดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธาน ี  
แตบริษัทฯ เห็นวาการปรับอัตราคาน้ําประปานั้นเปนไปไดยาก เนื่องจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมไดเปนผูใหบริการกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ํา แตเปนผูใหบริการกับกปภ. เทานั้น  

(3) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือที่สาธารณะใดๆ 
หรือเมื่อเอกชนรองขอใหยายเครื่องอุปกรณเนื่องจากกีดขวางทางเขาออกบานหรือที่ดิน ไมวาทางนั้นจะมีอยูกอนหรือกอสรางขึ้น
ภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณและรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติคํารองขอดังกลาว บริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีจําเปนตองยายเครื่องอุปกรณที่อยูในที่สาธารณะซึ่งกีดขวางการกอสรางหรือการขยายหรือกีดขวางทางเขาออกดังกลาว
นั้นตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยไมคิดคาทดแทน  

 หากเครื่องอุปกรณตามที่ระบุในสัมปทานหมายความรวมถึงทอสงน้ําประธานที่ใชในการสงน้ําประปาที่ผลิตไดไปยัง
สถานีสูบจาย และหากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งดังกลาวโดยเปนการใหยายเสนทางแนววางทอสงน้ํา
ประธาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจตองมีภาระคาใชจายในการเปลี่ยนเสนทางวางทอสงน้ําประธานโดยที่ไมไดรับคา
ทดแทนใดๆ แตบริษัทฯ อาจไดรับคาชดเชยจากกปภ. ตามที่สัญญาซื้อขายน้ําประปากําหนด กลาวคือหากภาระคาใชจายในการ
ลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเกินกวา 1,000,000 บาท โดยมิไดเปนเหตุการณที่เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
ประปาปทุมธานีไมสามารถเรียกคาชดเชยจากกปภ. ไดเนื่องดวยสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวาง
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กปภ. และประปาปทุมธานีไมมีขอกําหนดในทํานองเดียวกับบริษัทฯ  ดังนั้น จึงอาจสงผลกระทบตอรายได และโอกาสทางธุรกิจ
ของประปาปทุมธานี   

1.2.3 ความเส่ียงจากการถูกเพิกถอนสัมปทาน 

 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมจําหนายน้ําประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดของสัมปทานเปน
ระยะเวลาตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูใหสัมปทานไดเตือนเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิก
ถอนสัมปทาน 

(3) เมื่อโรงผลิตน้ํา เครื่องอุปกรณ  หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปานั้นถูกยึดตามคํา
พิพากษาของศาล 

 หากผูใหสัมปทานเพิกถอนสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถผลิตและจําหนายน้ําประปาตอไปได 
ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอรายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ  

 

1.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

1.3.1 ความเส่ียงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ที่ใชในการวางทอสงน้ําประธาน 

 แนวทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะวางผานพื้นที่ที่อยูในความดูแลของกรมทางหลวง 
การรถไฟแหงประเทศไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ การอนุญาตใหใชทางจากกรมทางหลวงจะเปนการอนุญาตใหใช
เปนรายป และบริษัทฯ จะตองจายคาตอบแทนใหกับกรมทางหลวงตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนดทุกป (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ) สวนทอสงน้ําประธานของบริษัทฯ ที่ผานพื้นที่
ของการรถไฟแหงประเทศไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นหนวยงานทั้งสองไมมีเงื่อนไขกําหนดใหบริษัทฯ ตองจาย
คาตอบแทนการใชพ้ืนที่ สวนทอสงน้ําประธานของประปาปทุมธานีมีสวนที่วางผานพื้นที่ที่อยูในความดูแลของหนวยราชการ
ตางๆ อาทิเชน กรมทางหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี สํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบท และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งหนวยงานดังกลาวไมไดกําหนดเงื่อนไขในการใชพ้ืนที่และอัตราคาตอบแทนการ
ใชพ้ืนที่แตอยางใด นอกจากนี้ หากแนวทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีสวนที่ผานพื้นที่ของ
บุคคลภายนอก บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองไดรับอนุญาตจากบุคคลภายนอกในการใชพ้ืนที่ในสวนดังกลาวดวย 

 ทั้งนี้ บางหนวยงานดังกลาวขางตนไดมีการสงวนสิทธิในเงื่อนไขการอนุญาตที่จะเรียกเก็บเงินคาตอบแทนจากการ
อนุญาตใหใชทาง ดังนั้น บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานแตละหนวยงานที่เกี่ยวของจะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ใน
อัตราที่เหมาะสม และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานเหลานั้นจะไมนําพ้ืนที่ดังกลาวออกใหบุคคลอื่นใชประโยชน หรือ
กอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ทับแนวทอสงน้ําประธานดังกลาว อันอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอทอสงน้ําประธาน หรือเปน
อุปสรรคตอการเขาซอมแซม โดยหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถใชพ้ืนที่ในการวางทอสงน้ําประธานได หรือในกรณี
ที่ตองจายคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ในอัตราที่สูง หรือไมสามารถเขาใชพ้ืนที่ในการซอมแซมทอสงน้ําประธานเมื่อเกิดความชํารุด
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บกพรองไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีทั้งนี้ จากการดําเนินงานของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีที่ผานมา ไมมีปญหาดังกลาวแตอยาง
ใด 

1.3.2 ความเส่ียงอันเกิดจากแหลงน้ําดิบ 

(ก) ความสามารถในการสูบน้ําจากแหลงน้ําดิบเพ่ือการผลิตน้ําประปา 

 บริษัทฯ ใชน้ําจากแมน้ําทาจีนตอนกลาง และประปาปทุมธานีใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิต
น้ําประปาเพื่อจําหนายใหแก กปภ. โดยบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบน้ําไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ สําหรับการสูบน้ําของบริษัทฯ จากแมน้ําทาจีนนั้น สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติไดมีหนังสือที่ นร. 0110/423 ลงวันที่ 27 เมษายน 2544 ไมขัดของในการที่บริษัทฯ จะทําการสูบน้ําในปริมาณวันละ 
320,000 ลบ.ม. สวนประปาปทุมธานีไดรับหนังสือที่นร. กทช./070 ลงวันที่ 24 มกราคม 2539 เห็นชอบใหประปาปทมุธานทีาํการ
สูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไดในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม.. และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบน้ําเพิ่มเติมอีก
ในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. เพ่ือรองรับการขายน้ําประปาที่เพ่ิมขึ้นตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 
2549 กับ กปภ. ซึ่งประปาปทุมธานียังไมไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติสําหรับการขอ
สูบน้ําเพิ่มเติมดังกลาว 

 ประปาปทุมธานีไดทําการสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเกินปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบใหใชไดต้ังแตเดือนกันยายน 
2549 แตปจจุบันไมมีหนวยงานใดที่เปนผูมีอํานาจกลาวโทษเนื่องจากไมมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ มีเพียงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่กลาวถึงอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ํา แตอยางไรก็ตาม ระเบียบดังกลาวไมมีการกําหนดเรื่องอํานาจในการกลาวโทษผูที่ไมกระทํา
ตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตใหทําการสูบน้ํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา คณะกรรมการทั้งสองคณะดังกลาวจะขอความ
รวมมือไปยังหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมการประกอบกิจการของประปาปทุมธานีใหออกคําสั่งใหหยุดทําการสูบน้ําสวนทีเ่กนิกวา
ปริมาณที่ไดรับอนุญาต ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี 

(ข) ความเพียงพอของแหลงน้ําดิบ และการหาแหลงน้ําสํารอง 

 ปริมาณของน้ําดิบในแหลงน้ําขึ้นกับหลายปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน ภัยแลง ปญหาขาดแคลน
น้ําจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ น้ํามีคุณภาพต่ําในชวงฤดูแลง ในปที่เกิดสภาวะความแหงแลงปริมาณน้ําจะมีนอยกวา
ปกติ บริเวณที่สูบน้ําอาจไดรับผลกระทบจากการรุกล้ําของน้ําเค็มได และเหตุการณอื่นๆ ที่ไมอาจคาดหมายได ทั้งนี้บริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานียังมิไดมีการดําเนินการจัดหาแหลงน้ําสํารองอื่นไวทดแทนแหลงน้ําดิบทั้ง 2 แหลงดังกลาวแตอยางใดเนื่องดวย
จะตองมีการใชเงินลงทุนสูงในการที่จะสรางระบบสําหรับแหลงน้ําสํารองดังกลาว แตบริษัทฯ ไดเร่ิมมีการศึกษาคุณภาพของ
แหลงน้ําอื่นในบริเวณใกลเคียง สวนประปาปทุมธานียังไมมีการศึกษาหาแหลงน้ําสํารอง เนื่องจากประปาปทุมธานีมีความเห็นวา 
แมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของประเทศไมนาจะเกิดปญหาปริมาณน้ําแหงแลงได อยางไรก็ตาม แมวาตามสัญญาซื้อ
ขายน้ํา ระหวาง บริษัทฯ  และกปภ. จะมีขอกําหนดวากปภ. ตกลงจะชําระเงินชดเชยใหกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถผลิต
น้ําประปาไดตามปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตองจัดสงใหกับกปภ. ดวยเหตุที่ไมสามารถจัดหาแหลงน้ําอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียง
กับแหลงน้ําเดิมไดก็ตาม แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาปริมาณน้ําดิบจากแหลงน้ําจะมีอยางเพียงพอใหบริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีใชในการผลิตน้ําประปาตามกําลังการผลิตปจจุบันหรือตามกําลังผลิตที่อาจขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต และไมอาจรับรอง
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ไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะสามารถหาแหลงน้ําอื่นเพื่อใชในการผลิตน้ําประปาทดแทนได อันจะสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี  

 (ค) ตนทุนเรื่องราคาน้ําดิบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะยังไมมีคาใชจายสําหรับคาน้ําดิบที่สูบจากแหลงน้ําทั้ง 2 
แหลงดังกลาว แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพื่อกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาใชน้ําจากการสูบ
น้ําจากแหลงน้ําดิบธรรมชาติอันจะสงผลใหตนทุนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้นหรือไม อยางไรก็ตาม 
สัญญาซื้อขายน้ําประปาและสัญญาใหสิทธิไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับกรณีที่มีการเรียกเก็บคาใชน้ําดิบซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิต
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินดังกลาวทั้งหมดตางหากกับกปภ. แตสําหรับประปา
ปทุมธานีจะสามารถปรับคาประปาตามภาระตนทุนที่สูงขึ้นไดตอเมื่อไดมีการตกลงกัน หากตกลงไมไดใหเขาสูกระบวนการระงับ
ขอพิพาท ทั้งนี้ หากมีการกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาน้ําดิบจากหนวยงานของรัฐ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานีไดหากไมสามารถตกลงกับกปภ. ได  

(ง) คุณภาพน้ําดิบ 

 ตนทุนการผลิตที่สําคัญของการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีคือ คาใชจายสารเคมีซึ่งแปรผันตาม
คุณภาพน้ําของน้ําดิบ ในป 2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือน ป 2551 คาใชจายสารเคมีของบริษัทฯ เทากับ 38.7 ลาน
บาท 61.5 ลานบาท 57.8 ลานบาท และ 58.4 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ย เทากับ 0.58 บาท/
ลบ.ม. 0.74 บาท/ลบ.ม.. 0.62 บาท/ลบ.ม. และ 0.54 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ และคาใชจายสารเคมีของประปาปทุมธานีในป 
2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 เทากับ 35.8 ลานบาท 59.5 ลานบาท 71.3 ลานบาท และ 81.4 ลานบาท 
ตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ยเทากับ 0.36 บาท/ลบ.ม. 0.55 บาท/ลบ.ม. 0.62 บาท/ลบ.ม. และ 0.71 บาท/
ลบ.ม. ตามลําดับ คุณภาพของน้ําดิบจากแหลงน้ําดิบขึ้นกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ปริมาณน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและครัวเรือน ภัยแลง น้ําทวม เปนตน บริษัท
ฯ ไมอาจรับรองไดวาคุณภาพของแหลงน้ําดิบของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะอยูในเกณฑที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอสําหรับ
การนํามาผลิตน้ําประปา หากน้ําดิบจากแหลงน้ํามีคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
น้ําก็จะเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีคาใชจายที่สูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี ซึ่งตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาบริษัทฯ มีสิทธิขอใหกปภ. ชดเชยภาระตนทนุ
ที่สูงขึ้นได แตถากปภ. ไมสามารถชําระเงินชดเชยไดก็จะชดเชยดวยวิธีการอื่นเชนปรับระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปา 
หรือปรับคาน้ําประปา  

 

1.3.3 ความเส่ียงจากการตองพึ่งพาลูกคารายเดียว 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีขายน้ําประปาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแก กปภ. เพียงรายเดียว โดยกปภ. จะทําการจําหนาย
น้ําใหแกผูใชน้ําตอไป การซื้อขายน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีนั้นเปนไปตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ทัง้ 
4 ฉบับคือ (1) สัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันที่ 21 กันยายน 2543 (2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญา
ซื้อขายน้ําประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 (3) สัญญาใหสิทธิระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 และ (4) สัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 
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สัญญาทั้ง 4 ฉบับดงกลาวมีขอสัญญาที่กําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานี โดยการวัด
ปริมาณน้ําซื้อขาย จะวัดจากมาตรวัดน้ําที่ติดต้ังไวที่สถานีจายน้ําของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี บริษัทฯ และประปาปทุมธานี
ไมสามารถจําหนายน้ําประปาใหกับผูใชน้ําโดยตรงผานระบบจําหนายน้ําของกปภ. บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงมีความเสี่ยง
จากการตองพ่ึงพิงกปภ. ในฐานะลูกคาเพียงรายเดียว 

1.3.4 ความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราคาไฟฟา 

 ตนทุนคาไฟฟาเปนตนทุนหลักในการผลิตน้ําประปา (หากไมรวมตนทุนทางการเงินซึ่งเปนเงินกูจากสถาบันการเงิน) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในสวนของคาไฟฟาคิดเปนสัดสวนของตนทุนรวมทั้งหมดประมาณรอยละ 19.2 รอยละ 26.0 
รอยละ 27.1 และรอยละ 26.5 สําหรับป 2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 ตามลําดับ ทั้งนี้ แมวาอัตราคาไฟฟาที่
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดรับจะเปนอัตราคาใชบริการที่ตํ่ากวาลูกคาทั่วไป หรือในอัตราที่ถูกที่สุดที่คิดกับลูกคาใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ กับ กปภ. และในสัญญาใหสิทธิดําเนินการ
ผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวางประปาปทุมธานีกับ กปภ. อยางไรก็ตาม อัตราคาไฟฟาดังกลาวเปนอัตราที่ภาครัฐเปนผู
กําหนด ซึ่งมีความผันผวนตามราคาน้ํามันในตลาดโลกและตนทุนการผลิตไฟฟารวมทั้งปริมาณความตองการใชไฟฟา ซึ่งเปน
ตนทุนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถควบคุมได ซึ่งหากอัตราคาไฟฟาเปลี่ยนแปลงและผันผวนมาก อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยได 

อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกลาวไดรับการปกปองสวนหนึ่งจากขอตกลงในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ 
กับ กปภ. ที่ใหบริษัทฯ ปรับอัตราคาน้ําประปาไดตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลาง และตามคาคงที่ (K) และจาก
ขอตกลงในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางประปาปทุมธานีและ 
กปภ. ที่ใหประปาปทุมธานีปรับอัตราคาน้ําประปาไดตามดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ 

 

1.4 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจการประปา หรือ
นโยบายของรัฐ 

1.4.1 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ําประปา 

 การประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนการประกอบกิจการภายใตสัมปทานที่ไดรับจากผูให
สัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกระทรวงที่รับผิดชอบ
รัฐวิสาหกิจที่ดูแลสาธารณูปโภคดําเนินการจัดต้ังองคกรกํากับดูแล เพ่ือแยกภาระหนาที่กํากับดูแลออกจากภารกิจการประกอบ
กิจการ หรือบริการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เพ่ือผลประโยชนของประเทศและของประชาชน และหากมีความจําเปนใหยกราง
กฎหมายรองรับดวย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรับผิดชอบไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา 
(“รางพรบ. กิจการน้ํา”) เพ่ือจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําซึ่งรวมถึงกิจการประปาใหมีความเหมาะสมและ
โปรงใส สงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการน้ําที่มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการจากกิจการน้ําที่มีคุณภาพได
มาตรฐานเปนธรรมและทั่วถึง รวมถึงเปนการสงเสริมการแขงขันการประกอบกิจการน้ําที่เปนธรรมและปองกันการใชอํานาจ
ผูกขาดในทางที่มิชอบ โดยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการน้ําแหงชาติเปนองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการ



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                         

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)                                                                                   สวนที่ 2 หนาที่ 10 
 

น้ําประปาเพื่อกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ กําหนดคุณสมบัติ วิธีการ หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และระยะเวลาในการอนุญาตประกอบกิจการ ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารางพรบ. 
กิจการน้ํา  

 รางพรบ. กิจการน้ําไดเคยถูกนําเสนอเพื่อพิจารณาแลวแตคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตรมีความเห็น
วายังไมมีความจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อมาควบคุมกิจการน้ําแตอยางใดจึงไมมีการพิจารณารางพรบ .กิจการน้ํา
ดังกลาว แตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนดเรงปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปรับปรุงและเรง
ผลักดันใหออกกฎหมายในดานตางๆ และรางพรบ. กิจการน้ําเปนรางกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะตองเรงผลักดันใหออกเปนกฎหมาย
โดยเร็ว แตจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รางพรบ . กิจการน้ํายังไมไดถูกนําเสนอเพื่อพิจารณาแตอยางใด และยังไมมีความ
แนนอนวาจะมีการนําเสนอเพื่อพิจารณาเมื่อใด  บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแลกิจการ
ประปาของคณะกรรมการกิจการน้ําแหงชาติ รวมทั้งลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ การกํากับดูแล
การดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว และการบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่จะประกาศใชใน
อนาคต ความไมแนนอนดังกลาวอาจทําใหธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวของดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ  

(ข) กฎหมายเกี่ยวกับการใชแหลงน้ําดิบ 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดใหรางพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ํา (“รางพรบ. ทรัพยากรน้ํา”) ซึ่งเปนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนรางกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะตองเรง
ผลักดันใหออกเปนกฎหมายโดยเร็ว และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพรบ. 
ทรัพยากรน้ํา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ซึ่งรางดังกลาวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรน้ํา 
องคการบริหารจัดการลุมน้ําและองคกรผูใชน้ํา กองทุนทรัพยากรน้ํา การพัฒนา ฟนฟู คุมครอง และอนุรักษทรัพยากรน้ํา การ
ปองกันแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําขาดแคลน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การแบงประเภทการใชน้ําออกเปน 3 ประเภท 
การกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนผูมีอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยทั่วไปและมีอํานาจ
หนาที่อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการใชน้ําประเภทที่ 2 ซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทฯ (กลาวคือ การใชทรัพยากรน้ําในแหลง
น้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงาน ไฟฟา การ
ประปา หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง) โดยจะตองไดรับอนุญาตใหใชทรัพยากรน้ําจากคณะกรรมการลุมน้ําที่แหลง
น้ําสาธารณะนั้นต้ังอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยังไมมีการจัดทําราง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของตามที่อางอิงในรางพรบ.ทรัพยากรน้ําแตอยางใด บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจ
ในการกํากับดูแลแหลงน้ําของคณะกรรมการลุมน้ํา รวมทั้งลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ ความไมแนนอนดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  

1.4.2 ความเส่ียงจากการแปรรูปองคกรของ กปภ.  

 สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไดระบุในจดหมายแสดงเจตจํานงฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 ตอกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศวาจะเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมมากขึ้น ลดภาระหนี้ของภาครัฐ เปดใหมีการ
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แขงขันโดยเสรี กระตุนใหมีประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้น ในการนี้จึงไดจัดทําแผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นในป 2541 ซึ่ง
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจสาขาประปาเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่งที่จะตองดําเนินการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมบทบาทของเอกชนในกิจการ
ประปา ชวยเหลือรัฐบาลในการใหบริการน้ําประปาแกประชาชน แตอยางไรก็ตามจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คงยังมีความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการสาขาประปาซึ่งรวมถึงกปภ. ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจคาดการณไดวา รัฐบาล จะมีแนวนโยบาย
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางไร และหากกปภ. แปรรูปองคกรเปนบริษัท (Corporatisation & Privatisation) แลวจะสงผล
กระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม นอกจากนี้ 
ภายหลังการแปรรูป กปภ. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการประปา และอาจสงผลตอความสามารถ
ในการใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ในการขออนุญาต หรือความยินยอมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงการไดรับบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่ตํ่ากวาบุคคลอื่นทั่วไปหรือในอัตราที่ถูกที่สุด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ผลประกอบการ รายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  

1.4.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐเกี่ยวกับน้ําบาดาล 

ตามรายงานสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด และแนวทางการบริหารจัดการน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เพ่ือทราบเปนขอมูล ไดกลาวถึงสถานการณของน้ําบาดาลและแผนดินทรุดวาในอดตีที่
ผานมามีการสูบน้ําบาดาลมาใชในปริมาณมากจนเกินสมดุลเปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนานจนเกิดผลกระทบและวิกฤตการณน้ํา
บาดาลคือ แรงดันของระดับน้ําบาดาลลดต่ําลงอยางรวดเร็ว โดยไมมีการคืนตัวเกิดผลกระทบตอเนื่องคือแผนดินทรุด และน้ําเค็ม
แทรกซึมรุกล้ําเขาไปในชั้นน้ําบาดาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2526 จึงไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและ
แกไขวิกฤตการณน้ําบาดาลขึ้น และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2538 ไดกําหนดเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
และเขตควบคุมการใชน้ําบาดาลซึ่งไดแกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งรวมถึงจังหวัดปทุมธานี และนครปฐม 
สมุทรสาคร (พ้ืนที่จําหนายน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี) และกําหนดใหหนวยงานของรัฐเลิกใชน้ําบาดาลเปนน้ํา
ดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในเขตวิกฤต ใหเอกชนลดการใชน้ําบาดาลลงโดยการกําหนดอัตราคาน้ําบาดาลใหเทากับหรือสูงกวา
อัตราคาน้ําประปา และเรงรัดใหการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคขยายบริการน้ําประปาใหทั่วถึงในเขตพื้นที่ที่มี
ปญหา ดวยมาตรการดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับกปภ. โดยการทําประปาผิว
ดินเพื่อผลิตน้ําประปาใหบริการแกผูใชน้ําในเขตวิกฤตแทนการใชน้ําบาดาล นอกจากนี้ตามรายงานสถานการณฉบับดังกลาวได
กลาวถึงสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทุรดในปจจุบันวา สืบเนื่องจากการที่รัฐไดดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขและปองกน
การเกิดวิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด ทําใหปจจุบันสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุดดีขึ้น ปริมาณการใชน้ํา
บาดาลลดลงอยางมาก ทําใหระดับน้ําบาดาลมีการฟนตัวสูงขึ้นในทุกพ้ืนที่ ปญหาการทรุดตัวของแผนดินลดลงอยางเห็นไดชัด
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้ แมวาสถานการณน้ําบาดาลจะดีขึ้นแต กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลก็ยังคงทําการควบคุมการใชน้ําบาดาลอยางเข็มงวดตอไป 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวารัฐจะไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือลดมาตรการควบคุมการใชน้ําบาดาลใน
เขตวิกฤตลง และหากมีการผอนปรนมาตรการใหสามารถใชน้ําบาดาลไดเพ่ิมขึ้นอาจกระทบตอรายได ฐานะการเงิน และโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทแตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อวาแนวโนมในการที่ภาครัฐจะกลับมาผอนผันใหสามารถใชน้ําบาดาล
มีตํ่ามาก เนื่องจากจะสงผลเสียมากกวาผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย 
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1.5 ความเส่ียงอื่นๆ 

1.5.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 3 แหง โดยมียอดเงินกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 5,989.60 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Interest Rate) โดยอางอิงกับอัตรา MLR ของธนาคารผูใหกู โดยในป 2548 ป 
2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 35.4  รอยะละ 46.2 รอยละ 49.9 และรอยละ 
43.6 ของตนทุนขายและดอกเบี้ยจายรวมกัน ตามลําดับ สวนประปาปทุมธานีมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2 แหง โดยมียอด
เงินกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 3,319.80 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Interest Rate) 
โดยอางอิงกับอัตรา MLR ของธนาคารผูใหกูเชนกัน โดยในป 2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 ประปาปทุมธานี
มีดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ   36.4  รอยละ 38.8 รอยละ 31.9 และรอยละ 29.1 ของตนทุนขายและดอกเบี้ยจายรวมกัน 
ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 1.15 เทา 
จากขอมูลทางการเงินดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายทางการเงินที่พ่ึงพิงหนี้สินในระดับหนึ่ง 
โดยหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดวยเหตุนี้ หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นจะสงผลใหบริษัทฯ และบริษัทยอย
มีภาระดอกเบี้ยจายที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย   อยางไรก็ตาม เพ่ือเปรการลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ ไดดําเนินการเจรจากับผูใหกูและไดรับ
การอนุมัติใหขยายระยะเวลาชําระหนี้จากเดิม 5 ปเปน 8 ป ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2551 ไดมีมติใหบริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 7,500 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯกําลังอยูระหวาง
ดําเนินการ และคาดวาจะเสนอขายหุนกูไดภายในไตรมาส 1 ของป 2552 

1.5.2 ความเส่ียงดานแรงงาน 

 ความเสี่ยงดานการบริหารบุคลากรภายในองคการ ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคลเปนปจจยัที่สําคัญมากตอ
ความสําเร็จขององคการ โดยปจจัยเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับที่ยอมรับไดเนื่องจากฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการมีมาตราการ
ควบคุมและติดตามอยางสม่ําเสมอ และมกีฏระเบียบสําหรับพนักงานบริษัททุกคนปฏบิัติ และแนวทางใหการสรรหาบุคลากรจาก
แหลงแรงงานโดยครง อีกทั้งบริษัทฯมีนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการสงเสริมใหพนักงานทุกระดับเกิดการ
เรียนรูและมุงสูองคการแหงการเรียนรู ซึ่งถอืเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน 
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1. ปจจัยความเสี่ยง 

 

1.1 ความเส่ียงจากสัญญาที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

1.1.1 ความเส่ียงจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาถูกยกเลิก 

 สัญญาซื้อขายน้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ และ กปภ. อาจถูกตีความไดวาดําเนินการไมถูกตองตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การใหเอกชน
เขารวมงาน”) ดังนี้ 

สัญญาซือ้ขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และ กปภ. เปนลกัษณะการใหเอกชนลงทุนกอสรางระบบผลิตและระบบ
จําหนายน้ําประปา โดยมีลักษณะเปน Build-Own-Operate (BOO) ซึ่งเอกชนจะดําเนินการผลิตและจาํหนายน้ําใหแก กปภ. 
และ กปภ. จําหนายน้ําโดยตรงแกลูกคาอีกทอดหนึ่ง และเอกชนจะเปนเจาของทรัพยสินทั้งหมดตลอดอายุสัญญา และจากแนว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อป 2540 ตามที่ไดสรุปไวขางลางนี้ กปภ. จึงมิไดมีการเสนอสัญญาซื้อขายน้ําประปา
ฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและอนมัุติตามขั้นตอนของพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน 

เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2540 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นในเรื่องโครงการที่ กปภ. จะให
เอกชนเปนผูลงทนุดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาทั้งหมด โดยกปภ. จะซือ้น้าํจากเอกชน และ กปภ. จะเปนผูจายน้ํา
ใหแกประชาชนอกีทอดหนึ่งนั้น มีประเด็นวาเปนกรณีที่เขาขายเปนโครงการที่จะตองอยูภายใตพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน
หรือไม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีการพิจารณาวา หากเอกชนผูผลิตน้ําขายใหแกกปภ. จะตองรับผิดชอบเร่ืองผล
กําไรหรอืขาดทุนเอง โดยกปภ. จะไมมีสวนเกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนนั้น และมิไดใหสิทธิที่ กปภ. มีอยูตามกฎหมายแกเอกชน
แตอยางใด สวนแหลงน้ําดิบที่จะนาํมาใชในการผลิตน้ําประปา กปภ. จะเปนผูชวยเหลือประสานงานการจัดหาแหลงน้ําดิบให แต
เอกชนจะตองเปนผูซื้อจากเจาของแหลงน้ําดิบดังกลาวเอง กรณีดังกลาวจึงเปนกิจการที่เอกชนดําเนินการเองโดยแท รวมทั้ง
แหลงน้ําดิบที่นํามาใชในการผลิตน้ําประปาก็ไมมีการอนุญาต การใหสัมปทานหรือการใหสิทธิเอกชนที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติ
หรือทรัพยสินของรัฐ และการจดัซื้อน้ําจากเอกชนที่ผลิตไดก็เปนเรื่องที่กปภ. ทาํสัญญาซื้อขายในทางแพงตามปกติของการ
ประกอบธุรกิจ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดสรุปความเห็นไว การดําเนินการตามโครงการดังกลาวจึงไมเปนการ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ กรณนีี้จึงไมอยูในบังคับที่จะตองดําเนินการตามพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน  

1.1.2 ความเส่ียงจากการที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และกปภ. ไม
เทากัน 

 อายุสัมปทานในการประกอบกิจการประปาที่บริษัทฯ ไดรับจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (“ผูใหสัมปทาน”) มีระยะเวลาเพียง 25 ป (สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2573) ในขณะที่ระยะเวลาของสัญญาซื้อขาย
น้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ กับกปภ. มีระยะเวลา 30 ป (สิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577) ดังนั้น ระยะเวลาที่
บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาตามที่ระบุในสัมปทานจึงสั้นกวาระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปา ในการตออายุ
สัมปทานบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทาน แตการตออายุสัมปทานขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูให
สัมปทานแตเพียงฝายเดียว บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทาน หรือทราบผลการอนุญาตกอนที่
อายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง นอกจากนั้น สัมปทานยังมีขอกําหนดใหสิทธิผูใหสัมปทานซื้อกิจการประปาทั้งหมดจากบริษัทฯ ไดโดย
จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือใหแกบริษัทฯ ทราบลวงหนา ทั้งนี้ แมวาตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา และสัมปทานจะไมมี
ขอกําหนดที่ระบุใหสัญญาซื้อขายน้ําประปาสิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาในการประกอบกิจการน้ําประปาตามสัมปทานสิ้นสุดลงก็ตาม 
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แตถาหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานในการประกอบกิจการประปาสําหรับชวงระยะเวลาที่แตกตาง
กันดังกลาว บริษัทฯ ก็อาจตกเปนผูผิดสัญญาเนื่องจากไมสามารถผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแกกปภ. ตามสัญญาซื้อขาย
น้ําประปาได ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 ดวยเหตุที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาไมเทากันดังกลาว ดังนั้น แมวาบริษัทฯ จะไดรับ
การตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานภายในระยะเวลากอนที่สัญญาซื้อขายน้ําประปาจะหมดอายุซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถ
ประกอบกิจการประปาไดอยางตอเนื่องก็ตาม แตระยะเวลาที่บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาอาจจะไมเทากับระยะเวลา
ที่บริษัทฯ สามารถขายน้ําประปาใหกับกปภ .ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประสงคจะตออายุสัญญา
ซื้อขายน้ําประปาจะตองบอกกลาวเปนหนังสือให กปภ .ทราบและกปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหกับบริษัทฯ โดยทั้งสอง
ฝายตองทําความตกลงรวมกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การตออายุสัญญาดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขเดิมตาม
สัญญาซื้อขายน้ําประปาฉบับที่หมดอายุ หรือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุ
สัญญาซื้อขายน้ําประปาและตองจัดหาผูซื้อรายใหม บริษัทฯ อาจตองมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการลงทุนเครื่องอุปกรณให
เหมาะสมกับผูซื้อรายใหม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯอยางไรก็ดี จาก
การที่ระบบทอสงน้ําหลักเปนทรัพยสินของทางบริษัทฯ การที่ กปภ. ไมตออายุสัญญาดังกลาวกับบริษัทฯ อาจทําให กปภ. 
จะตองลงทุนในระบบทอสงน้ําหลักใหมทั้งหมดในพ้ืนที่บริการของบริษัทฯ 

1.1.3 ความเส่ียงจากการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิไดหากเกิดเหตุการณ
ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

(1) หากไมสามารถจัดสงน้ําประปาตามปริมาณขั้นตํ่าใหแกกปภ. หรือไมสามารถจัดสงไดถึงรอยละ 70 ของ
ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองจัดสงใหแกกปภ. เกินกวา 90 วันติดตอกัน และเหตุการณดังกลาวเกิดจาก
เหตุการณที่อยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 

(2) ระบบผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ไมสามารถผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําประปาที่กําหนด
เกินกวา 60 วันติดตอกัน หรือประปาปทุมธานีไมสามารถผลิตน้ําใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานน้ําที่
กําหนด และเหตุการณดังกลาวเกิดจากเหตุการณที่อยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 
โดยมิไดมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวน 

(3) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ 

(4) เมื่อบริษัทฯ ไดเลิกบริษัทหรือชําระบัญชี หรือตองคําสั่งพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด รวมทั้งตอง
คําพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการแตงต้ังเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือกระบวนการที่คลายคลึงนั้นตอ
บริษัทฯ และบริษัทฯ ไมดําเนินการตอสูในกระบวนการนั้นภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่กระบวนการนั้น
เร่ิมตน 

 ในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ กภป. จะตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือเพ่ือแจงให
บริษัทและ/หรือประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดเสียกอน หากบริษัทฯ และ/หรือประปา
ปทุมธานีไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดแลว กปภ. จึงสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได  
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 ทั้งนี้ หากกปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ  กปภ. อาจริบหลักประกันที่บริษัทฯ 
และ/หรือประปาปทุมธานีใหไวกับ กปภ. และนอกจากการริบหลักประกันแลว กปภ. ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
อันเกิดจากการผิดสัญญาดังกลาวอีกดวย ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบกิจการ และฐานะการเงินของ
บริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 

1.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับสัมปทานกิจการประปา  

1.2.1 ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาสัมปทานกิจการประปาหรือการขอสัมปทานใหมเนื่องจาก
ความตองการขยายเขตหรือเพิ่มกําลังการผลิตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ณ วันที่ 26 มกราคม 2515 การประกอบกิจการประปาถือเปนกิจการคาขาย
อันเปนสาธารณูปโภคที่จะตองไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทฯ ไดรับ
สัมปทานจากผูใหสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2548 และจะสิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2573 เพ่ือ
ประกอบกิจการประปาไดภายในเขตอําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุม
แบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สวนประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ปเชนเดียวกัน โดยนับ
จากวันที่ 13 มกราคม 2543 และจะสิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2568 เพ่ือประกอบกิจการประปาภายในเขตพื้นที่บริการปทุมธานี-
รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยไดโอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการประปาไปยัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545) 

 การพิจารณาใหตออายุสัมปทานหรือการใหสัมปทานใหมสําหรับพ้ืนที่ใหมหรือการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและดุลยพินิจของผูใหสัมปทานเด็ดขาดแตเพียงฝายเดียว ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี
อาจจะไมไดรับการตออายุสัมปทาน หรือไมไดรับสัมปทานใหมสําหรับกรณีที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความประสงคจะ
ขยายเขตสัมปทานการประกอบกิจการบริการน้ําประปาหรือเพ่ิมกําลังการผลิต ดวยปจจัยหลายประการเชน รัฐมีนโยบายที่จะ
ประกอบกิจการประปาเอง เนื่องจากการดําเนินการโดยเอกชนไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือความสามารถในการผลิต
น้ําประปาไมสามารถตอบสนองความตองการใชน้ําของผูบริโภคประกอบกับมีผูประกอบการรายใหมที่มีความสามารถในการ
ผลิตที่ดีกวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไดรับการตอ
อายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหมสําหรับการขยายเขตหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตดังกลาว และหากบริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาสัมปทานที่จะไดรับดังกลาวจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรืออาจมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมประการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการประกอบ
กิจการประปา และรายไดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

1.2.2 ความเส่ียงจากขอกําหนดของสัมปทานที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 สัญญาสัมปทานมีขอกําหนดซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ซึ่ง
ขอสัญญาดังกลาวไดแก 
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 (1) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานผานไปไดกึ่งหนึ่งของอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานหาก
รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ทั้งหมด ในราคาซื้อขายตามราคาตลาด 
แตตองแจงใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานี (แลวแตกรณี) ทราบลวงหนา 6 เดือน หากไมสามารถตกลงราคาซื้อขายไดให
อนุญาโตตุลาการที่แตงต้ังจากทั้งสองฝายเปนผูกําหนดราคาซื้อขายดังกลาว   

 ดังนั้น หากผูใหสัมปทานใชสิทธิถอนคืนสัมปทานตามขอสัญญาดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถ
ประกอบกิจการประปาไดจนครบอายุสัมปทาน ทําใหผลตอบแทนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนใน
กิจการประปาไมเปนไปตามที่กําหนด และกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายได และฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 นอกจากนี้ แมวาสัมปทานจะกําหนดใหซื้อคืนในราคาตลาดก็ตาม บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถรับรองได
วา ราคาซื้อที่กําหนดใหเปนไปตามราคาตลาดนั้นจะคุมกับเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไดลงทุนไปเพื่อประกอบกิจการประปา รวมถึง
ผลประโยชนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะมีสิทธิไดรับหากสามารถประกอบกิจการประปาตอไปจนครบอายุสัมปทาน  

(2) ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนผูรับสัมปทานเมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันลงนามใน
สัมปทาน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ําขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปา ผูให
สัมปทานมีอํานาจจะพิจารณาและถาเปนที่พอใจวา การเปลี่ยนอัตราคาน้ําประปาหรือการแกไขวิธีคิดคาน้ําประปานั้นเปนการ
สมควร โดยเหตุที่พฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ไดกําหนดอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปาที่ใชอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหมี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคาน้ําใหมแทนไดตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งนั้น
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม 

 ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความเสี่ยงที่อาจถูกผูใหสัมปทานสั่งใหเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาน้ําประปา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอการประกอบธุรกิจรายไดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธาน ี  
แตบริษัทฯ เห็นวาการปรับอัตราคาน้ําประปานั้นเปนไปไดยาก เนื่องจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมไดเปนผูใหบริการกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ํา แตเปนผูใหบริการกับกปภ. เทานั้น  

(3) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือที่สาธารณะใดๆ 
หรือเมื่อเอกชนรองขอใหยายเครื่องอุปกรณเนื่องจากกีดขวางทางเขาออกบานหรือที่ดิน ไมวาทางนั้นจะมีอยูกอนหรือกอสรางขึ้น
ภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณและรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติคํารองขอดังกลาว บริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีจําเปนตองยายเครื่องอุปกรณที่อยูในที่สาธารณะซึ่งกีดขวางการกอสรางหรือการขยายหรือกีดขวางทางเขาออกดังกลาว
นั้นตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยไมคิดคาทดแทน  

 หากเครื่องอุปกรณตามที่ระบุในสัมปทานหมายความรวมถึงทอสงน้ําประธานที่ใชในการสงน้ําประปาที่ผลิตไดไปยัง
สถานีสูบจาย และหากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งดังกลาวโดยเปนการใหยายเสนทางแนววางทอสงน้ํา
ประธาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจตองมีภาระคาใชจายในการเปลี่ยนเสนทางวางทอสงน้ําประธานโดยที่ไมไดรับคา
ทดแทนใดๆ แตบริษัทฯ อาจไดรับคาชดเชยจากกปภ. ตามที่สัญญาซื้อขายน้ําประปากําหนด กลาวคือหากภาระคาใชจายในการ
ลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเกินกวา 1,000,000 บาท โดยมิไดเปนเหตุการณที่เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
ประปาปทุมธานีไมสามารถเรียกคาชดเชยจากกปภ. ไดเนื่องดวยสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวาง
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กปภ. และประปาปทุมธานีไมมีขอกําหนดในทํานองเดียวกับบริษัทฯ  ดังนั้น จึงอาจสงผลกระทบตอรายได และโอกาสทางธุรกิจ
ของประปาปทุมธานี   

1.2.3 ความเส่ียงจากการถูกเพิกถอนสัมปทาน 

 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมจําหนายน้ําประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดของสัมปทานเปน
ระยะเวลาตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูใหสัมปทานไดเตือนเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิก
ถอนสัมปทาน 

(3) เมื่อโรงผลิตน้ํา เครื่องอุปกรณ  หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปานั้นถูกยึดตามคํา
พิพากษาของศาล 

 หากผูใหสัมปทานเพิกถอนสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถผลิตและจําหนายน้ําประปาตอไปได 
ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอรายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ  

 

1.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

1.3.1 ความเส่ียงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ที่ใชในการวางทอสงน้ําประธาน 

 แนวทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะวางผานพื้นที่ที่อยูในความดูแลของกรมทางหลวง 
การรถไฟแหงประเทศไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ การอนุญาตใหใชทางจากกรมทางหลวงจะเปนการอนุญาตใหใช
เปนรายป และบริษัทฯ จะตองจายคาตอบแทนใหกับกรมทางหลวงตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนดทุกป (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ) สวนทอสงน้ําประธานของบริษัทฯ ที่ผานพื้นที่
ของการรถไฟแหงประเทศไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นหนวยงานทั้งสองไมมีเงื่อนไขกําหนดใหบริษัทฯ ตองจาย
คาตอบแทนการใชพ้ืนที่ สวนทอสงน้ําประธานของประปาปทุมธานีมีสวนที่วางผานพื้นที่ที่อยูในความดูแลของหนวยราชการ
ตางๆ อาทิเชน กรมทางหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี สํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบท และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งหนวยงานดังกลาวไมไดกําหนดเงื่อนไขในการใชพ้ืนที่และอัตราคาตอบแทนการ
ใชพ้ืนที่แตอยางใด นอกจากนี้ หากแนวทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีสวนที่ผานพื้นที่ของ
บุคคลภายนอก บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองไดรับอนุญาตจากบุคคลภายนอกในการใชพ้ืนที่ในสวนดังกลาวดวย 

 ทั้งนี้ บางหนวยงานดังกลาวขางตนไดมีการสงวนสิทธิในเงื่อนไขการอนุญาตที่จะเรียกเก็บเงินคาตอบแทนจากการ
อนุญาตใหใชทาง ดังนั้น บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานแตละหนวยงานที่เกี่ยวของจะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ใน
อัตราที่เหมาะสม และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานเหลานั้นจะไมนําพ้ืนที่ดังกลาวออกใหบุคคลอื่นใชประโยชน หรือ
กอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ทับแนวทอสงน้ําประธานดังกลาว อันอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอทอสงน้ําประธาน หรือเปน
อุปสรรคตอการเขาซอมแซม โดยหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถใชพ้ืนที่ในการวางทอสงน้ําประธานได หรือในกรณี
ที่ตองจายคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ในอัตราที่สูง หรือไมสามารถเขาใชพ้ืนที่ในการซอมแซมทอสงน้ําประธานเมื่อเกิดความชํารุด
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บกพรองไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีทั้งนี้ จากการดําเนินงานของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีที่ผานมา ไมมีปญหาดังกลาวแตอยาง
ใด 

1.3.2 ความเส่ียงอันเกิดจากแหลงน้ําดิบ 

(ก) ความสามารถในการสูบน้ําจากแหลงน้ําดิบเพ่ือการผลิตน้ําประปา 

 บริษัทฯ ใชน้ําจากแมน้ําทาจีนตอนกลาง และประปาปทุมธานีใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิต
น้ําประปาเพื่อจําหนายใหแก กปภ. โดยบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบน้ําไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ สําหรับการสูบน้ําของบริษัทฯ จากแมน้ําทาจีนนั้น สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติไดมีหนังสือที่ นร. 0110/423 ลงวันที่ 27 เมษายน 2544 ไมขัดของในการที่บริษัทฯ จะทําการสูบน้ําในปริมาณวันละ 
320,000 ลบ.ม. สวนประปาปทุมธานีไดรับหนังสือที่นร. กทช./070 ลงวันที่ 24 มกราคม 2539 เห็นชอบใหประปาปทมุธานทีาํการ
สูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไดในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม.. และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบน้ําเพิ่มเติมอีก
ในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. เพ่ือรองรับการขายน้ําประปาที่เพ่ิมขึ้นตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 
2549 กับ กปภ. ซึ่งประปาปทุมธานียังไมไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติสําหรับการขอ
สูบน้ําเพิ่มเติมดังกลาว 

 ประปาปทุมธานีไดทําการสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเกินปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบใหใชไดต้ังแตเดือนกันยายน 
2549 แตปจจุบันไมมีหนวยงานใดที่เปนผูมีอํานาจกลาวโทษเนื่องจากไมมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ มีเพียงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่กลาวถึงอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ํา แตอยางไรก็ตาม ระเบียบดังกลาวไมมีการกําหนดเรื่องอํานาจในการกลาวโทษผูที่ไมกระทํา
ตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตใหทําการสูบน้ํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา คณะกรรมการทั้งสองคณะดังกลาวจะขอความ
รวมมือไปยังหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมการประกอบกิจการของประปาปทุมธานีใหออกคําสั่งใหหยุดทําการสูบน้ําสวนทีเ่กนิกวา
ปริมาณที่ไดรับอนุญาต ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี 

(ข) ความเพียงพอของแหลงน้ําดิบ และการหาแหลงน้ําสํารอง 

 ปริมาณของน้ําดิบในแหลงน้ําขึ้นกับหลายปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน ภัยแลง ปญหาขาดแคลน
น้ําจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ น้ํามีคุณภาพต่ําในชวงฤดูแลง ในปที่เกิดสภาวะความแหงแลงปริมาณน้ําจะมีนอยกวา
ปกติ บริเวณที่สูบน้ําอาจไดรับผลกระทบจากการรุกล้ําของน้ําเค็มได และเหตุการณอื่นๆ ที่ไมอาจคาดหมายได ทั้งนี้บริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานียังมิไดมีการดําเนินการจัดหาแหลงน้ําสํารองอื่นไวทดแทนแหลงน้ําดิบทั้ง 2 แหลงดังกลาวแตอยางใดเนื่องดวย
จะตองมีการใชเงินลงทุนสูงในการที่จะสรางระบบสําหรับแหลงน้ําสํารองดังกลาว แตบริษัทฯ ไดเร่ิมมีการศึกษาคุณภาพของ
แหลงน้ําอื่นในบริเวณใกลเคียง สวนประปาปทุมธานียังไมมีการศึกษาหาแหลงน้ําสํารอง เนื่องจากประปาปทุมธานีมีความเห็นวา 
แมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของประเทศไมนาจะเกิดปญหาปริมาณน้ําแหงแลงได อยางไรก็ตาม แมวาตามสัญญาซื้อ
ขายน้ํา ระหวาง บริษัทฯ  และกปภ. จะมีขอกําหนดวากปภ. ตกลงจะชําระเงินชดเชยใหกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถผลิต
น้ําประปาไดตามปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตองจัดสงใหกับกปภ. ดวยเหตุที่ไมสามารถจัดหาแหลงน้ําอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียง
กับแหลงน้ําเดิมไดก็ตาม แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาปริมาณน้ําดิบจากแหลงน้ําจะมีอยางเพียงพอใหบริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีใชในการผลิตน้ําประปาตามกําลังการผลิตปจจุบันหรือตามกําลังผลิตที่อาจขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต และไมอาจรับรอง
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ไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะสามารถหาแหลงน้ําอื่นเพื่อใชในการผลิตน้ําประปาทดแทนได อันจะสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี  

 (ค) ตนทุนเรื่องราคาน้ําดิบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะยังไมมีคาใชจายสําหรับคาน้ําดิบที่สูบจากแหลงน้ําทั้ง 2 
แหลงดังกลาว แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพื่อกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาใชน้ําจากการสูบ
น้ําจากแหลงน้ําดิบธรรมชาติอันจะสงผลใหตนทุนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้นหรือไม อยางไรก็ตาม 
สัญญาซื้อขายน้ําประปาและสัญญาใหสิทธิไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับกรณีที่มีการเรียกเก็บคาใชน้ําดิบซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิต
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินดังกลาวทั้งหมดตางหากกับกปภ. แตสําหรับประปา
ปทุมธานีจะสามารถปรับคาประปาตามภาระตนทุนที่สูงขึ้นไดตอเมื่อไดมีการตกลงกัน หากตกลงไมไดใหเขาสูกระบวนการระงับ
ขอพิพาท ทั้งนี้ หากมีการกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาน้ําดิบจากหนวยงานของรัฐ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานีไดหากไมสามารถตกลงกับกปภ. ได  

(ง) คุณภาพน้ําดิบ 

 ตนทุนการผลิตที่สําคัญของการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีคือ คาใชจายสารเคมีซึ่งแปรผันตาม
คุณภาพน้ําของน้ําดิบ ในป 2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือน ป 2551 คาใชจายสารเคมีของบริษัทฯ เทากับ 38.7 ลาน
บาท 61.5 ลานบาท 57.8 ลานบาท และ 58.4 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ย เทากับ 0.58 บาท/
ลบ.ม. 0.74 บาท/ลบ.ม.. 0.62 บาท/ลบ.ม. และ 0.54 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ และคาใชจายสารเคมีของประปาปทุมธานีในป 
2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 เทากับ 35.8 ลานบาท 59.5 ลานบาท 71.3 ลานบาท และ 81.4 ลานบาท 
ตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ยเทากับ 0.36 บาท/ลบ.ม. 0.55 บาท/ลบ.ม. 0.62 บาท/ลบ.ม. และ 0.71 บาท/
ลบ.ม. ตามลําดับ คุณภาพของน้ําดิบจากแหลงน้ําดิบขึ้นกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ปริมาณน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและครัวเรือน ภัยแลง น้ําทวม เปนตน บริษัท
ฯ ไมอาจรับรองไดวาคุณภาพของแหลงน้ําดิบของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะอยูในเกณฑที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอสําหรับ
การนํามาผลิตน้ําประปา หากน้ําดิบจากแหลงน้ํามีคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
น้ําก็จะเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีคาใชจายที่สูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี ซึ่งตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาบริษัทฯ มีสิทธิขอใหกปภ. ชดเชยภาระตนทนุ
ที่สูงขึ้นได แตถากปภ. ไมสามารถชําระเงินชดเชยไดก็จะชดเชยดวยวิธีการอื่นเชนปรับระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปา 
หรือปรับคาน้ําประปา  

 

1.3.3 ความเส่ียงจากการตองพึ่งพาลูกคารายเดียว 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีขายน้ําประปาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแก กปภ. เพียงรายเดียว โดยกปภ. จะทําการจําหนาย
น้ําใหแกผูใชน้ําตอไป การซื้อขายน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีนั้นเปนไปตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ทัง้ 
4 ฉบับคือ (1) สัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันที่ 21 กันยายน 2543 (2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญา
ซื้อขายน้ําประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 (3) สัญญาใหสิทธิระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 และ (4) สัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 
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สัญญาทั้ง 4 ฉบับดงกลาวมีขอสัญญาที่กําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานี โดยการวัด
ปริมาณน้ําซื้อขาย จะวัดจากมาตรวัดน้ําที่ติดต้ังไวที่สถานีจายน้ําของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี บริษัทฯ และประปาปทุมธานี
ไมสามารถจําหนายน้ําประปาใหกับผูใชน้ําโดยตรงผานระบบจําหนายน้ําของกปภ. บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงมีความเสี่ยง
จากการตองพ่ึงพิงกปภ. ในฐานะลูกคาเพียงรายเดียว 

1.3.4 ความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราคาไฟฟา 

 ตนทุนคาไฟฟาเปนตนทุนหลักในการผลิตน้ําประปา (หากไมรวมตนทุนทางการเงินซึ่งเปนเงินกูจากสถาบันการเงิน) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในสวนของคาไฟฟาคิดเปนสัดสวนของตนทุนรวมทั้งหมดประมาณรอยละ 19.2 รอยละ 26.0 
รอยละ 27.1 และรอยละ 26.5 สําหรับป 2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 ตามลําดับ ทั้งนี้ แมวาอัตราคาไฟฟาที่
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดรับจะเปนอัตราคาใชบริการที่ตํ่ากวาลูกคาทั่วไป หรือในอัตราที่ถูกที่สุดที่คิดกับลูกคาใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ กับ กปภ. และในสัญญาใหสิทธิดําเนินการ
ผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวางประปาปทุมธานีกับ กปภ. อยางไรก็ตาม อัตราคาไฟฟาดังกลาวเปนอัตราที่ภาครัฐเปนผู
กําหนด ซึ่งมีความผันผวนตามราคาน้ํามันในตลาดโลกและตนทุนการผลิตไฟฟารวมทั้งปริมาณความตองการใชไฟฟา ซึ่งเปน
ตนทุนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถควบคุมได ซึ่งหากอัตราคาไฟฟาเปลี่ยนแปลงและผันผวนมาก อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยได 

อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกลาวไดรับการปกปองสวนหนึ่งจากขอตกลงในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ 
กับ กปภ. ที่ใหบริษัทฯ ปรับอัตราคาน้ําประปาไดตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลาง และตามคาคงที่ (K) และจาก
ขอตกลงในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางประปาปทุมธานีและ 
กปภ. ที่ใหประปาปทุมธานีปรับอัตราคาน้ําประปาไดตามดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ 

 

1.4 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจการประปา หรือ
นโยบายของรัฐ 

1.4.1 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ําประปา 

 การประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนการประกอบกิจการภายใตสัมปทานที่ไดรับจากผูให
สัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกระทรวงที่รับผิดชอบ
รัฐวิสาหกิจที่ดูแลสาธารณูปโภคดําเนินการจัดต้ังองคกรกํากับดูแล เพ่ือแยกภาระหนาที่กํากับดูแลออกจากภารกิจการประกอบ
กิจการ หรือบริการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เพ่ือผลประโยชนของประเทศและของประชาชน และหากมีความจําเปนใหยกราง
กฎหมายรองรับดวย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรับผิดชอบไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา 
(“รางพรบ. กิจการน้ํา”) เพ่ือจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําซึ่งรวมถึงกิจการประปาใหมีความเหมาะสมและ
โปรงใส สงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการน้ําที่มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการจากกิจการน้ําที่มีคุณภาพได
มาตรฐานเปนธรรมและทั่วถึง รวมถึงเปนการสงเสริมการแขงขันการประกอบกิจการน้ําที่เปนธรรมและปองกันการใชอํานาจ
ผูกขาดในทางที่มิชอบ โดยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการน้ําแหงชาติเปนองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการ
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น้ําประปาเพื่อกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ กําหนดคุณสมบัติ วิธีการ หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และระยะเวลาในการอนุญาตประกอบกิจการ ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารางพรบ. 
กิจการน้ํา  

 รางพรบ. กิจการน้ําไดเคยถูกนําเสนอเพื่อพิจารณาแลวแตคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตรมีความเห็น
วายังไมมีความจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อมาควบคุมกิจการน้ําแตอยางใดจึงไมมีการพิจารณารางพรบ .กิจการน้ํา
ดังกลาว แตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนดเรงปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปรับปรุงและเรง
ผลักดันใหออกกฎหมายในดานตางๆ และรางพรบ. กิจการน้ําเปนรางกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะตองเรงผลักดันใหออกเปนกฎหมาย
โดยเร็ว แตจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รางพรบ . กิจการน้ํายังไมไดถูกนําเสนอเพื่อพิจารณาแตอยางใด และยังไมมีความ
แนนอนวาจะมีการนําเสนอเพื่อพิจารณาเมื่อใด  บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแลกิจการ
ประปาของคณะกรรมการกิจการน้ําแหงชาติ รวมทั้งลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ การกํากับดูแล
การดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว และการบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่จะประกาศใชใน
อนาคต ความไมแนนอนดังกลาวอาจทําใหธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวของดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ  

(ข) กฎหมายเกี่ยวกับการใชแหลงน้ําดิบ 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดใหรางพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ํา (“รางพรบ. ทรัพยากรน้ํา”) ซึ่งเปนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนรางกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะตองเรง
ผลักดันใหออกเปนกฎหมายโดยเร็ว และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพรบ. 
ทรัพยากรน้ํา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ซึ่งรางดังกลาวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรน้ํา 
องคการบริหารจัดการลุมน้ําและองคกรผูใชน้ํา กองทุนทรัพยากรน้ํา การพัฒนา ฟนฟู คุมครอง และอนุรักษทรัพยากรน้ํา การ
ปองกันแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําขาดแคลน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การแบงประเภทการใชน้ําออกเปน 3 ประเภท 
การกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนผูมีอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยทั่วไปและมีอํานาจ
หนาที่อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการใชน้ําประเภทที่ 2 ซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทฯ (กลาวคือ การใชทรัพยากรน้ําในแหลง
น้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงาน ไฟฟา การ
ประปา หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง) โดยจะตองไดรับอนุญาตใหใชทรัพยากรน้ําจากคณะกรรมการลุมน้ําที่แหลง
น้ําสาธารณะนั้นต้ังอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยังไมมีการจัดทําราง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของตามที่อางอิงในรางพรบ.ทรัพยากรน้ําแตอยางใด บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจ
ในการกํากับดูแลแหลงน้ําของคณะกรรมการลุมน้ํา รวมทั้งลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ ความไมแนนอนดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  

1.4.2 ความเส่ียงจากการแปรรูปองคกรของ กปภ.  

 สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไดระบุในจดหมายแสดงเจตจํานงฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 ตอกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศวาจะเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมมากขึ้น ลดภาระหนี้ของภาครัฐ เปดใหมีการ
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แขงขันโดยเสรี กระตุนใหมีประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้น ในการนี้จึงไดจัดทําแผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นในป 2541 ซึ่ง
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจสาขาประปาเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่งที่จะตองดําเนินการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมบทบาทของเอกชนในกิจการ
ประปา ชวยเหลือรัฐบาลในการใหบริการน้ําประปาแกประชาชน แตอยางไรก็ตามจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คงยังมีความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการสาขาประปาซึ่งรวมถึงกปภ. ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจคาดการณไดวา รัฐบาล จะมีแนวนโยบาย
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางไร และหากกปภ. แปรรูปองคกรเปนบริษัท (Corporatisation & Privatisation) แลวจะสงผล
กระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม นอกจากนี้ 
ภายหลังการแปรรูป กปภ. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการประปา และอาจสงผลตอความสามารถ
ในการใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ในการขออนุญาต หรือความยินยอมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงการไดรับบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่ตํ่ากวาบุคคลอื่นทั่วไปหรือในอัตราที่ถูกที่สุด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ผลประกอบการ รายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  

1.4.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐเกี่ยวกับน้ําบาดาล 

ตามรายงานสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด และแนวทางการบริหารจัดการน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เพ่ือทราบเปนขอมูล ไดกลาวถึงสถานการณของน้ําบาดาลและแผนดินทรุดวาในอดตีที่
ผานมามีการสูบน้ําบาดาลมาใชในปริมาณมากจนเกินสมดุลเปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนานจนเกิดผลกระทบและวิกฤตการณน้ํา
บาดาลคือ แรงดันของระดับน้ําบาดาลลดต่ําลงอยางรวดเร็ว โดยไมมีการคืนตัวเกิดผลกระทบตอเนื่องคือแผนดินทรุด และน้ําเค็ม
แทรกซึมรุกล้ําเขาไปในชั้นน้ําบาดาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2526 จึงไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและ
แกไขวิกฤตการณน้ําบาดาลขึ้น และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2538 ไดกําหนดเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
และเขตควบคุมการใชน้ําบาดาลซึ่งไดแกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งรวมถึงจังหวัดปทุมธานี และนครปฐม 
สมุทรสาคร (พ้ืนที่จําหนายน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี) และกําหนดใหหนวยงานของรัฐเลิกใชน้ําบาดาลเปนน้ํา
ดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในเขตวิกฤต ใหเอกชนลดการใชน้ําบาดาลลงโดยการกําหนดอัตราคาน้ําบาดาลใหเทากับหรือสูงกวา
อัตราคาน้ําประปา และเรงรัดใหการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคขยายบริการน้ําประปาใหทั่วถึงในเขตพื้นที่ที่มี
ปญหา ดวยมาตรการดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับกปภ. โดยการทําประปาผิว
ดินเพื่อผลิตน้ําประปาใหบริการแกผูใชน้ําในเขตวิกฤตแทนการใชน้ําบาดาล นอกจากนี้ตามรายงานสถานการณฉบับดังกลาวได
กลาวถึงสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทุรดในปจจุบันวา สืบเนื่องจากการที่รัฐไดดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขและปองกน
การเกิดวิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด ทําใหปจจุบันสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุดดีขึ้น ปริมาณการใชน้ํา
บาดาลลดลงอยางมาก ทําใหระดับน้ําบาดาลมีการฟนตัวสูงขึ้นในทุกพ้ืนที่ ปญหาการทรุดตัวของแผนดินลดลงอยางเห็นไดชัด
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้ แมวาสถานการณน้ําบาดาลจะดีขึ้นแต กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลก็ยังคงทําการควบคุมการใชน้ําบาดาลอยางเข็มงวดตอไป 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวารัฐจะไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือลดมาตรการควบคุมการใชน้ําบาดาลใน
เขตวิกฤตลง และหากมีการผอนปรนมาตรการใหสามารถใชน้ําบาดาลไดเพ่ิมขึ้นอาจกระทบตอรายได ฐานะการเงิน และโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทแตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อวาแนวโนมในการที่ภาครัฐจะกลับมาผอนผันใหสามารถใชน้ําบาดาล
มีตํ่ามาก เนื่องจากจะสงผลเสียมากกวาผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย 
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1.5 ความเส่ียงอื่นๆ 

1.5.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 3 แหง โดยมียอดเงินกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 5,989.60 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Interest Rate) โดยอางอิงกับอัตรา MLR ของธนาคารผูใหกู โดยในป 2548 ป 
2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 35.4  รอยะละ 46.2 รอยละ 49.9 และรอยละ 
43.6 ของตนทุนขายและดอกเบี้ยจายรวมกัน ตามลําดับ สวนประปาปทุมธานีมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2 แหง โดยมียอด
เงินกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 3,319.80 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Interest Rate) 
โดยอางอิงกับอัตรา MLR ของธนาคารผูใหกูเชนกัน โดยในป 2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 ประปาปทุมธานี
มีดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ   36.4  รอยละ 38.8 รอยละ 31.9 และรอยละ 29.1 ของตนทุนขายและดอกเบี้ยจายรวมกัน 
ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 1.15 เทา 
จากขอมูลทางการเงินดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายทางการเงินที่พ่ึงพิงหนี้สินในระดับหนึ่ง 
โดยหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดวยเหตุนี้ หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นจะสงผลใหบริษัทฯ และบริษัทยอย
มีภาระดอกเบี้ยจายที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย   อยางไรก็ตาม เพ่ือเปรการลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ ไดดําเนินการเจรจากับผูใหกูและไดรับ
การอนุมัติใหขยายระยะเวลาชําระหนี้จากเดิม 5 ปเปน 8 ป ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2551 ไดมีมติใหบริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 7,500 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯกําลังอยูระหวาง
ดําเนินการ และคาดวาจะเสนอขายหุนกูไดภายในไตรมาส 1 ของป 2552 

1.5.2 ความเส่ียงดานแรงงาน 

 ความเสี่ยงดานการบริหารบุคลากรภายในองคการ ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคลเปนปจจยัที่สําคัญมากตอ
ความสําเร็จขององคการ โดยปจจัยเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับที่ยอมรับไดเนื่องจากฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการมีมาตราการ
ควบคุมและติดตามอยางสม่ําเสมอ และมกีฏระเบียบสําหรับพนักงานบริษัททุกคนปฏบิัติ และแนวทางใหการสรรหาบุคลากรจาก
แหลงแรงงานโดยครง อีกทั้งบริษัทฯมีนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการสงเสริมใหพนักงานทุกระดับเกิดการ
เรียนรูและมุงสูองคการแหงการเรียนรู ซึ่งถอืเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน 
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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) 
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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 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
   

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ 

3.1.1 สัญญาหลักที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

 3.1.1.1 บริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการประปาเพื่อผลิตและจําหนายน้ําประปาภาคเอกชนรายใหญที่สุดของประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่จะใหประชาชนใชน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาล อันเปนการแกปญหาแผนดินทรุดและน้ําเค็ม
แทรกในชั้นน้ําบาดาล และเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่บริการน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคโดยบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญา
ในการประกอบธุรกิจที่สําคัญดังนี้ 

(1) สัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 โดย กปภ. จะซื้อน้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิต
ได เพ่ือใหบริการตอใหกับผูใชน้ํา ซึ่งครอบคลุม จ.สมุทรสาครทั้งจังหวัด (รวมถึงพ้ืนที่ อ.กระทุมแบน และ อ.เมือง
สมุทรสาคร) และพื้นที่ใน อ.สามพราน และ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  เปนระยะเวลา 30 ป โดยเริ่มต้ังแตวันที่บริษัท
ฯ เร่ิมขายน้ําใหแก กปภ. ตามสัญญาคือเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 
โดยมีลักษณะสัญญาแบบ Build-Own-Operate (“BOO”) บริษัทฯ เปนผูกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบ
จายน้ําประปา และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปา โดยบริษัทฯ ไมตองโอน
ระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาใหแก กปภ. หากบริษัทฯ มีความประสงคจะตออายุสัญญานี้ บริษัทฯ 
ตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจงความประสงคให กปภ. ทราบอยางนอย 3 ป กอนครบกําหนดระยะเวลาของ
สัญญาหรือวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 และ กปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหแกบริษัทฯ โดยตองทําความตกลง
รวมกันทั้งสองฝายกอนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญานี้ หากบริษัทฯ และ กปภ. ไมสามารถตกลงกันไดจนครบ
กําหนดระยะเวลาของสัญญา ใหถือวาสัญญานี้สิ้นสุด  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองจัดใหมีกําลังการผลิตขั้นตํ่า 320,000 ลบ.ม./วัน และสัญญาไดกําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่า
ที่ กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ  (MOQ) ตลอดอายุสัญญาซื้อขายน้ําประปา สรุปไดดังนี้ 

ระยะเวลาเริ่มตน ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 
21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000 
21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 
21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 300,000 

 นอกจากขอกําหนดเรื่องปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากบริษัทตามรายละเอียดขางตนแลว ตาม
สัญญาซื้อขายน้ําประปาไดกําหนดใหบริษัทฯ จะตองดูแลและทําใหระบบผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตเพียงพอที่จะสงน้ําประปาในปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อในขณะนั้นบวกดวยรอยละ 7 ของปริมาณ
น้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อในขณะนั้น หรือบวกดวยปริมาณน้ําประปาจํานวน 20,000 ลบ.ม./วัน แลวแตอยางใดจะ
นอยกวาเสมอ ดังนั้น กําลังการผลิตสูงสุด ณ ปจจุบันของบริษัทฯ จึงเพียงพอตอการจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. 
แตเพียงผูเดียว ตามที่สัญญาซื้อขายน้ําประปากําหนด   
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 บริษัทฯ สูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนเพื่อนํามาใชในการผลิตน้ําประปา โดยน้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิตไดจะถูก
สงจากโรงผลิตน้ํา ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ดวยทอสงน้ําประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ 
คือ สถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํามหาชัย  และสูบจายน้ําตอไปยังพ้ืนที่ใหบริการของสํานักงานประปา 
3 แหงไดแกสํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร ตามทอจายน้ํา 
(LDN) ที่เชื่อมตอกับสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ  โดยปริมาณน้ําที่ซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวดั
น้ําที่สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง และคํานวณตามอัตราคาน้ําประปาที่กําหนดตามสัญญาซึ่งจะมีการปรับราคาทุกวันที่ 1 
มกราคม ของแตละปตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General CPI) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคาคงที่ 
(K) ซึ่งมีวิธีการคํานวณอัตราคาน้ําประปาดังนี้ 

อัตราคาน้ําประปา 

Pn+1 = Pn x {1+(CPIn-CPIn-1)} x K 
             CPIn-1 

    
N ปกอนหนาที่จะมกีารปรับอัตราคาน้ําประปา 
Pn+1 อัตราคาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที่ n+1 หนวยเปน ลบ.ม. และตองปดเศษของทศนิยม

ตําแหนงที่ 7 ทิ้ง 
Pn อัตราคาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม ในปที่ n และมีคาเริ่มตนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เทากับ 

13.900000 บาท / ลบ.ม. 
CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลาง ที่ประกาศโดยกองดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย กระทรวงพาณิชย สําหรับเดือนธันวาคม ณ ปที ่n-1 และมีคาเริ่มตนสําหรับเดือนธันวาคม 2541 
เทากับ 128.1 

CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปที ่n (*) 
K คาคงที่ในการปรับอัตราคาน้ําประปา คาคงที่ (K) จะมีคา 

สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีคาเทากับ 1.03000 
สําหรับปที่ 8 ถึงปที่ 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีคาเทากับ 1.02500 
สําหรับปที่ 11 ถึงปที่ 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีคาเทากับ 1.01000 
สําหรับปที่ 15 (พ.ศ. 2557) เปนตนไป มีคาเทากับ 1.00000 

(*) หากในเดือนธันวาคมของปใดๆ (n) คา CPI ยังไมประกาศอยางเปนทางการ เพ่ือใชในการคํานวณอัตรา
คาน้ําประปา (1 มกราคมของปที ่n+1) แลว อัตราคาน้ําประปาของเดือนในปถัดไปจะใชอัตราคา
น้ําประปาของปกอนจนกระทัง่คาดัชนี (CPI) ถูกประกาศใชและจะตองนําคาดัชนี (CPI) มาคํานวณ 
อยางไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคาอัตราคาน้ําประปาไดตามที่ควรจะเปนแลว คาน้ําประปาในแตละ
เดือนจะถกูปรับใหเทากับเดือนนั้นๆ โดยผูซือ้ตองชําระชดเชยสวนที่ขาด นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคมของปที่ 
n+1 จนถึงวันที่ไดปรับอัตราคาน้ําประปานั้น มูลคาของการปรับชดเชยคาน้ําประปานี้เทากับปริมาณ
น้ําประปาที่ไดรับในปที่ n+1 ณ อัตราคาน้ําประปาเทากับ Pn คูณดวยผลตางอัตราคาน้ําประปาของ Pn 
กับ Pn+1 
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 อัตราคาน้ําประปาดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามสภาวะน้ําดิบตามปกติทั่วไป อางอิงจากคุณภาพน้ําดิบ
ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา ทั้งนี้หากคุณภาพน้ําดิบไมเปนไปตามมาตรฐานน้ําดิบที่กําหนดไวโดยมิใช
ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปรับราคาคาน้ําประปาใหเปนไปเพื่อสะทอนตนทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นได 

 นอกจากนี้ เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณใชน้ําบาดาลในพื้นที่ฝง
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยการสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูใชน้ําบาดาลหันมาใชน้ําประปาทดแทนการใชน้ํา
บาดาลมากขึ้น และเพื่อเปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ กปภ. อีกทั้งเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล บริษัท
ฯ จึงไดใหสวนลดแก กปภ. ในสวนของน้ําประปาที่สูงกวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อ ดังนี้ 

สวนลดที่ใหกบั กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 200,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 
20 กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 250,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 
20 กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 300,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 
20 กรกฎาคม 2552 

 

อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ ขายใหแก กปภ. ที่ผานมาเปนดังนี้  

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา (บาท / ลบ.ม.) 
5 มกราคม 2547  ถึง 31 ธันวาคม 2547 17.437898 
1 มกราคม 2548  ถึง 31 ธันวาคม 2548 18.609628 
1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 20.259647 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 21.481579 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 22.751945 
1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 23.552023 

(2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (สัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ) 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ กับ กปภ. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อน้ําประปาขน
ตํ่าเพิ่ม ซึ่งทําใหปริมาณรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่า (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 
354,000 ลบ.ม./วัน โดย ณ วันเริ่มซื้อขายน้ําประปาสวนเพ่ิมวันแรก MOQ(ภายใน 660วันนับแตวันลงนามใน
สัญญาหรือไมเกินวันที่ 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 ตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิม โดยมีอัตราคา
น้ําประปาเริ่มตน ณ วันทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ เทากับ 10.52 บาท/ลบ.ม. และจะมีการปรับอัตราคาน้ําประปาทุก
รอบปนับจากวันลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้  
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อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม 

Pn+1 = Pn x {1+(CPIn-CPIn-1)} 
             CPIn-1 

    
Pn+1 อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม รอบปที่ n+1 
Pn อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม รอบปที่ n 
CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปที ่n-1 ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 
CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปที ่n ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 
n ปกอนหนาที่จะมกีารปรับอัตราคาน้ําประปาสวนเพิม่ 

หากอัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่มดังกลาวในรอบปใด ๆ สูงกวาอัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่มในรอบปกอน
หนาที่จะมีการปรับอัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม เกินกวารอยละ 4 ใหปรับคาน้ําประปาสวนเพิ่มในรอบปนั้น ๆ ไดรอย
ละ 4 และการคํานวณอัตราคาน้ําประปาทุกรอบปใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปน
ระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2573 โดยสัมปทานอนุญาตใหบริษัทฯ ในการทาํ
น้ําประปา และทําการจําหนายน้ําประปาในพื้นที่ 5 อําเภอ 2 จังหวัด ไดแก  

จังหวัด อําเภอ 

นครปฐม สามพราน นครชัยศรี และพุทธมณฑล 

สมุทรสาคร กระทุมแบน และเมืองสมุทรสาคร 

  ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ สามารถผลิต และจําหนายน้ําประปาในพื้นที่ดังกลาวได โดย
น้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิตได บริษัทฯ สามารถจําหนายใหแกบุคคลใดๆ โดยไมมีขอจํากัด เชน กปภ. การนิคม
อุตสาหกรรม เทศบาลตางๆ เปนตน 

  ทั้งนี้ สัมปทานกําหนดใหบริษัทฯ คิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําไดตามอัตราที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย
น้ําประปาระหวาง กปภ. กับ บริษัทฯ  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําทาจีน 

 บริษัทฯ ไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2544 ขอ
อนุญาตสูบน้ําจากแมน้ําทาจีน (เดิมชื่อแมน้ํานครชัยศรี) ในปริมาณวันละ 320,000 ลบ.ม. เพ่ือใชเปนแหลงน้ําดิบใน
การผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายใหแกประชาชนในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสาคร ตามที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิจาก 
กปภ. ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับหนังสือที่ นร. 0110/423 ลงวันที่ 27 เมษายน 2544 จาก
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สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไมขัดของในการสูบน้ําดิบดังกลาวของบริษัทฯ และระบุใหบริษัทฯ 
ควรพิจารณาจัดหาแหลงน้ําสํารองไวใชดวยเนื่องดวยปญหาปริมาณและคุณภาพน้ําของแมน้ําทาจีน  

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และการซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุงกับ วอเตอรโฟลว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 มีอายุ
สัญญา 30 ป ตามอายุสัญญาซื้อขายน้ําประปา คือ นับต้ังแตวันที่เร่ิมประกอบกิจการคือต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 
2547 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 ใหวอเตอรโฟลว ดําเนินการในสวนของการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบ
ผลิตน้ําประปา โดย วอเตอรโฟลว เปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการผลิตทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสารเคมี คาไฟฟา 
คาแรงงาน และคาวัสดุสิ้นเปลือง ยกเวนคาอุปกรณอะไหลซึ่งเปนความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ วอเตอรโฟลว จาก AAA ซึ่งเปนนิติ
บุคคลอื่น ทําให วอเตอรโฟลว มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และมีลักษณะเปนหนวยผลิตน้ําประปาของบรษัิทฯ 
และ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ไดมีการแกไขสัญญาระหวางบริษัทฯ กับ วอเตอรโฟลว ใหสอดคลองเหมาะสมกับ
โครงสรางการถือหุน ทั้งนี้ นับแตนั้นมา บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการผลิตทั้งหมด ยกเวนคาแรงงานและ
คาวัสดุสิ้นเปลือง โดย วอเตอรโฟลว ไดรับคาจางในการผลิตน้ําประปาตามปริมาณน้ําประปาที่บริษัทฯ จายใหกับ 
กปภ. เปนรายเดือน  โดยอัตราคาจางดังกลาวปรับเปนรายปตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General CPI) ของภาค
กลาง ทั้งนี้ สําหรับป 2549 ป 2550 ป 2551 และป 2552 อัตราคาจางที่บริษัทฯ จายใหแก วอเตอรโฟลว คือ 0.25 
บาท/ลบ.ม. 0.258613 บาท/ลบ.ม. 0.267226 บาท/ลบ.ม. และ 0.269876 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ  

 3.1.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เมื่อป 2532 กปภ. และ รัฐบาลไทยไดรับความรวมมือจาก Japanese International Corporation Association 
(JICA) เขามาชวยศึกษาความเปนไปไดในการหาแหลงน้ําทดแทนน้ําบาดาลในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพ่ือแกไขปญหาแผนดินทรุด 
ปญหาน้ําทวม และภาวะน้ําเค็มแทรกในน้ําบาดาล ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่บริการน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของ
ผูบริโภค JICA ไดแนะนําแนวทางแกปญหาโดยการใชน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยามาผลิตเปนน้ําประปาทดแทนน้ําบาดาล 
กปภ. จึงจัดใหมีการประกวดราคาของภาคเอกชนเพื่อดําเนินโครงการผลิตน้ําประปาเพื่อใชในพ้ืนที่ จ.ปทุมธานี โดยใชน้ําดิบ
จากแมน้ําเจาพระยาขึ้น 

 ประปาปทุมธานีจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเพื่อประกอบกิจการประปาใหแก กปภ. ตามโครงการดังกลาวโดยจัดเปน
โครงการเอกชนรวมลงทุนโครงการแรกในการผลิตน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ประปา
ปทุมธานีไดเขาทําสัญญาในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538 โดย กปภ. ใหสิทธิประปาปทุมธานี
ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาในเขตปทุมธานี และรังสิต จ. ปทุมธานี เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันเริ่ม
ประกอบกิจการ คือต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2541 ถึง 14 ตุลาคม 2566 ลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-
Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายน้ําประปา ทั้งนี้ ประปา
ปทุมธานีตองโอนระบบจายน้ําประปาใหแก กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจการ แตในสวนระบบผลิตน้ําประปาจะตก
เปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวันที่ครบ 25 ป หลังจากวันเริ่มประกอบกิจการหรือของวันที่ 14 
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ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีสามารถขอเชาระบบผลิตน้ําประปาจาก กปภ. เพ่ือผลิตและจําหนายน้ําประปา
ตอจากวันที่ครบ 25 ป ได โดยการสงหนังสือแจงความจํานงตอ กปภ. หลังจากวันที่ครบรอบ 24 ป ของวันเริ่ม
ประกอบกิจการ และอยางนอยเปนเวลา 6 เดือนกอนวันที่มีการโอนระบบผลิตน้ําประปาดังกลาวหรือในระหวางวันที่ 
15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีสามารถขอเชาระบบผลิตน้ําประปาจาก กปภ. ได
อีก 2 คร้ัง ระยะเวลาเชาครั้งละ 10 ป 

  ภายใตสัญญาฉบับนี้ สิทธิของประปาปทุมธานีสําหรับการจําหนายน้ําประปาในปริมาณไมเกิน 288,000 ลบ.
ม./วัน โดย กปภ. จะหยุดการจายน้ําประปาจากแหลงประปาอื่นใหแกผูบริโภคใหแกพ้ืนที่เขตปทุมธานีและรังสิต
หลังจากวันเริ่มประกอบกิจการ คือวันที่ 15 ตุลาคม 2541 เวนแต เมื่อ กปภ. คาดวาความตองการน้ําประปาในเขต
ปทุมธานี – รังสิตเกินกวา 288,000 ลบ.ม./วัน กปภ. จึงจะมีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการที่จะจัดหาน้ําประปาในสวนที่
เกินใหแกผูบริโภคได ไมวาจะดําเนินการเองหรือใหเอกชนรายอื่นดําเนินการ แมวาสัญญานี้จะยังไมสิ้นสุดลงก็ตาม 
แต กปภ. จะซื้อน้ําประปาจากแหลงอื่นหรือดําเนินการจายน้ําประปาแกผูบริโภคสวนที่เกินดังกลาวขางตนไดตอเมื่อ
ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ตองซื้อครบจํานวน 288,000 ลบ.ม./วัน แลว 

กอนครบกําหนด 15 วันกอนสิ้นปทุกป กปภ. จะกําหนดและแจงปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อจากประปา
ปทุมธานี (MOQ) ทั้งนี้ MOQ ในแตละปจะตองไมตํ่ากวาปริมาณน้ําที่กําหนดไวในปกอนหนานั้น โดย MOQ ของป 
2550 และป 2551 เทากับ 260,000 ลบ.ม./วัน และสําหรับ MOQ ป 2552 นั้น ประปาปทุมธานีไดรับแจงจาก กปภ. 
แลว ซึ่งไดกําหนดไวที่ 260,000 ลบ.ม./วัน 

เมื่อรวมกับประมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. จะตองรับซื้อจากประปาปทุมธานีตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติม 
โดยแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 กปภ. จะตองรับซื้อน้ําประปาเพิ่ม 50,000 ลบ.ม./วัน และ
ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 กปภ. จะตองรับซื้อน้ําประปาเพิ่ม 60,000 ลบ.ม./วัน นั้น ทําให
โดยรวมแลวต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 MOQ รวมจะเปน 310,000 ลบ.ม./วัน และตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 MOQ รวมจะเปน 320,000 ลบ.ม./วัน 

ประปาปทุมธานีสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยามาใชในการผลิตน้ําประปา โดยน้ําประปาที่ผลิตไดจากโรงผลิต
น้ําที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  จะถูกสงผานทอสงน้ําประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 3 แหงคือ สถานีจายน้ํา
รังสิต สถานีจายน้ําธรรมศาสตร และสถานีจายน้ําปทุมธานี น้ําประปาจากสถานีจายน้ํารังสิตและสถานีจายน้ํา
ธรรมศาสตรจะถูกสงตอไปยังสํานักงานประปารังสิต สวนน้ําประปาจากสถานีจายน้ําปทุมธานีจะถูกสงตอไปยัง
สํานักงานประปาปทุมธานี ผานทอจายน้ํา (LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. 

ทั้งนี้ ปริมาณน้ําประปาที่ซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัดน้ําที่สถานีจายน้ําทั้ง 3 แหง อัตราคา
น้ําประปาจะปรับในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปตามสูตรการคํานวณที่กําหนดไวในสัญญา ดังนี้ 

BWCi+1 = BWCi (1+(CPIi – CPIi-1)) 
                         CPIi-1 

 
BWCi+1  คือ คาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที ่i+1 
BWCi  คือ คาน้ําประปา ณ วันที่ 1 มกราคม  ในปที ่i  
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CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i – 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
I คือ ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปาเริ่มจากป พ.ศ. 2541 

ทั้งนี้ดัชนีราคาผูบริโภคในสูตรคํานวณเปนดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ 

อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถขอปรับราคาคาน้ําประปาได หากมีกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมีการ
จายเงินจํานวนใดๆ อันมีผลเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะ
ดําเนินการตกลงกัน ถาไมสามารถตกลงกันไดภายใน 30 วัน ขอพิพาทนั้นจะถูกนําสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

แมวา ในสัญญาจะระบุวาอัตราคาน้ําประปาจะถูกปรับในวันที่ 1 มกราคม ของทุกป เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 
กปภ. ไมปรับคาน้ําประปาประจําป 2542 เนื่องจาก กปภ. ใหเหตุผลวาระยะเวลาตามสัญญาในขณะนั้นยังไมครบ 1 
ป  กรณีดังกลาวนี้ ได เขาสูกระบวนการขอพิพาทตามที่สัญญากําหนด  โดยเมื่อ วันที่  9 ธันวาคม  2548 
อนุญาโตตุลาการมีคําตัดสินให กปภ. ชําระเงินคางชําระที่เกิดจากการไมไดปรับคาน้ําประปาคืนแกประปาปทุมธานี 
จํานวนทั้งสิ้น 427.2 ลานบาท  

อัตราคาน้ําประปาที่ผานมาของประปาปทุมธานี เปนดังนี้ 

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา 1 
(บาท / ลบ.ม.) 

อัตราคาน้ําประปา 
ที่จายจริง2 

(บาท / ลบ.ม.) 

สวนตาง 

11 กันยายน 2541  ถงึ 31 ธันวาคม 2541 7.89 7.89 - 
1 มกราคม 2542  ถึง 31 ธันวาคม 2542 8.68 7.89 0.79 
1 มกราคม 2543  ถึง 31 ธันวาคม 2543 8.59 7.80 0.79 
1 มกราคม 2544  ถึง 31 ธันวาคม 2544 8.76 7.95 0.81 
1 มกราคม 2545  ถึง 31 ธันวาคม 2545 8.95 8.12 0.83 
1 มกราคม 2546  ถึง 31 ธันวาคม 2546 8.96 8.13 0.83 
1 มกราคม 2547  ถึง 31 ธันวาคม 2547 9.12 8.28 0.84 
1 มกราคม 2548  ถึง 31 ธันวาคม 2548 9.40 8.54 0.86 
1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 9.90 9.90 0.00 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 10.34 10.34 0.00 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 10.52 10.52 0.00 
1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 11.49 11.49 0.00 

หมายเหตุ:  1 อัตราคานํ้าประปา ถามีการปรับคานํ้าประปาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2542 
 2 อัตราคานํ้าประปาท่ี กปภ. ชําระใหกับประปาปทุมธานี ท้ังน้ี กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2542 
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(2) สัญญาซื้อขายน้ําประปา 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ประปาปทุมธานีไดลงนามในสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติมอีก 70,000  
ลบ.ม./วัน เพ่ือใชในพ้ืนที่สํานักงานประปารังสิต กับ กปภ. โดยใชทรัพยสินบางสวนจากโครงการในสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ทั้งนี้ เพ่ือเปนการรองรับปริมาณการผลิตตอวันที่สูงขึ้น ประปาปทุมธานีเปนผู
ลงทุนปรับปรุงระบบน้ําดิบ กอสรางระบบผลิตน้ําประปา สถานีเพ่ิมแรงดันน้ํา ปรับปรุงระบบสงน้ํา สถานีจายน้ํา เพ่ือ
เพ่ิมกําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วัน และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ผานมาประปาปทุมธานี ไดดําเนินการ
ผลิตและสงน้ําประปาจากโรงผลิตน้ําประปาดังกลาวใหแก กปภ. แลว 

สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เชนเดียวกับสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปา ลักษณะของสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปน
ผูดําเนินการกอสรางทั้งหมด และตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินบางสวน ไดแกทรัพยสินจากการปรับปรุงสถานีจาย
น้ําคูคตและทอน้ําที่วางเพิ่มเติมทันทีที่กอสรางเสร็จแก กปภ. และตองสงมอบระบบน้ําดิบ ระบบผลิตน้ําประปา และ
ระบบสง-จายน้ําประปาแก กปภ. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา หากประปาปทุมธานีตองการขยายระยะเวลาของ
สัญญาออกไป ประปาปทุมธานีตองแจงให กปภ. ทราบภายในระยะเวลาไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกําหนด
สัญญา แตการขยายเวลาของสัญญาขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ กปภ. แตเพียงผูเดียวเทานั้น 

ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีตองสามารถดําเนินการผลิตและสงน้ําประปาใหแก กปภ. ไดในปริมาณ 20,000 ลบ.ม./
วัน ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือภายในวันที่ 14 มกราคม 2550 และตอง
สามารถดําเนินการผลิตและสงน้ําประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 เดือนนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาหรือภายในวันที่ 14 กันยายน 2551 

ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากประปาปทุมธานี (MOQ) ตามสัญญานี้ สรุปไดดังนี้ 

คร้ังที่ ระยะเวลาเริ่มตน ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ.  
ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 

1 วันที่สามารถผลิต-สงน้ําประปาในปริมาณ 70,000 
ลบ.ม./วัน 

50,000 

2 วันที่ถัดจากวันที่ครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่
ตองซื้อในครั้งที่ 1 

60,000 

3 วันที่ถัดจากวันที่ครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่
ตองซื้อในครั้งที่ 2 

70,000 

ประปาปทุมธานีทําการสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาเพื่อผลิตน้ําประปาในสวนเพิ่มเติมนี้ โดยน้ําประปาที่ผลิต
ไดจะถูกสงจากโรงผลิตน้ําที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไปยังสถานีจายน้ํารังสิตผานทอสงน้ําประธาน (BTM) และจะถูก
สงจากสถานีจายน้ํารังสิตผานทอจายน้ํา (LDN) ของ กปภ. ไปยังสํานักงานประปารังสิต ทั้งนี้ การวัดปริมาณซื้อขาย 
จะวัดจากมาตรวัดน้ําที่ติดต้ังไวที่หนาสถานีจายน้ํารังสิต ราคาน้ําประปาประจําป 2549 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) 
คิดที่ ลบ.ม. ละ 9.90 บาท และ อัตราคาน้ําประปาจะปรับทุกวันที่ 1 มกราคมของแตละป โดยเริ่มปรับคร้ังแรกใน
วันที่ 1 มกราคม 2550 ตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา ดังนี้ 
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BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 
                             CPIi-1 

 
BWCi+1  คือ คาน้ําประปาประจําป ในปที่ i+1 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
BWCi  คือ คาน้ําประปาประจําป ในปที่ i (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปที ่i - 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของทั้งประเทศ ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
I คือ ปกอนหนาปที่จะมีการปรับราคาคาน้ําประปา 

อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถรองขอปรับราคาคาน้ําประปาได หากมีกรณีที่รัฐบาลไดเรียกรองใหมี
การจายคาน้ําดิบ อันมีผลเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะ
ดําเนินการตกลงกัน 

อัตราคาน้ําประปาที่ผานมาของประปาปทุมธานีตามสัญญานี้ เปนดังนี้ 

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา  
(บาท / ลบ.ม.) 

15 กันยายน 2549  ถงึ 31 ธันวาคม 2549 9.90 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 10.34 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 10.52 
1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 11.49 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

ประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันที่ 
13 มกราคม 2543 ถึง 12 มกราคม 2568 โดยประปาปทุมธานีไดรับสิทธิทําการประปาและทําการจําหนาย
น้ําประปาในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ประปาปทุมธานีจะคิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําได
ตามอัตราในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยา 

 ประปาปทุมธานีไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2538 ขอ
อนุญาตสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม. เพ่ือใชเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตเปน
น้ําประปาจายใหแกประชาชน ตามที่ประปาปทุมธานีไดรับสิทธิตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี ในโครงการเอกชนรวมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี – รังสิตจาก กปภ. 
ทั้งนี้ ประปาปทุมธานี ไดรับหนังสือที่ นร กทช./070 ลงวันที่ 24 มกราคม 2539 จากสํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ เห็นชอบใหประปาปทุมธานีใชน้ําดิบตามปริมาณที่แจงมาในโครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม 
สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรแหงชาติไดระบุเงื่อนไขให ประปาปทุมธานีจะตองจัดหาแหลงน้ําสํารองไวให
เพียงพอเพื่อใชในภาวะขาดแคลน และหากเกิดภาวะน้ําขาดแคลนขึ้น คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติอาจจะ
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พิจารณาจัดสรรปริมาณน้ําใหในสัดสวนที่ลดลงหรือระงับการใชน้ําได ซึ่งทางประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด 

 อยางไรก็ดี ในขณะนี้ ประปาปทุมธานีกําลังอยูระหวางการดําเนินการขออนุญาตใชน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา
เพ่ิมอีกวันละ 100,000 ลบ.ม. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 กปภ. ไดทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาจากประปาปทุมธานี
เพ่ิมอีก 70,000 ลบ.ม./วัน ดวยเหตุนี้ ประปาปทุมธานีจึงมีหนังสือถึงสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2550 เพ่ือขออนุญาตสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเพิ่มในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. รวมทั้งสิ้น 
400,000 ลบ.ม./วัน โดยใชสถานีสูบน้ําเดิมที่เขต อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ในการนี้ ประปาปทุมธานี ไดมีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห กปภ. ใหชวยทําหนังสือสนับสนุนการขออนุญาตใชน้ําเพิ่มเติมสําหรับโครงการปรับปรุงขยาย
กิจการประปาปทุมธานี – รังสิตดังกลาวตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และอยูระหวางการพิจารณาอนุญาต 

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานีไดเขาซื้อหุนสามัญ จํานวนรอยละ 99.99 ของบีเจทีในราคา 305 
ลานบาท จากกลุมผูถือหุนเดิมของบีเจที ไดแก  บริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จํากัด และนครหลวงคาขาว ซึ่งเปนนิติ
บุคคลที่ไมมีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ สงผลใหบีเจทีมีฐานะเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี โดยประปาปทมุธานี
ไดทําสัญญากับบีเจทีโดยตรงใหทําหนาที่เปนหนวยผลิตน้ําประปาใหต้ังแตบัดนั้น สัญญานี้จะสิ้นสุดลงในป 2566 
ทั้งนี้ ในปจจุบัน บีเจทีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาสารเคมี คาแรงงาน คาอะไหลอุปกรณ และคาวัสดุ
สิ้นเปลือง สวนประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟาในอัตราคงที่  

ที่ประชุมคณะกรรมการของประปาปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติใหประปาปทุมธานี 
ดําเนินการปรับแกสัญญาบริหารจัดการและซอมบํารุงรักษาใหม เปนสัญญาซอมบํารุงรักษา โดยกําหนดใน บีเจที 
ทําหนาที่ เปนเพียงหนวยซอมบํารุงรักษาแต เพียงอยางเดียว  สวนงานผลิตน้ําประปานั้นเปนหนาที่ของ 
ประปาปทุมธานีเอง และรับผิดชอบคาใชจายในสวนคาสารเคมี คาไฟฟา คาแรงงานของหนวยการผลิต และ 
คาอะไหลและอุปกรณ ประปาปทุมธานี และ บีเจที  

กอนวันที่ 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานี ไดเขาทําสัญญาวาจางปทุมธานี โอเปอเรชั่นส ใหดําเนินการใน
สวนของการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบในสวนของคา
อะไหลอุปกรณ สวนปทุมธานี โอเปอเรชั่นสรับผิดชอบคาใชจายในสวนอื่นที่เหลือ ปทุมธานี โอเปอเรชั่นสไดทํา
สัญญาวาจางบีเจทีใหรับชวงดําเนินการตออีกทีหนึ่ง โดยปทุมธานี โอเปอเรชั่นสเปนผูรับผิดชอบคาสารเคมี คาไฟฟา 
และบีเจที เปนผูรับผิดชอบคาแรงงานและคาวัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีไดยกเลิกสัญญาการบริหารจัดการ 
และซ อมบํ า รุ งกั บปทุมธานี  โอ เปอ เ รชั่ นส  โดยการจ าย เ งิ นค าชด เชย  385  ล านบาทแกปทุมธานี  
โอเปอเรชั่นส เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 

3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการ 

3.1.2.1 บริษัทฯ 

การผลิตน้ําประปา 

 บริษัทฯ ผลิตน้ําประปาโดยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนตอนกลาง เพ่ือเขาสูกระบวนการผลิตน้ําประปาที่
โรงผลิตน้ําของบริษัทฯ ซึ่งต้ังอยู ณ ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ฝงตะวันออกของแมน้ําทาจีน มีพ้ืนที่รวม
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ประมาณ 92 ไร แบงเปนโรงผลิตน้ําประปา 38 ไร และสวนพื้นที่ที่ใชฝงตะกอน 54 ไร  โรงผลิตน้ําของบริษัทฯ มีกําลัง
การผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ 320,000 ลบ.ม./วัน 

 กระบวนการผลิตเริ่มตนดวยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนเขาสูบอสูบน้ําดิบ ทั้งนี้ระบบสามารถสูบน้ําดิบ
ไดทั้งสิ้น 336,000 ลบ.ม./วัน โดยน้ําดิบจะผานการกรองดวยตะแกรงหยาบและตะแกรงขนาดละเอียด   จากนั้น น้ํา
ดิบจะเขาสูกระบวนการผสมเร็วในบอผสมเร็ว เพ่ือผสมสารเคมีอันไดแก สารสม ปูนขาว ดางทับทิม และ โพลิเมอร 
เขากับน้ําดิบ เพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางเม็ดตะกอน (Coagulation) และจากนั้นจะเขาสูกระบวนการตกตะกอน
เพ่ือพักใหตกตะกอน (Flocculation) ในถังตกตะกอน และเขาสูกระบวนการกรอง (Gravity Filter) หลังจากนั้น น้ําที่
กรองไดจะเขาสูกระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคกอนถูกสงไปเก็บไวในถังเก็บน้ําใสขนาด 30,000 ลบ.ม. กอน
จายออกไปยังอาคารสูบสงน้ํา ซึ่งเปนอาคารที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสงน้ําไปยังสถานีจายน้ําในพื้นที่ ผานเครื่องสูบ
น้ําจํานวน 5 ชุด ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง  

 ทั้งนี้ ตะกอนที่แยกไดจากขั้นตอนของกระบวนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะถูกสงไปยัง
กระบวนการกําจัดตะกอนโดยนําไปรีดน้ําออกและนํากากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช
เครื่องรีดตะกอนแบบ Belt Press ซึ่งมีลักษณะคลายสายพาน สวนน้ําที่ไดจากการรีดตะกอนจะถูกนํายอนกลับเขา
ไปในกระบวนการผลิตใหม ซึ่งเทากับวา ตลอดกระบวนการผลิตนั้น ไมมีการปลอยน้ํากลับลงสูแหลงน้ําดิบอีกเลย 
(Zero Discharge) 

 อนึ่ง น้ําดิบที่สูบจะถูกนํามาทดสอบคุณภาพน้ําดวยระบบ Jar Test ซึ่งเปนการเก็บตัวอยางน้ําดิบเพ่ือทํา
การทดลองการเติมสารเคมี และกวนตะกอนใหเกิดตะกอนในหองทดสอบ เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีที่ตองใชใน
กระบวนการผลิตใหเหมาะสม การทํา Jar Test จะทําอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง หรืออาจทดสอบถี่ขึ้น ขึ้นอยูกับ
คุณภาพของน้ําดิบในแตละชวงเวลา  

 

กระบวนการสูบน้าํดิบ (Raw Water Intake) 

 

กระบวนการผสมเร็ว (Rapid Mixing Tank) 
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กระบวนการตกตะกอน (Flat Bottom Clarifier) 

 

กระบวนการกรอง (Rapid Gravity Filter) 

 

กระบวนการเกบ็น้ํา (Storage Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอนเขมขน   

(Sludge Thickener) 

 

 

กระบวนการรีดตะกอน (Belt Press) 

 กระบวนการผลิต ณ โรงผลิตน้ํา การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง และกระบวนการจาย
น้ําประปาใหกับสํานักงานประปาของ กปภ. ใชการควบคุมแบบอัตโนมัติทั้งหมด ดวยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) และระบบควบคุมทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือควบคุมการผลิต และการกระจายน้ํา
สูสถานีจายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกลาวตั้งอยูในอาคารควบคุม ซึ่งเปนอาคารอิสระที่แยกออกมาจาก
โรงผลิตน้ํา  

 บริษัทฯ ยังไดสรางอาคารเก็บสารเคมีแยกตางหากออกมาจากโรงผลิตน้ํา เพ่ือเก็บสารเคมีกอนที่จะนําเขา
สูระบบผลิตน้ําโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สารเคมีหลักที่ใชในกระบวนการผลิตประกอบดวย 
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- สารสม ใชเพ่ือทําใหสารแขวนลอยในน้ําดิบรวมตัวกันตกตะกอน 

- ดางทับทิม ใชเพ่ือกําจัดสารเคมีบางชนิดในน้ําดิบที่ทําใหน้ําดิบมีสี 

- คลอรีนเหลว ใชในกระบวนการฆาเชื้อโรค 

- สารโพลิอีเล็คโตรไลท ใชเพ่ือทําใหกอนตะกอนมีขนาดใหญเพ่ือใหตกตะกอนสูกนถังไดเร็ว 

- ปูนขาว ใชเพ่ือปรับคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของน้ําใหเปนกลาง 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชเครื่องสูบจายสารเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสามารถปรับความถี่การสูบ และ
ปริมาณสารเคมีไดตามความเหมาะสมตามปริมาณ และคุณภาพน้ําดิบที่ไดจากการทดสอบทุกวัน อีกทั้งยังมีเครื่อง
กําเนิดไฟฟาสํารองเพื่อใชในกรณีไฟฟาดับ เนื่องจากเครื่องจักรของบริษัทฯ ตองเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ดวยเหตุ
เดียวกันนี้บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีหอพักพนักงาน ต้ังอยูบริเวณโรงผลิตน้ํา เพ่ือรักษาความตอเนื่องในการผลิตในกรณีที่
มีเหตุฉุกเฉิน  

 การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

 น้ําประปาที่ผลิต และเก็บไว ณ ถังเก็บน้ําซึ่งมีความจุ 30,000 ลบ.ม. จะถูกสงออกไปใหแกสถานีจายน้ํา
ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แหง คือ 

(1) สถานีจายน้ําพุทธมณฑล ต้ังอยู ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ภายใตบริเวณประกอบดวยถังเก็บน้ําจํานวน 2 ถัง ที่ใชผนังรวมกันมีความจุรวม 50,000 ลบ.ม. ติดต้ัง
ระบบสูบน้ําแบงเปน 2 ชุด โดยชุดแรกเปนเครื่องสูบน้ําจํานวน 5 เครื่องขนาดอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./
ชั่วโมง/เครื่อง เพ่ือสูบจายน้ําประปาจายในพื้นที่บริการ และจายไปยังสถานีสูบจายน้ําประปาสามพราน
และสถานีสูบจายน้ําประปาออมนอย ซึ่งทําหนาที่แจกจายน้ําใหกับประชาชนในพื้นที่ อําเภอสามพราน 
อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และชุด
ที่สอง เปนเครื่องสูบน้ํา 5 เครื่อง อัตราสูบ 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพ่ือสูบสงน้ําไปยังสถานีจายน้ํา
มหาชัย 

 

 

(2) สถานีจายน้ํามหาชัย ต้ังอยูที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายในบริเวณประกอบดวยถัง
จํานวน 2 ถัง ที่ใชผนังรวมกัน โดยมีความจุรวม 20,000 ลบ.ม. รับน้ําประปาจากสถานีจายน้ําพุทธมณฑล  
แลวแจกจายน้ําประปาผานระบบสูบน้ําจํานวน 4 เครื่อง ขนาดอัตราสูบน้ํา 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง 
เพ่ือสูบจายน้ําประปาจายในพื้นที่บริการ และจายไปยังสถานีสูบจายน้ําประปาสมุทรสาคร ซึ่งทําหนาที่
จายน้ําใหแกพ้ืนที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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 ณ สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงมีโรงควบคุมการรับ และจายน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ตองการในพื้นที่
จายน้ํา โดยการจายน้ําจะสูบจายผานมาตรวัดน้ําตออนุกรมกันเพื่อบันทึกปริมาณการจายน้ําใหกับ กปภ. นอกจากนี้
ยังมีถังควบคุมแรงดัน เพ่ือปองกันระบบทอสงน้ําเปนสูญญากาศ และเกิดการเสียรูปทรงเมื่อเกิดคลื่นกําทอน 
(Resonance Frequency) ในกรณีที่เกิดไฟฟาดับ โดยการทําหนาที่เติมอากาศเขาไปในระบบทอ นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังไดติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ไวใชงานกรณีไฟฟาดับเชนเดียวกับที่โรงผลิตน้ําดวย 

ระบบทอสงน้ําประปา  

 น้ําประปาที่ผลิตไดจากโรงผลิตน้ําจะถูกสงไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ ดวยทอสงน้ําประธาน 
หรือ ทอ BTM (Bulk Transmission Main)  ทั้งนี้ ระบบทอสงน้ําประปาของบริษัทฯ ประกอบดวย 

(1) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ําพุทธมณฑล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1,500 มม. 
(1.5 เมตร) มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ชวงแรกจากโรงผลิตน้ําบางเลนวางในไหลทางของ
ถนนศาลายา-บางภาษี จนถึงทางรถไฟสายใต เลี้ยวขวาตามทางรถไฟ เลี้ยวซายตามถนนหมายเลข 
3414 ลอดขาม ถนนปนเกลา-นครชัยศรี มาตามถนนพุทธมณฑลสาย 5 จนถึงสถานีจายน้ําพุทธ
มณฑล 

(2) ระบบทอสงน้ําจากสถานีจายน้ําพุทธมณฑลไปยังสถานีจายน้ํามหาชัย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
1,000 มม. (1.0 เมตร) ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรโดยวางทออยูในไหลทางของถนนพุทธ
มณฑลสาย 5 และถนนเศรษฐกิจ 

 

 
 

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 

 สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง ทําหนาที่จายน้ําประปาใหแก กปภ. โดยทอจายน้ํา หรือทอ Local Distribution 
Network (LDN) ซึ่งเปนทอจายน้ําแรงดันสูงกอนที่จะปรับแรงดันสูทอบริการในพื้นที่บริการของ กปภ. เพ่ือจายน้ํา
ใหแกผูใชน้ํา โดยทอจายน้ํา LDN ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 113 กิโลเมตร  
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 ทั้งนี้การเชื่อมตอของทอจายน้ํา LDN แตละจุด จะถูกเชื่อมตอโดยบอวาลวซึ่งประกอบดวยอุปกรณ
ควบคุมแรงดันที่เชื่อมตอระหวางทอจายน้ํา LDN และทอบริการของ กปภ. ดวยกัน ซึ่งมีทั้งสิ้น 43 จุดดวยกัน ซึ่งทํา
หนาที่ปรับลดแรงดันน้ําเพื่อใหเปนแรงดันน้ําที่เหมาะสมในการสงน้ําไปยังผูใชน้ํา อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกใน
การซอมแซม และบํารุงดูแลรักษาทอในแตละจุดดวย โดยบอวาลว และอุปกรณควบคุมแรงดันทั้งหมดถือเปน
ทรัพยสินของบริษัทฯ 

 
 ท่ีมา: บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองชําระคาเชาพ้ืนที่สําหรับการวางทอประปาแกกรมทางหลวงปละ 18.0 ลานบาท 
ประกอบดวยคาเชาในสวนของทอสงน้ําประธาน (BTM) จํานวน 4.7 ลานบาท และคาเชาในสวนของทอจายน้ํา 
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(LDN) จํานวน 13.3 ลานบาท โดยคาเชาทอดังกลาวจะปรับขึ้นรอยละ 15 สําหรับทุกๆ 5 ป ตามเงื่อนที่ไขที่กรมทาง
หลวงเปนผูกําหนด  

 น้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย
น้ําประปา อันเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้  

หมวดลักษณะ รายการ เกณฑทีก่ําหนดสูงสุด เกณฑที่อนุโลมใหสูงสุด 

สี 5 ปลาตินัม-โคบอลต 15 ปลาตนิัม-โคบอลต 
รส ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 
กลิ่น ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 

ความขุน 5 ซิลิกา 20 ซิลิกา 

คุณลักษณะทางกายภาพ 

ความเปนกรด-ดาง 6.5 ถึง 8.5 ไมเกิน 9.2 
ปริมาณสารทั้งหมด 500 1,500 

เหลก็ 0.5 1.0 
มังกานีส 0.3 0.5 

เหลก็ และมังกานีส 0.5 1.0 
ทองแดง 1.0 1.5 
สังกะส ี 5.0 15 
คัลเซียม 75 200 
นักเนเซยีม 50 150 
ซัลเฟต 200 250 
คลอไรด 250 600 
ฟลูออไรด 0.7 1.0 
ไนเตรต 45 45 

อัลคลิเบนซิลซลัโฟ 0.5 1.0 

คุณลักษณะทางเคมี  
(หนวย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เดซเิมตร) 

ฟโนลกิซับสแตนซ 0.001 0.002 
ปรอท 0.001 - 
ตะกั่ว 0.05 - 

อารเซนิก 0.05 - 
เซเลเนยีม 0.01 - 
โครเมียม 0.05 - 
ไซอะไนด 0.2 - 
คัดเมียม 0.01 - 

สารเปนพิษ  
(หนวย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เดซเิมตร) 

บาเรียม 1.0 - 
แสตนดารดเพลต 500 - 

เอ็มพีเอ็น นอยกวา 2.2 - 
คุณลักษณะทางจุลชวีวิทยา  
(โคลนีีตอลูกบาศกเซนติเมตร) 

อีโคไล ไมมี - 
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 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการรักษาคุณภาพน้ําใหไดตามมาตรฐานทุกขั้นตอนของการ
ผลิตน้ําประปา เพ่ือใหม่ันใจไดวาน้ําประปามีคุณภาพตามที่กําหนด บริษัทฯ จึงทําการทดสอบคุณภาพน้ําในทุก
ขั้นตอนของการผลิต ต้ังแตการเติมสารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน และการสงจายน้ําออกจากโรงผลิตน้ํา ดวยการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ และความชํานาญในการผลิตทําใหน้ําประปาที่ผลิตไดของบริษัทฯ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ของ กปภ. มาโดยตลอดตั้งแตเร่ิมดําเนินการผลิตเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกระทั่งปจจุบัน 

3.1.2.2 ประปาปทุมธานี 

การผลิตน้ําประปา 

โรงงานผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานี ต้ังอยูที่ ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มี
พ้ืนที่รวม 43 ไร ทั้งนี้ จากเดิมที่ประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตติดต้ังที่ 288,000 ลบ.ม./วัน ประปาปทุมธานีได
ปรับปรุงโรงผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ทําใหกําลังการผลิตน้ําประปา
สูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 388,000 ลบ.ม./วัน  

การผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีเร่ิมตนดวยการสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาเขาสูระบบผลิต ทั้งนี้ 
ระบบสามารถสูบน้ําดิบไดสูงสุดวันละ 400,000 ลบ.ม. โดยน้ําดิบจะผานเครื่องตักขยะชนิดหยาบ และตะแกรงขนาด
ละเอียด จากนั้น น้ําดิบจะผานขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับในกระบวนการของบริษัทฯ ไดแก กระบวนการผสมเร็ว 
กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง และกระบวนการเติมคลอรีน จากนั้น น้ําที่ผานการเติมคลอรีนแลวจะถูก
สงไปยังถังน้ําใสที่มีขนาดความจุ 7,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนที่พักน้ําเพื่อรอสูบจายโดยเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง สงไป
ยังสถานีจายน้ําประปาทั้ง 3 แหง 

ตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกสงไปที่กระบวนการกําจัดตะกอนเพื่อแยกน้ําออกจากกาก
ตะกอน ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีใชเครื่องรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึ่งเปนกระบวนการแยกตะกอนโดยใชแรงเหวี่ยง 
กากตะกอนจะถูกนําออกจากกระบวนการผลิต สวนน้ําที่เหลือจะถูกนํายอนกลับมายังกระบวนการผลิตใหม หรือเปน 
Zero Discharge เชนเดียวกับบริษัทฯ 

อนึ่ง น้ําดิบที่สูบขึ้นมา จะนํามาทําการทดสอบคุณภาพน้ําดวยระบบ Jar Test เชนเดียวกับบริษัทฯ  

 

กระบวนการรับและสูบน้ําดิบ 
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บอตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอน (Clarification) 

 

กระบวนการกรอง (Gravity Filtration) 

 

คลอรีน ถังน้ําใน และระบบสูบน้ําแรงสูง (Clear Water 
& Chlorine Contact Tank) 
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อาคารรวมน้ําตะกอน (Sludge Recovery Building) 

 

อาคารตกตะกอนเขมขน (Sludge Thickener Building) 

 

อาคารแยกตะกอน (Sludge Dewatering Building) 

 

SCADA System 
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อาคารสารเคมี (Chemical Building) 

เชนเดียวกับบริษัทฯ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของประปาปทุมธานีถูกควบคุมดวยคอมพิวเตอรระบบ 
SCADA System  

ประปาปทุมธานีมีอาคารสารเคมี (Chemical Building) ที่ใชเก็บสารเคมีเพ่ือสงไปยังระบบผสมสารเคมี
โดยอัตโนมัติ โดยประปาปทุมธานีใชเครื่องสูบจายแบบ diaphragm เชนกัน และอาคารสารเคมีดังกลาวตั้งอยูแยก
ตางหากจากโรงผลิตน้ําเชนเดียวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ สารเคมีหลักที่ประปาปทุมธานีใชในกระบวนการผลิตประกอบไป
ดวยสารสม คลอรีน สารโพลีอีเล็คโตรไลท และปูนขาว ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิต
น้ําประปา เนื่องจากคุณลักษณะของน้ําดิบที่แตกตางกัน น้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาไมไดประกอบไปดวยสารเคมี
ชนิดที่กอใหเกิดสีที่สามารถกําจัดไดดวยดางทับทิม 

การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

  น้ําประปาจะถกูสบูสงไปยังสถานีจายน้ําประปา ซึง่สถานีจายน้ําประปา ทําหนาที่พักน้ําประปาและสบู
จายเขาสูระบบทอจายน้ําประปาของ กปภ. สถานีดังกลาวประกอบดวย 

(1) สถานีจายน้ําธรรมศาสตร ต้ังอยูที่ หมูที่ 6 ถนนเลยีบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บน้ําขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสบูน้ําจํานวน 3 
เครื่อง ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับดวยมอเตอรขนาด 630 กโิลวัตต เพ่ือจายน้าํประปาไปยัง
ระบบจายน้ําประปาของสํานักงานประปารังสิต และบางสวนของสํานักงานประปาอยธุยา เพ่ือจาย
น้ําประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนที่ อําเภอคลองหลวง และพื้นที่บางสวนในเขตจังหวัดอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) สถานีจายน้ํารังสติ ต้ังอยูที ่หมูที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บน้ําขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง 
ขนาด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขบัดวยมอเตอรขนาด 630 กิโลวัตต เพ่ือจายน้ําประปาไปยังระบบ
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จายน้ําประปาของสํานักงานประปารังสิต เพ่ือจายน้ําประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนที่ อําเภอธัญบุรี 
และอําเภอลําลกูกา 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) สถานีจายน้ําปทมุธานี ต้ังอยูที ่หมูที่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จงัหวัดปทุมธานี ประกอบดวย
อาคารเก็บน้ําขนาด 24,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง ขนาด 2,880  
ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับดวยมอเตอรขนาด 355 กโิลวตัต เพ่ือจายน้ําประปาไปยังระบบจายน้ําประปา
ของสํานักงานประปาปทุมธาน ี เพ่ือจายน้ําประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนที่ อําเภอเมอืง อําเภอสาม
โคก และอําเภอลาดหลุมแกว 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ทั้งนี้ สถานีจายประปาทั้ง 3 แหงของประปาปทุมธานีมีชุดอุปกรณปรับความเร็วรอบควบคุมแรงดันการ
จายน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ตองการในพื้นที่จายน้ํา โดยมีการจายน้ําผานมาตรวัดน้ําที่ตออนุกรมกันเพื่อ
บันทึกปริมาณการจายน้ําให กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของประปาปทุมธานี
ครอบคลุมถึงมาตรวัดน้ําที่สถานีจายน้ําเทานั้น ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีมีอุปกรณปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ํา สวนระบบจายน้ําประปาตั้งแตสวนที่ออกจากสถานีจายน้ําประปา
เปนตนไปอยูในความรับผิดชอบดูแลของ กปภ.  

ระบบทอสงน้ําประปา 

น้ําประปาที่ผลิตไดจากโรงผลิตน้ํา จะถูกสงไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 3 แหงของประปาปทุมธานีดวยทอสงน้ํา
ประธาน (Bulk Transmission Main) ทั้งนี้ ระบบทอสงน้ําประปาของประปาปทุมธานีประกอบดวย 

(1) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ํารังสติ มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,500 
มม.ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร (โรงผลิตน้าํไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 347)  ขนาด
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เสนผาศูนยกลาง 1,200 มม.ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร (จากถนนทางหลวงหมายเลข 347 
ไปยังแยกคลองเปรมประชากร) และขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,000 มม. ระยะทางประมาณ 8.31 
กิโลเมตร (จากแยกคลองเปรมประชากรไปยังสถานจีายน้ํารังสิต) 

(2) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ําธรรมศาสตร มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
1,500 มม.ระยะทางประมาณ 2.35 กโิลเมตร และขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,200 มม. ระยะทาง
ประมาณ 2.57 กิโลเมตร(ทอทั้งสองขนาดใชรวมกบัทอสงน้ําที่จายจากโรงผลติน้ําไปยงัสถานีจายน้ํา
รังสิต) และ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,000 มม.ระยะทางประมาณ 0.63 กโิลเมตร (จากแยกคลอง
เปรมประชากร ไปยังสถานีจายน้ําธรรมศาสตร) 

(3) ระบบทอสงน้ําจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายน้ําปทมุธานี มีการวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 600 
มม. ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใตแมน้ําเจาพระยา และตอดวยทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 700 มม. ระยะทางประมาณ 0.55 กโิลเมตร จากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปยัง
สถานีจายน้ําปทมุธานี 

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 

 สถานีจายน้ําทั้งสามแหง ทําหนาที่จายน้ําใหแก กปภ. โดยผานทอจายน้ําหรือ Local Distribution 
Network (LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. กอนเขาสูทอบริการเชนเดยีวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ตามขอกําหนดใน
สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวางประปาปทุมธานีกับ กปภ. ระบบจายน้ําประปาที่
ประปาปทุมธานกีอสรางทั้งหมดจะถูกโอนให กปภ. ต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการ หรือ วันที ่ 15 ตุลาคม 2541 ดวย
เหตุนี้ ระบบจายน้ําประปาที่ประปาปทุมธานีสรางซึ่งประกอบไปดวยทอจายน้ําบางสวนรวมถึงบอวาลวจึงเปนถูก
โอนเปนทรัพยสินของ กปภ. ต้ังแตบัดนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
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 น้ําประปาที่ประปาปทุมธานีผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในสัญญา
ใหสิทธิผลิตและจํ าหน ายน้ํ าประปาและสัญญาซื้ อขายน้ํ าประปา  อัน เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑผอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้ ที่ผานมา น้ําประปาที่ประปาปทุมธานีผลิตไดมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในสวนที่ 2 ขอ  3.1.2.1 – ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการของบริษัทฯ - ตารางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

3.1.3 ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาส และขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

 รายไดของบริษัทฯ เติบโตตามปริมาณน้ําที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแต
เดือนมกราคม 2547 ซึ่งเปนเดือนที่บริษัทฯ เร่ิมทําการจายน้ําใหแก กปภ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2547 และ 2548 ของบริษัทฯ 

ป ปริมาณน้ําที่จายทั้งหมด 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน1 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคาน้ําประปา 

2547 41,230,707 113,897 • ต้ังแตวันที่ 5 ม.ค. 2547 ถึง
วันที่ 20 ก.ค. 2547 เปน
ชวงการจายน้ํากอนวันเริ่ม
ขายน้ําประปาที่กําหนดไว
ในสัญญา กปภ. ตองซ้ือขั้น
ตํ่า 95,000 ลบ.ม./วัน 

• ต้ังแตวันที่ 21 ก.ค. 2547 
ปริมาณน้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 200,000 ลบ.ม./วัน 

• 17.437898  
บาท/ ลบ.ม. สําหรับ 
95,000 ลบ.ม.แรก และ
ไมคิดราคาสําหรับสวน
ที่เกินจาก 95,000 ลบ.
ม./วัน 

• ต้ังแตวันที่ 21 ก.ค. 
2547 คิดที่17.437898  
บาท/ ลบ.ม. 

2548    67,111,687 183,868 200,000 ลบ.ม. /วัน 18.609628 บาท/ ลบ.ม. 

หมายเหตุ:  1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 
 2ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
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ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2549 ของบริษทัฯ 

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน1 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม     6,520,990        210,355  
กุมภาพันธ     6,257,378        223,478  
มีนาคม     7,124,414        229,820  
เมษายน     6,584,016        219,467  
พฤษภาคม     7,208,988        232,548  
มิถุนายน     7,092,006        236,400  
กรกฎาคม          7,217,127       232,811 

ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2549 ถึง
วันที่ 20 ก.ค. 2549 ปริมาณ
น้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 
200,000 ลบ.ม./วัน 

สิงหาคม          7,111,121       229,391 
กันยายน          6,934,540       231,151 
ตุลาคม          7,166,707       231,184 
พฤศจิกายน          6,975,351       232,512 
ธันวาคม         6,838,577        220,599 

ต้ังแตวันที่ 21 ก.ค. 2549 
ปริมาณน้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 250,000 ลบ.ม./วัน 

 
20.259647  
บาท/ ลบ.ม. 

 

รวม       83,031,215        227,483   
หมายเหตุ:  1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 
 2ปริมาณนํ้าประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2550 ของบริษทัฯ 

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน1 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา3 

มกราคม 7,072,414 228,142 
กุมภาพันธ 6,641,771 237,206 
มีนาคม 7,768,224 250,588 
เมษายน 7,318,112 243,937 
พฤษภาคม 7,749,345 249,979 
มิถุนายน 7,491,711 249,724 
กรกฎาคม 7,712,124 248,778 
สิงหาคม 7,990,085 257,745 
กันยายน 7,851,708 261,724 
ตุลาคม 8,455,612 272,762 
พฤศจิกายน 8,262,285 275,410 

250,000 ลบ.ม. /วัน 21.481579 
บาท/ ลบ.ม. 
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เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน1 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา3 

ธันวาคม 8,504,741 274,346 
รวม 92,818,132 254,296   

หมายเหตุ:   1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 
  2ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
  3บริษัทฯ ใหสวนลด กปภ. 55 % สําหรับปริมาณนํ้าประปาสวนที่เกิน MOQ  

 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2551 ของบริษทัฯ 

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา2 

มกราคม    8,518,902  274,803 
กุมภาพันธ    8,322,678  286,989 
มีนาคม    9,244,317  298,204 
เมษายน    8,695,154  289,838 
พฤษภาคม    9,333,703  301,087 
มิถุนายน    9,070,470  302,349 
กรกฎาคม    9,260,357  298,496 

ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2551 ถึง 
20 ก.ค. 2551 ปริมาณน้ําที่ 
กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 
250,000 ลบ.ม./วัน 

สิงหาคม    9,131,485  294,564 
กันยายน    8,831,342  294,378 
ตุลาคม 9,308,970 300,289 
พฤศจิกายน 9,035,589 301,186 
ธันวาคม 8,766,715 282,797 

ต้ังแตวันที่ 21 ก.ค. 2551 
ปริมาณน้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 300,000 ลบ.ม./วัน 

22.751945 
บาท/ ลบ.ม. 

รวม 107,519,682 293,770   

หมายเหตุ:   1ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
2บริษัทฯ ใหสวนลด กปภ. 55 % สําหรับปริมาณน้ําประปาสวนที่เกิน MOQ ต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. 2551 – 20 ก.ค. 2551 และ 60%  
ต้ังแตวันท่ี 21 ก.ค. 2551 – 20 ก.ค. 2552 

 
ประปาปทุมธานมีีรายไดจากการจําหนายน้ําประปาใหแกประชาชนตัง้แตกันยายน 2541 ทั้งนี้ปริมาณน้าํที่จายมี

แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2541-2548 ของประปาปทุมธาน ี

ป ปริมาณน้ําที่จายทั้งหมด 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน)1 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคาน้ําประปา 
ที่จายจริง3 

2541 7,041,124 93,882 140,000 ลบ.ม./วัน 7.89 บาท/ ลบ.ม 
2542 38,939,489 106,684 140,000 ลบ.ม./วัน 7.89 บาท/ ลบ.ม 
2543 41,641,315 112,849 140,000 ลบ.ม./วัน 7.80 บาท/ ลบ.ม 
2544 50,457,899 138,241 140,000 ลบ.ม./วัน 7.95 บาท/ ลบ.ม 
2545 64,054,504 175,492 140,000 ลบ.ม./วัน 8.12 บาท/ ลบ.ม 
2546 72,307,019 198,101 170,000 ลบ.ม./วัน 8.13 บาท/ ลบ.ม 
2547 89,306,778 244,008 180,000 ลบ.ม./วัน 8.28 บาท/ ลบ.ม 
2548 100,146,646 274,374 200,000 ลบ.ม./วัน 8.54 บาท/ ลบ.ม 

หมายเหตุ:  1ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากประปาปทุมธานีในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 
 2ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
 3อัตราคานํ้าประปาท่ี กปภ. ชําระใหกับประปาปทุมธานี ท้ังน้ี กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2542 
 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2549 ของประปาปทุมธาน ี

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม 8,453,721 272,701 
กุมภาพันธ 7,752,154 276,863 
มีนาคม 8,734,434 281,756 
เมษายน 8,400,461 280,015 
พฤษภาคม 8,879,594 286,439 
มิถุนายน 8,403,027 280,101 
กรกฎาคม 9,020,450 290,982 

สิงหาคม 9,310,564 300,341 
กันยายน 9,216,955 307,232 
ตุลาคม 9,753,562 314,631 
พฤศจิกายน 9,797,124 326,571 
ธันวาคม 9,611,193 310,038 

220,000 ลบ.ม./วัน 
9.90 

บาท/ ลบ.ม. 

รวม 107,333,239 294,064   
หมายเหตุ: 1ปริมาณนํ้าประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
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ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2550 ของประปาปทุมธาน ี

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม 9,861,253 318,105 
กุมภาพันธ 8,946,149 319,505 
มีนาคม 10,185,275 328,557 
เมษายน 9,716,468 323,882 
พฤษภาคม 9,999,886 322,577 
มิถุนายน 9,678,565 322,619 
กรกฎาคม 9,686,293 312,461 
สิงหาคม 9,629,213 310,620 
กันยายน 9,328,373 310,946 
ตุลาคม 9,418,045 303,808 
พฤศจิกายน 8,873,808 295,794 
ธันวาคม 9,296,155 299,876 

260,000 ลบ.ม./วัน 10.34 
บาท/ ลบ.ม. 

รวม 114,619,483 314,026   

หมายเหตุ:   1ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 
 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2551 ของประปาปทุมธาน ี

เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม 9,153,367 295,270 
กุมภาพันธ 8,827,723 304,404 
มีนาคม 9,889,421 319,014 
เมษายน 9,433,207 314,440 
พฤษภาคม 9,416,101 303,745 
มิถุนายน 9,273,058 309,102 
กรกฎาคม 9,693,115 312,681 

ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2551 
ถึง 31 ก.ค. 2551 ปริมาณ
น้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 
260,000  
ลบ.ม./วัน 

สิงหาคม 9,963,721 321,410 
กันยายน 9,901,109 330,037 
ตุลาคม 10,183,318 328,494 
พฤศจิกายน 9,770,111 325,670 

ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. 2551 
ปริมาณน้ําที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 310,000  
ลบ.ม./วัน 

10.52 
บาท/ ลบ.ม. 
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เดือน ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

ธันวาคม 9,836,480 317,306 
รวม 85,550,806 315,139   

หมายเหตุ:   1ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ 

 การเติบโตของรายไดของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ขึ้นอยูกบัปจจยัตางๆดังตอไปนี ้

1. การเปลี่ยนจากการบริโภคจากน้ําบาดาลมาเปนน้ําประปา  

 จากการสํารวจปริมาณความตองการน้ําในพื้นที่ที่บริษัทฯ ไดรับสัมปทานโดยไทยดีซีไอ ซึ่งเปนบริษัท
วิศวกรที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ไดวาจางดวยการสุมจํานวนผูใชน้ําทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน จํานวน 200 
ตัวอยาง พบวาปริมาณความตองการน้ําในพื้นที่จําหนายน้ําประปาของบริษัทฯใน จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร
ทั้งหมดประมาณ 967,234 ลบ.ม./วัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยแบงไดตามแหลงที่มาของน้ําไดดังนี้ 

        
        หนวย : ลบ.ม./วัน 

น้ําบาดาล
781,113

81%

น้ําประปา
186,121

19%

 
ท่ีมา: บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

 
 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการหันมาใชน้ําประปา ไทยดีซีไอไดคาดการณวา ในพ้ืนที่บริการของสํานักงาน
ประปาสามพราน  สํานักงานประปาออมนอย  และสํานักงานประปาสมุทรสาคร  การใชน้ําบาดาลของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จะสิ้นสุดลงในป 2558 
 สําหรับพ้ืนที่ปทุมธานี – รังสิต ซึ่งเปนพ้ืนที่บริการของประปาปทุมธานี กรมทรัพยากรธรณีไดประกาศเขต
วิกฤตน้ําบาดาลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 ให จังหวัด ปทุมธานีเปนพ้ืนที่ที่มีการควบคุมการขุดเจาะน้ําบาดาล 
เนื่องจากตรวจพบการทรุดตัวของพื้นที่อยางรุนแรง รัฐบาลและ กปภ. จึงมีนโยบายยกเลิกการใชบอบาดาล และมี
แผนการขยายเขตจายน้ําของ กปภ. ใหครอบคลุมพ้ืนที่ แมวามาตรการนี้ยังไดรับการผอนผันในบางกรณี เชน กรณีที่
ยังไมมีทอเมนจายน้ําประปาผาน หรือกรณีที่เปนโรงงานฟอกยอมผาและเสนใย โรงงานชุบโลหะ ที่ตองการน้ําที่มี
คุณภาพตางจากน้ําประปา อยางไรก็ตาม ผูที่ยังคงใชน้ําบาดาลในพื้นที่มีแนวโนมที่จะตองเปลี่ยนมาใชน้ําประปา
แทนเนื่องจากการสนับสนุนและขอกําหนดของภาครัฐ  
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 สาเหตุที่ผูใชน้ําบาดาลหันมาใชน้ําประปามากขึ้น โดยเฉพาะผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใชน้ําหลัก
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี เนื่องมาจาก 

(1) คุณภาพน้ําบาดาลที่เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของการปนเปอนของแรเหล็ก แมงกานีส รวมถึง
ความกระดาง และอุณหภูมิน้ําที่เพ่ิมสูงขึ้น จากการปนเปอนของของเสียตางๆที่ซึมลงสูน้ําใตดิน  และการ
แทรกซึมของน้ําเค็ม  

(2) มาตรฐานดานชีวอนามัยที่บังคับใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมอาหาร ที่จําเปนตองใชน้ํา
ที่มีความสะอาดในกระบวนการผลิต เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ใหการรับรองดานอาชีวอนามัย  

(3) ภาครัฐไมมีนโยบายในการเปดบอบาดาลใหม ในพ้ืนที่ที่สามารถจายน้ําประปาใหแกผูบริโภคได 

2. การเพิ่มขึ้นของประชากร และแหลงที่อยูอาศัย  

 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรสงผลใหความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  
 เนื่องจากจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการเติบโตของ
เมืองอยางตอเนื่อง  ดวยการขยายตัวของจํานวนประชากรไมวาจะในพื้นที่ เองหรือประชากรที่ยายจาก
กรุงเทพมหานครเขามาอาศัยในเขตปริมณฑลรอบนอกกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของแหลงที่
อยูอาศัย  โครงการหมูบานตางๆ และที่ดินจัดสรรที่เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากในพื้นที่ดังกลาว และมีแนวโนมเพ่ิมมาก
ขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ของจํานวน
ประชากรจากสิ้นป 2547 ถึง สิ้นป 2551 คิดเปนรอยละ 1.42 และ 2.00 ตามลําดับ 
 สําหรับพ้ืนที่ปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดวาเปนพ้ืนที่ตอเนื่องของกรุงเทพมหานคร ไดมีการพัฒนา
เปนชุมชนที่หนาแนนยิ่งขึ้น มีการขยายตัวของจํานวนประชากร มีการขยายตัวของพื้นที่เมือง ตลอดจนมีการใชที่ดิน
เพ่ือเปนที่อยูอาศัยแทนพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรที่ดินและที่อยูอาศัยในเขต อําเภอลําลูก
กา อําเภอธัญบุรี และอําเภอเมืองปทุมธานี ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ของจํานวน
ประชากรจากสิ้นป 2547 ถึง สิ้นป 2551 คิดเปนรอยละ 4.83 

จํานวนประชากร ณ สิ้นป ต้ังแตป 2547 ถึง 2551 
         หนวย: คน 

จังหวัด 2547 2548 2549 2550 25511 

นครปฐม 798,016 808,961 821,905 830,970 844,187 

สมุทรสาคร 442,687 452,017 462,510 469,934 479,085 

ปทุมธาน ี 769,998 815,402 861,338 896,843 930,040 
1 ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม  

 พ้ืนที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศ ตามคําขวัญประจํา
จังหวัดที่วา “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร” รวมทั้งจังหวัดนครปฐมดวยเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน
จังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และป 2551 เปนจํานวนทั้งสิ้น 4,243 โรงงาน
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4,509 โรงงาน 4,893 โรงงาน และ 4,916 โรงงาน ตามลําดับ สวนจํานวนโรงงานในจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 2550 และป 2551 เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,663 โรงงาน 2,834 โรงงาน 3,090 โรงงาน และ 
2,781 โรงงาน ตามลําดับ 

 ผลจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นตาม
จํานวน และประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ตาม  โรงงานในบริเวณดังกลาวมีแนวโนมในการ
ใชน้ําประปามากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดวยกันดังตอไปนี้ 

(1) พ้ืนที่ใหบริการของบริษัทฯ อยูใกลกับปากแมน้ําและทะเล  ทําใหเกิดการแทรกตัวของน้ําเค็มเขาไปยังน้ํา
บาดาล อันสงผลใหคุณภาพน้ําบาดาลลดลง 

(2) การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดของเสียที่ถูกปลอยลงสูแมน้ําทาจีนมาก ซึ่งทําใหเกิดการ
ปนเปอนของเสียในแหลงน้ํา ทําใหเกิดความตองการใชน้ําประปาที่สะอาด และมีคุณภาพสูงมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

 นอกจากนี้ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังขึ้นใหมในพ้ืนที่บริการ ตองใชน้ําประปาในการประกอบธุรกิจ 
อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ระบุไวในขอ 2 

สําหรับพ้ืนที่ของ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนเขตใหบริการของประปาปทุมธานี มีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2548 ป 2549 ป 
2550 และป 2551 เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,372 โรงงาน  2,563 โรงงาน 2,655 โรงงาน และ 2,778 โรงงาน ตามลําดับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อําเภอคลองหลวง อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา 
และอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยางไรก็ตามมีการคาดการณวา พ้ืนที่ปทุมธานี - รังสิตจะมีอัตราการขยายตัวของ
การใชน้ําประปาในภาคอุตสาหกรรมต่ํากวาอัตราการขยายตัวในภาคที่อยูอาศัยหรือภาคครัวเรือน (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.2.3 – ภาวะอุตสาหกรรม) 

4. การสงเสริมจากภาครัฐ 

4.1  นโยบายการสนับสนุนการติดต้ังระบบประปา 

ดวยความตองการใหผูใชน้ําหันมาใชน้ําประปามากขึ้น กปภ. จึงไดจัดใหมีรายการใหสวนลด   รอยละ 50 
แกผูติดต้ังมาตรวัดน้ําใหม ซึ่งเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2549 และสิ้นสุดเมื่อเดือน มิถุนายน 2549  ถึงแม
โครงการสนับสนุนการติดต้ังระบบประปาดังกลาวจะสิ้นสุดไปแลวก็ตาม เนื่องจากนโยบายการชักชวนให
ผูใชน้ําหันมาใชน้ําประปายังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และอาจมีโครงการสนับสนุนอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไป
ในแตละชวงเวลา การประปาสวนภูมิภาค ไดดําเนินโครงการใหสวนลดอัตรารอยละ 15 ในการติดต้ังมาตร
ขนาด 3/4” และ 1/2" ที่ต้ังอยูในระยะเหมาจายนับจากทอหลักของการประปาสวนภูมิภาค ไมเกิน 10 
เมตร นับต้ังแต 1 สิงหาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 

4.2  การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการประปามากขึ้น 

ตามแผนวิสาหกิจฉบับที่ 4 ปงบประมาณ 2545-2549 ของ กปภ. ไดมีนโยบายในการเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนในการเขามาบริหารจัดการ รวมทั้งดําเนินกิจการประปาเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ กปภ. เคยรับ
ซื้อน้ําประปาจากภาคเอกชนตอปริมาณการจําหนายรวมในสัดสวน  รอยละ 13.8 ในป 2545 เพ่ิมเปนรอย
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 58 

ละ 18.2 ในป 2549 และหากวา กปภ. ยังคงไวซึ่งนโยบายในการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาดําเนิน
ธุรกิจประปามากขึ้นตอไปในอนาคต จะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจตอไปในพื้นทีอ่ืน่
นอกเหนือจากพื้นที่ปจจุบันได  
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 สวนที่ 2 หนาที่ 59 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

3.1.4 การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดรับสิทธิประโยชนจาก คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรสงเสริมการลงทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
บัตรสงเสริมเลขที่ 1382(2)/2545 1739/2539 และ 1451(2)/2551 (สวนขยายกําลังการผลิต) 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2545 6 พฤศจิกายน 2539 สําหรับบัตรสงเสริมเลขที่ 1739/2539 และ 

1 สิงหาคม 2551 สําหรับบัตรสงเสริมเลขที่ 1451(2)/2551 (สวนขยายกําลังการผลิต) 
ประเภทกิจการ 7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน 7.2 การประปา หรือน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และ  

7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน 
สิทธิและประโยชน (1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคล

ซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน 
และกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการเห็นควร โดยไดรับ
อนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอด
ระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร  

(2) ได รับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ ดินตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร  

(3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
(4) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน และทุน
หมุนเวียนมีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
นั้น (นับตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555) แตตองมี
มูลคารวมกันแลวไมเกิน 9,362 ลานบาท (ทั้งนี้ มูลคากําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ 

สําหรับสวนเดิม 
(1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และ

บุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรได
ตามจํานวน และกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการ
เห็นควร โดยไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความ
เห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

(2) ไดรับลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไมอยูในรายการปรับลด
อากรขาเขาตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533 เวนแตรายการ
เครื่องจักรที่มีอากรขาเขาต่ํากวารอยละ 10 จะไมไดรับการลดหยอน 

(3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น (นับแตวันที่ 15 ตุลาคม 2541 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2549) ในกรณีที่
ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลานั้น ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตให
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 สวนที่ 2 หนาที่ 60 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทฯ เทากับ 
2,077.8 ลานบาท) 
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นระหวางเวลา
นั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจาก
กําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

(5) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่
ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

(6) ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 

นําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 
5 ปนับแตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือ
หลายปก็ได 

(4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด
ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

(5) ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 
สําหรับสวนขยายกําลังการผลิต 
(1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และ

บุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรได
ตามจํานวน และกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการ
เห็นควร โดยไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความ
เห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

(2) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
(3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น (นับแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560) แต
ตองมีมูลคารวมกันแลวไมเกิน 693 ลานบาท ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหวางเวลานั้น ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่
เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได รับยกเวนภาษีเงินไดนิ ติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน  5 ปนับแต วันพน
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 สวนที่ 2 หนาที่ 61 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
กําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

(4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด
ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

 
เงื่อนไขที่สําคัญ1 (1) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 3,000 ลานบาท โดยตองชําระเต็มมูลคาหุนกอน

เปดดําเนินการ 
(2) ตองดําเนินการใหมีขนาดของกิจการใหมีกําลังการผลิตวันละประมาณ 320,000 

ลบ.ม. 
(3) ตองลดราคาคาน้ําประปาลงอยางนอยที่สุดใหสามารถชดเชยกับภาษีอากรที่

สูญเสียไป โดยใชวิธีการคํานวณจากมูลคาปจจุบัน (net present value) 
(4) ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 
(5) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมแยกตางหากจาก

กิจการสวนอื่นไมวาจะไดรับการสงเสริมหรือไมก็ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณ
กําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(6) ตองยื่นแบบขอใชสิทธิ และประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผล
การดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 120 วัน นับ
แตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(7) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา ภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและ

สําหรับสวนเดิม 
(1) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการ

สงเสริมไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมนั้นไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่
ของตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
เมื่อชางฝมือหรือผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงให
สํานักงานทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง 

(2) เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมจะตองเปนเครื่องจักรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เวนแตจะมีเหตุผลพิเศษและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ 

2.1) เครื่องจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขานั้น จะตองนําเขามาภายใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2541 หากไมสามารถนําเขามาไดทันภายในกําหนด
นี้ จะตองไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการ 

2.2) ตองจัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตาม
อากรขาเขา วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน 
เพื่อใหไดรับการอนุมัติใหเสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลานําเขา เมื่อพนกําหนด 1 ปดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิก
ถอนสิทธิและประโยชนการลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรเฉพาะ
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 สวนที่ 2 หนาที่ 62 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป 

(8) จะตองตั้งโรงงานผลิตน้ําประปาในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และระบบสงทอ
น้ําประปาในจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูใน
เขตหวงหามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้จะยายโรงงานไปตั้งใน
ทองที่อื่นไมได ภายในระยะเวลา 15 ปนับแตวันเปดดําเนินการ 

(9) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการ
สงเสริมไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมนั้นไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่ของ
ตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเมื่อ
ชางฝมือหรือผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงใหสํานักงาน
ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง อยางไรก็ตามบริษัทฯ 
จะตองเรงรัดฝกอบรม และสนับสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบัติงานตามโครงการที่
ได รับการสงเสริมแทนชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาวภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และตองรายงานการปฏิบัติงานของชางฝมือหรือผูชํานาญการ
ซึ่งเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตเขาเมืองวาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับรูความ
ชํานาญเพียงใด 

(10) ที่ดินที่บริษัทฯ สามารถถือกรรมสิทธิ์ไดนั้น ตองเปนที่ดินที่ไดรับอนุญาตเพื่อ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น 

(11) อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนนั้น หากมีการค้ําประกันเครื่องจักร 
ตองจัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตามอากรขาเขา 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน เพื่อใหไดรับการอนุมัติให

รายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใชหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารเปนประกันอากรขาเขา 

2.3) จะตองใชเครื่องจักรที่คณะกรรมการไดอนุมัติใหลดหยอนอากรขาเขา
เฉพาะกิจการที่ไดรับการสงเสริมที่ระบุเทานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกอน 
2.4) จะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใช
เครื่องจักรที่ไดรับลดหยอนอากรขาเขา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกอน 

(3) ตองเริ่มงาน ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม 
(4) ตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไม

เกิน 30 เดือน นับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม 
(5) กอนเปดดําเนินการจะตองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบลวงหนาไมนอยกวา 

15 วัน เพื่อทําการตรวจสอบอนุญาตใหเปดดําเนินการ 
(6) เมื่อเปดดําเนินการแลว ตองรายงานผลการดําเนินงานใหทราบดังนี้ 

6.1) การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนผูถือหุนระหวางผู มีสัญชาติไทยและ
สัญชาติตางดาว และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางดาวตาง
สัญชาติทุกครั้ง 
6.2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 
30 มิถุนายน ของปถัดไป 
6.3) การปฏิบัติงานของชางฝมือตางดาว วาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับ
ความรูความชํานาญเพียงไร 

(7) ตองจัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                               

   
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 63 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
เสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพนกําหนด 1 ป
ดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนหรือลดหยอน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใช
หนังสือค้ําประกันของธนาคารเปนประกันอากรขาเขา และสามารถใชเครื่องจักรที่
ไดรับอนุมัติใหยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะกิจการตามบัตรสงเสริม 
รวมทั้งจะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักร
ที่ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา 

(12) ตองจัดใหมีและใชระบบปองกัน ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(13) การหยุดการดําเนินกิจการเกินกวาระยะเวลา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน 

(14) คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบได จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล
และหากไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว จะตองดําเนินการใหได รับใบอนุญาตใหแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวย 

(15) กรณีที่มีการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริม ตองแจงใหสํานักงานทราบทุก
ครั้งพรอมดวยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มิฉะนั้นใหถือวาคงมีภูมิลําเนา
ตามที่ไดแจงใหสํานักงานทราบครั้งสุดทาย และถือวาไดรับเอกสาร ประกาศ หรือ
คําสั่งตางๆจากสํานักงานที่สงไปยังภูมิลําเนาที่แจงไวแลวนั้นโดยชอบแลว  

(16) เมื่อเปดดําเนินการแลว จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการ
ดําเนินงานใหสํานักงานทราบดังตอไปนี้ 

หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูใกลเคียง โดยมีการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือสถาบันที่สวนราชการเห็นชอบ 

(8) การหยุดดําเนินกิจการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือนจะตองไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากสํานักงาน 

(9) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 200 ลานบาท และตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลวไมนอยกวา 75 ลานบาท กอนวันเปดดําเนินการ 

(10) ตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริมที่สําคัญดังนี้ 
10.1) การบริการ น้ําประปา 
10.2) ขนาดของกิจการ น้ําประปา 288,000 ลบ.ม./วัน (เวลาทํางาน 24 ชม./
วัน: 365 วัน/ป 
10.3) ตองมีขนาดลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 1 ลาน
บาท หากนอยกวา 1 ลานบาท จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนทั้งหมด 
10.4) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมแยก
ตางหากจากกิจการสวนอื่นไมวาจะไดรับการสงเสริมหรือไมก็ตาม เพื่อ
ประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
10.5) ตองตั้งในทองที่ จ.ปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูในเขตหวง
หามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับการอนุญาตจากสวน
ราชการ 
10.6) ตองแจงการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริมใหสํานักงานทราบ
ทุกครั้ง พรอมดวยหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย 

สําหรับสวนขยายกําลังการผลิต 
(1) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 1.200 ลานบาท และตองชําระเต็มมูลคาหุน 
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รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
16.1  การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุนระหวางผูมีสัญชาติไทยและคนตางดาว 

และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางสัญชาติทุกครั้ง 
16.2  ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานตามแบบที่สํานักงานกําหนด โดย

จะตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป 
16.3 เรื่องอื่นๆเปนครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

กอนวันเปดดําเนินการ 
(2) ตองดําเนินการใหมีขนาดของกิจการใหมีกําลังการผลิตวันละประมาณ 100,000 

ลบ.ม./วัน 
(3) ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 
(4) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการสวนอื่น ไมวาจะไดรับการสงเสริม

หรือไมก็ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสิทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 

(5) ตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผล
การดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 120 วัน 
นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(6) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน  
ISO 9001 หรือมาตรฐานสากลอื่นเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันที่เปด
ดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิก
ถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป 

(7) จะตองตั้งโรงงานผลิตน้ําประปาในจังหวัดปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไม
อยูในเขตหวงหามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาต
จากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้จะยายโรงงานไป
ตั้งในทองที่อื่นไมได ภายในระยะเวลา 15 ปนับแตวันเปดดําเนินการ 

(8) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการ
สงเสริมไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมนั้นไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่
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รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
ของตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
เมื่อชางฝมือหรือผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงให
สํานักงานทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ จะตองเรงรัดฝกอบรม และสนับสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบัติงานตาม
โครงการที่ไดรับการสงเสริมแทนชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และตองรายงานการปฏิบัติงานของชางฝมือหรือ
ผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตเขาเมืองวาไดฝกอบรมใหคนไทย
ไดรับรูความชํานาญเพียงใด 

(9) อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ได รับการยกเวนนั้น หากมีการค้ําประกัน
เครื่องจักร ตองจัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตาม
อากรขาเขา วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน เพื่อใหไดรับ
การอนุมัติใหเสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพน
กําหนด 1 ปดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวน
หรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยู
ในระหวางการใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารเปนประกันอากรขาเขา และ
สามารถใชเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติใหยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะ
กิจการตามบัตรสงเสริม รวมทั้งจะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือ
ยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา 

(10) ตองจัดใหมีและใชระบบปองกัน ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยู
ใกลเคียง โดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(11) การหยุดการดําเนินกิจการเกินกวาระยะเวลา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตจาก
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รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
สํานักงาน 

(12) คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบได จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล
และหากไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว จะตองดําเนินการใหไดรับใบอนุญาตใหแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวย 

(13) กรณีที่มีการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริม ตองแจงใหสํานักงานทราบทุก
ครั้งพรอมดวยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มิฉะนั้นใหถือวาคงมี
ภูมิลําเนาตามที่ไดแจงใหสํานักงานทราบครั้งสุดทาย และถือวาไดรับเอกสาร 
ประกาศ หรือคําสั่งตางๆจากสํานักงานที่สงไปยังภูมิลําเนาที่แจงไวแลวนั้นโดย
ชอบแลว  

(14) เมื่อเปดดําเนินการแลว จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการ
ดําเนินงานใหสํานักงานทราบดังตอไปนี้ 
14.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุนระหวางผูมีสัญชาติไทยและคน 
 ตางดาว และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางสัญชาติทุกครั้ง 
16.2 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
  โดยจะตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป 
16.3  เรื่องอื่นๆเปนครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่สํานักงาน
  กําหนด 

 

หมายเหตุ: 1บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดดําเนินการครบถวนตามเงื่อนไขทุกขอแลว 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                   

 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)  สวนที่ 2 หนาที่ 67 
 
 

 

 
3.2 การตลาด และภาวะการแขงขัน 

3.2.1 กลยุทธการแขงขัน 

3.2.1.1 บริษัทฯ 

 น้ําประปาจัดเปนสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต แตเนื่องจากน้ําประปาเปน
สินคาที่ไมสามารถผลักดันยอดการใชใหเพ่ิมขึ้นในผูใชแตละรายไดเชนเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ในทางตรงกันขาม 
กลับเปนสินคาที่มีการรณรงคใหประหยัดการใชมากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดเขาขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีความตองการใชน้ําประปาสูง เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่มีประชากร
อาศัยอยูหนาแนน และยังเปนพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมากกวา 7,500 โรงงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการรณรงคใหผูใชน้ําบาดาลหันมาใชน้ําประปามากขึ้นเพื่อลดปญหาการทรุดตัวของแผนดิน จึงทําใหยอดจําหนายน้ําของ
บริษัทฯ เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตเดือน มกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดําเนินกลยุทธการเจาะตลาด
เชิงรุก (Market Penetration Strategy) เปนสําคัญ โดยการเขาพบปะผูใชน้ํารวมกับ กปภ. อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการแนะนําตัวตอผูใชน้ํา และกระตุนยอดจําหนายน้ําประปาในพื้นที่อีกดวย อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดจัด
กิจกรรมตางๆเพื่อเปนการตอบแทนผูใชน้ํา  

 กลยุทธดานการผลิต 

 เทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากตางประเทศที่มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย ใชระบบถังกรองโดยใชแผนกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบการใชงานไดนานกวาถังกรองทรายโดยทั่วไป ทําให
ประหยัดน้ําในการลางถังกรอง ทั้งนี้ การใช Leopold ทําใหไมตองใชชั้นกรวดและหัว nozzle มีผลใหในขณะที่กรองผานจาก
บนลงลางและการลางยอนจากลางขึ้นบน มีการกระจายตัวของน้ําและอากาศคอนขางสม่ําเสมอตลอดพื้นที่ และเนื่องจากไม
ตองใชชั้นกรวดหากใช Leopold จึงไมมีการคละกันระหวางกรวดและชั้นทรายเมื่อมีการลางยอน ทําใหไมตองมีการเปลี่ยนชั้น
ทรายและกรวด ตลอดจนการใช Leopold ยังสามารถลดพลังงานการใชน้ําและอากาศระหวางการลางยอนไดมากกวาการใช
ชั้นทรายและชั้นกรวดรวมกัน นอกจากนี้ระบบการผลิตและการสงจายทั้งหมดยังควบคุมดวยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) อันเปนระบบบริหารจัดการดวยระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการผลิต
และระบบสงจายน้ําทั้งหมดของบริษัทฯ  

 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดใหมีพนักงานควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และไดจัดใหมีหอพักพนักงานตั้งอยูภายใน
บริเวณโรงผลิตน้ําของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจไดวาการผลิตจะดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากเกิด
ปญหาในการผลิต พนักงานที่ควบคุมการผลิตสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

 นอกจากนี้ ในดานการซอมบํารุง บริษัทฯ ไดใช Computerized Maintenance Management System : CMMS เขา
มาชวยในการบริหารจัดการดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล  ภายใตนโยบายการซอมบํารุงที่มุงเนนถึง Reliability, 
Availability และ Maintainability ทําใหป 2551 บริษัทฯ สามารถผลิตและสงน้ําประปาใหกับสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของ 
บริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องคิดเปนรอยละ 99.39 (ป 2548 รอยละ 99.43  ป 2549 รอยละ 99.42 และป 2550 รอยละ: 99.68) 
และความตอเนื่องในการจายน้ําจากสถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํามหาชัยไปยังสํานักงานประปาของ กปภ. คิด
เปนรอยละ 99.92 (ป 2548 รอยละ 99.80  ป 2549 รอยละ 99.71 และป 2550 รอยละ 99.94)  และ รอยละ 99.86 ( ป 2548 
รอยละ 99.76  ป 2549 รอยละ 99.86 และป 2550 รอยละ 99.94) ของการจายน้ําโดยรวมทั้งหมดตามลําดับ 
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 นอกจากนี้ ดวยกําลังการผลิตติดต้ังที่ 320,000 ลบ.ม./วัน  และระบบทอสงน้ําประธาน (BTM) ที่มีความยาวถึง 50 
กิโลเมตร และทอจายน้ํา (LDN) อันเปนระบบทอสงน้ําซึ่งเปนทอเหล็ก และทอโพลีเอธีลีนชนิดความหนาแนนสูง ทั้งหมดทาํใหมี
ความทนทานามารถรับแรงดันน้ําแม ณ ระดับความดันสูงได รวมทั้งทุกจุดของระบบที่เชื่อมตอกับ กปภ. ไดถูกออกแบบและ
กอสรางใหเปนระบบบอวาลว ทําใหสามารถตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยตอการซอม
บํารุงในภายหลังอีกดวย  

 กลยุทธดานการกระจายพื้นที่ใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการวางเสนทอจายน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนที่ในถนนสาย
หลักของเขตพื้นที่จายน้ําและแหลงชุมชนที่สําคัญที่มีความตองการใชน้ําประปาในปริมาณมาก เชน ในจังหวัดนครปฐม   
บริษัทฯ  มี เสนทอจายน้ํ าครอบคลุมถนนเพชรเกษม  ถนนพุทธมณฑลสาย  4  ถนนพุทธมณฑลสาย  5  
ถนนพุทธมณฑลสาย 7  และถนนปนเกลานครชัยศรี เปนตน สวนในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ ไดวางเสนทอจายน้ําบน
เสนทางถนนเศรษฐกิจ ถนนพระราม 2 และถนนเอกชัย  เปนตน เมื่อรวมกับทอจายและทอบริการของ กปภ. ทําใหบริษัทฯ มี
เครือขายครอบคลุมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจไดในวงกวาง 

 กลยุทธดานราคา 

 บริษัทฯ มีกลยุทธดานราคา ดังนี้ 

 1.   อัตราคาน้ําประปาที่จําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

 อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. เปนราคาที่ปรับขึ้นรายปตาม ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General 
CPI) ของภาคกลาง และคาคงที่ (K) ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา ทั้งนี้ คาคงที่ (K) จะลดลงแบบขั้นบันไดจาก 
1.03000 ในการคํานวณสําหรับป 2543 ถึงป 2549 จนมีคาเทากับ 1.00000 ในการคํานวณสําหรับป 2557 เปนตนไป  อัตรา
คาน้ําประปาตั้งแตเปดดําเนินการเปนดังนี้  

ระยะเวลา อัตราคาน้ําประปา (บาท ตอ ลบ.ม.) 
5 มกราคม 2547  ถึง 31 ธันวาคม 2547 17.437898 
1 มกราคม 2548  ถึง 31 ธันวาคม 2548 18.609628 
1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 20.259647 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 21.481579 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 22.751945 
1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2552 23.552023 

 2.  การใหสวนลดคาน้ําแก กปภ.  

 ถึงแมวาเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายน้ําประปาจะไดกําหนดใหมีปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ 
ไวก็ตาม แตเพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณการใชน้ําบาดาลในพื้นที่ฝงตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร โดยการสรางแรงจูงใจเพื่อใหลูกคาของบริษัทฯ หันมาใชน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาลมากขึ้น และเพื่อ
เปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอ กปภ. อีกทั้งเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ จึงไดใหสวนลดแก กปภ. ใน
สวนของน้ําประปาที่สูงกวาน้ําประปาขั้นตํ่าที่รับซื้อ โดยเริ่มมีผลต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป 
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สวนลดที่ใหกบั กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 200,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 
20 กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 250,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 
20 กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคาน้ําประปาที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

น้ําประปาสวนที่สงูกวาปริมาณน้ําขัน้ตํ่า
ที่รับซื้อ 300,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง20 
กรกฎาคม 2552 

 กลยุทธดานการประชาสัมพันธ 

 บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธและไดสื่อถึงผูใชน้ําดังนี้ 

(1) เขาพบกับผูใชน้ําประปาโดยตรงและชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการใชน้ําประปา โดยเนนใหเห็นถึงคุณภาพ
ของน้ําประปาที่มีความสะอาด ความเพียงพอ และความตอเนื่อง 

(2) ประชาสัมพันธใหกับกลุมผูบริโภคและผูประกอบการ โดยใหความรวมมือกับการประปาสวนภูมิภาค ใน
การจัดทําแผนประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศนโดยเผยแพรสารคดีสั้นเชิงขาวดวยแนวคิด “สังคมคุณธรรม
กับ กปภ.” เพ่ือรวมกันสรางความรับผิดชอบและจิตสํานึกที่ดีในการประกอบธุรกิจ เปนการสรางความ
รวมมือในการรับผิดชอบตอสังคม 

(3) ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุชุมชน โดยจัดทําสารคดีสั้นเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ
น้ําประปา ประโยชนของการใชน้ําประปา เพ่ือเปนการรณรงคใหประชาชนและผูประกอบการเปลี่ยนมาใช
น้ําประปา ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน 

(4) ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ เผยแพรขอมูลบริษัทและการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดความเขาใจตอการ
ประกอบธุรกิจผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ซึ่งชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธการสรางคุณภาพการใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดพิจารณาวา การเปนผูประกอบกิจการประปานั้น มิใชเพียงการผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพเทานั้น แต
จะตองเนนถึงคุณภาพของการใหบริการ ซึ่งหมายถึง การจัดสงน้ําประปาดวยปริมาณและแรงดันอยางเพียงพอ และ รวมทั้ง
ความตอเนื่องในการใหบริการ คือปจจัยสําคัญที่สุดในการเปนผูประกอบกิจการประปา ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการ
ใหบริการในป 2551 ไดดังนี้    

(1) คุณภาพและความสะอาด เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เลม 1-2521 รอยละ 100 

(2) ความเพียงพอ มีแรงดันน้ําประปาที่ปลายทอจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค ไมนอยกวา 25 เมตรน้ํา  
ไมนอยกวา รอยละ 97.5    

(3) ความตอเนื่องในการจายน้ําประปา ไมนอยกวารอยละ 99.93 

 กลยุทธดานการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้าํประปา 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอคุณภาพของน้ําประปาที่ผลิต และการใหบริการแก กปภ. รวมทั้งผูใชน้ําเปนอยางมาก 
นอกจากการควบคุมคุณภาพน้ําทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตแลว  บริษัทฯ ยังใหความรวมมือกับ กปภ. ในการตรวจตัวอยาง
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น้ําประปาที่สุมเก็บมาจากผูใชน้ําในแตละพ้ืนที่โดยหองปฎิบัติการของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจวา น้ําประปาที่จายไปยังผูใชน้ําที่
ปลายทางยังคงมีคุณภาพเชนเดียวกับน้ําประปาที่บริษัทฯ ผลิตได และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังใหบริการแกผูใชน้ํา
โดยทั่วไปในการใหคําปรึกษา หรือรองขอในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาที่ปลายทางผูใชน้ํา โดยไมคิดมูลคา   

 กลยุทธดานการบริหารตนทุน 

 ดวยเทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาอันทันสมัยของบริษัทฯ ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองน้ํา 
และการทําใหน้ําตกตะกอนโดยอาศัยแรงโนมถวงชวยใหน้ําจากชั้นบนไหลลงสูชั้นลางไดโดยมิตองใชพลังงานไฟฟาในการหมุน
น้ํา ทําใหบริษัทฯ รักษาตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหนวยผลิตเปนของตนเอง อันไดแก วอเตอรโฟลว ซึ่งลวนประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญในการ
ผลิตน้ําประปา อันสงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยัดตนทุนจากการจางบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูบริหารกิจการประปาเขามาเดิน
ระบบและดูแลรักษาระบบ  

 กลยุทธดานการติดตามความเคลื่อนไหวของปรมิาณความตองการใชน้ําประปา 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจึงไดวาจางไทยดีซีไอ ใหเปนที่ปรึกษาดานวิศวกรรม โดยได
ทําการศึกษาปริมาณความตองการใชน้ําประปาทั้งในและนอกพื้นที่ใหบริการของบริษัทฯ อีกทั้ง ไทยดีซีไอ ยังไดแสดงประเภท
ผูใชน้ําและรายชื่อผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการใชน้ําประปาใหแกบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯ เขาทําการ
พบปะผูใชน้ําดังกลาวรวมกับ กปภ. เพ่ือสรางปริมาณความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหเพ่ิมสูงขึ้นตอไป 

 ในสวนดานการประเมินการจายน้ําจริง บริษัทฯ ไดดําเนินการศึกษาแรงดัน อัตราและปริมาณการไหลของน้ําประปา
ที่เกิดขึ้นจริงในระบบทอจาย (LDN) โดยการใชแบบจําลองทางชลศาสตร (Hydraulic model) ทําใหสามารถวางแผนในการ
บริหารจัดการระบบทอจายใหมีประสิทธิภาพสามารถใหแรงดันและอัตราการไหลของน้ําประปาที่ทั่วถึงในพื้นที่ที่ใหบริการ 

 

3.2.1.2 ประปาปทุมธานี 

  ประปาปทุมธานี ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่บริการปทุมธานี – รังสิต จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนพ้ืนที่
บริเวณตอเนื่องกับกรุงเทพมหานครที่กําลังพัฒนาเปนชุมชนที่หนาแนนทั้งดานการคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานศึกษาและที่อยู
อาศัย ดังนั้นความตองการน้ําจึงมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับนโยบายปดบอบาดาลของภาครัฐ ทําใหยอดจําหนาย
น้ําเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน 

 กลยุทธดานการผลิต  

 เชนเดียวกับบริษัทฯ ประปาปทุมธานีใชเทคโนโลยีควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอรระบบ SCADA System 
ซึ่งควบคุมการผลิตดวยระบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคมทั้งที่โรงผลิตน้ําและสถานีจายน้ําทุกแหง โดยศูนยควบคุม 
SCADA System ต้ังอยูในอาคารหองควบคุม นอกจากนี้ ประปาปทุมธานียังมีระบบควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบคุณภาพ
น้ําดิบที่ใชดวยระบบ Jar Test สัปดาหละ 2 คร้ังเพื่อคํานวณหาปริมาณสารเคมีที่ตองใชในการผลิตใหเหมาะสม 

 สําหรับระบบถังกรองที่มีทรายทําหนาที่เปนตัวกรอง (media) ประปาปทุมธานีมีกระบวนการลางทราย หรือ การลาง
แบบยอนกลับ (back wash) โดยการอัดลมผานหัว Air Nozzle ที่ต้ังอยูเปนกระจายเต็มพ้ืนที่หนาตัดของถังกรองใตชั้นทราย 
ทั้งนี้ กระบวนการดังกลาวเปนการใชลมเขาชวยน้ําในการลางสิ่งสกปรกที่มีอยูในทราย 
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 อนึ่ง ประปาปทุมธานียังจัดใหมีพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ใชระบบ CMMS ในการจัดการ
ดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล ภายใตนโยบายการซอมบํารุง: Reliability, Availability และ Maintainability 
เชนเดียวกันกับบริษัทฯ 

 กลยุทธดานพื้นที่ใหบริการ  

 ประปาปทุมธานีมุงตอบสนองความตองการน้ําประปาของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานีที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
อยางตอเนื่องใหครอบคลุมทั่วถึง ทั้งนี้ ในปจจุบัน ประปาปทุมธานียังไมมีแผนการขยายการใหบริการออกนอกพื้นที่ จังหวัด
ปทุมธานี  

 กลยุทธดานราคา  

 อัตราคาน้ําประปาที่จําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 
ทั้งนี้ อัตราคาน้ําประปาจะปรับเปนรายปทุกวันที่ 1 มกราคม ตามดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชย 

 กลยุทธดานการดําเนินการของบริษัทยอย 

บีเจที ซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี มีแนวโนมในอนาคตที่ขยายการรับจางผลิต ซอมบํารุงและใหบริการ
ดานวิศวกรรมแกบุคคลภายนอก 

 

3.2.2 ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ 

3.2.2.1 บริษัทฯ 

 ในปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาเพียงรายเดียวคือ กปภ. ซึ่งเปนผูซื้อน้ําประปาจากบริษัทฯ ณ สถานีจายน้ําทั้ง 2 แหง คือ 
สถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํามหาชัย โดย กปภ. จะทําการจําหนายน้ําประปาที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปใหแกผูใชน้ํา
ตอไป ดวยการจายน้ําผานทอจายน้ํา (ทอ LDN) และทอบริการ  

โดยปริมาณน้ําประปาที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. จะถูกคิดจากมาตรวัดน้ํา ณ จุดจายน้ําซึ่งต้ังอยู ณ สถานีจาย
น้ําทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ สวนปริมาณน้ําประปาที่ กปภ. จําหนายใหแกผูใชน้ําจะถูกวัดปริมาณโดยมาตรวัดน้ํา ณ แหลงที่ต้ัง
ของผูใชน้ําแตละราย ตามแสดงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

โรงผลิตน้ํา 

สถานีจายน้ํา 

ผูใชน้ํา 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของบริษัทฯ 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของ กปภ. บอวาลวและประตูนํ้าลดแรงดัน 

มาตรวัดนํ้า 2 ตัว 

ทอจายนํ้าประธาน (BTM) 

ทอจายนํ้า (LDN) 

ทอบริการ 
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 วิธีการคิดคาน้ําประปาที่บริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ในแตละเดือน จะทําการคํานวณจาก ปริมาณน้ําประปาที่ได
จําหนายในแตละสถานีจายน้ํา โดยบริษัทฯ และ กปภ. ไดมีการติดต้ังมาตรวัดน้ํา 2 ตัว ในแตละสถานีจายน้ํา ทุกสิ้นเดือน
เจาหนาที่ของ กปภ. และเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะรวมกันทําการจดมาตรวัดน้ําทั้งสองตัว ณ สถานีจายน้ําแตละแหง แลวนําไป
หาผลตางโดยเทียบกับตัวเลขมาตรวัดน้ําของเดือนที่ผานมา หลังจากนั้นจึงนํามาหาคาเฉลี่ยของปริมาณการใชน้ําที่คํานวณได
จากมาตรวัดน้ําทั้ง 2 ตัวในแตละสถานีจายน้ําเพื่อคํานวณปริมาณน้ําที่จายใหแก กปภ. ของเดือนนั้นๆ แลวจึงนําปริมาณน้ํา
จําหนายที่คํานวณไดของแตละสถานีจายน้ํามารวมกันเพื่อคํานวณมูลคาในการซื้อขายรายเดือนตามราคาที่ตกลงกันใน
สัญญาซื้อขายน้ําประปา 

 บริษัทฯ จะทําการคิดมูลคาน้ําประปาที่จําหนายใหแก กปภ. ไดตามจริงในแตละเดือน สวนตางของมูลคาเฉลี่ยของ
ปริมาณน้ําประปาที่จัดสงใหจริงกับ MOQ สําหรับระยะเวลาดังกลาว กปภ. จะชําระคาน้ําประปาเพิ่มใหแกบริษัทฯ โดยคิด
ตามอัตราคาน้ําประปาคูณดวยสวนตางขางตน ทุกงวดหกเดือน ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกป  

 หลังจากที่บริษัทฯ คํานวณมูลคาน้ําที่ซื้อขายแลว จะทําการจัดสงใบแจงหนี้ใหแกสํานักงานประปาทั้ง 3 แหงที่ทํา
หนาที่ดูแลการใหบริการจายน้ําในพื้นที่บริการ (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2-4) โดยมีเงื่อนไขชําระเงินที่ระบุให กปภ. ตอง
ชําระคาน้ําใหแกบริษัทฯ เปนเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ สงใบแจงหนี้ 

 ถึงแมในปจจุบัน กปภ. ถือเปนลูกคารายเดียวของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากกําลังการผลิตสูงสุดของ บริษัท
ฯ ในปจจุบัน เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ที่ 320,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นหากบริษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตน้ํามากกวาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายน้ําประปา บริษัทฯ จะดําเนินการขยายธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องจากธุรกิจประปาได 

3.2.2.2 ประปาปทุมธานี 

ลูกคาของประปาปทุมธานี มาจากการดําเนินการ 2 สวน ดังนี ้

(1) จากการประกอบธุรกจิผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแกลูกคาคือ กปภ. เพียงรายเดยีว  

กปภ. รับซือ้น้ําประปาจากประปาปทุมธานี ณ สถานจีายน้ําทั้ง 3 แหง คือ สถานีจายน้ําปทุมธานี สถานีจายน้ํารังสิต 
และ สถานีจายน้าํธรรมศาสตร ทั้งนี้ กปภ. จะจําหนายน้ําประปาที่รับซื้อดังกลาวใหแกประชาชนในพื้นที่ใหบริการปทุมธานี – 
รังสิต ดวยการจายน้ําผานทอจายน้ํา (LDN) ของ กปภ. และทอบริการ (โปรดดูแผนภาพในหัวขอ 3.2.2.1) 

ตามที่กําหนดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ปริมาณน้ําทีป่ระปาปทุมธานจีําหนายใหแก 
กปภ. ในแตละเดอืนคือคาเฉลีย่จากการอานมาตรวัดน้ํา 2 เครื่องที่ติดต้ังที่แตละสถานจีายน้ํา  ซึ่งคาน้ําประปาของแตละเดือน
คํานวณมาจากปริมาณน้ําประปาดังกลาวคูณกับอตัราคาน้ําประปาที่ถูกปรับทกุวันที ่ 1 มกราคมของทุกป ทั้งนี้ ในแตละเดือน 
ประปาปทุมธานจีะยื่นใบเรียกเกบ็เงินแก กปภ. และ กปภ. จะตองชาํระเงินตามใบเรียกเกบ็รับเงินโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี
ของประปาปทุมธานีภายใน 7 วันนับแต กปภ. ไดรับใบเรียกเก็บเงินนั้น นอกจากนี้ นับต้ังแตวันที่  
15 ตุลาคม 2541หรือวันที่ประปาปทุมธานีเร่ิมประกอบกิจการตามสญัญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจาํหนายน้ําประปา ทุก 
12 เดือน ประปาปทุมธานีจะทําการเฉลี่ยปริมาณน้าํประปาที่จําหนายแก กปภ. หากปรากฏวามูลคาดังกลาวต่ํากวา MOQ 
กปภ. จะชําระคาประปาเพิ่มใหกับประปาปทุมธานตีามปริมาณที่ตํ่ากวา MOQ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กปภ. ไดรับแจงหนี ้
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จากการที่ประปาปทุมธานีไดเขาทาํสัญญาซื้อขายน้าํประปาเพิ่มเติมกับ กปภ. เมือ่เดือนกันยายน 2549 และไดเพ่ิม
กําลังเพิ่มกําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เมือ่วันที ่ 1 สิงหาคม 2551 ตลอดจนแนวโนมการเติบโตของความตองการ
น้ําประปาในพื้นที่ ทําใหรายไดจากการจําหนายน้ําประปาของประปาปทุมธานีมีความมั่นคงแมจะมีลูกคาจากการจําหนาย
น้ําประปาเพียงรายเดียวก็ตาม 

 (2) จากการดําเนินธุรกิจของบเีจทีซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานีต้ังแตวันที่ 26 มกราคม 2550 นอกจาก     
บีเจทีจะดําเนินการเปนสวนผลิตน้าํประปาใหกับประปาปทุมธานแีลว บีเจทยีังใหบริการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบผลิต
น้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสยีแกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี และนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ในอนาคต บีเจที มีนโยบาย
เชิงรุก โดยการใหบริการกับลูกคารายอื่นเพิ่มเติม 

3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ความตองการน้าํในประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 512,000 ตารางกิโลเมตร มีลุมน้ําตางๆ ถึง 25 ลุมน้ํา ในแตละปฤดูฝนจะเริ่มต้ังแต
กลางเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม แตสําหรับภาคใตฤดูฝนจะยาวนานกวาภาคอื่นๆ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั่ว
ประเทศมีประมาณ 1,700 มิลลิเมตร/ป ดังแสดงในตารางดังนี้ 
               หนวย : มิลลิเมตร/ป 

พื้นที ่ ปริมาณน้ําฝนตอป 

ภาคเหนือ 1,241 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 1,406 

ภาคกลาง 1,266 

ภาคใตฝงตะวันออก 1,761 

ภาคใตฝงตะวันตก 2,733 
       ท่ีมา : กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ขอมูล ณ ป 2543)  

 จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาแมภาคกลางจะมีปริมาณน้ําฝนนอยกวาทุกภาคทั่วประเทศ แตกลับเปนบริเวณที่มี
ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนและมีกิจกรรมทางอุตสาหกรรมมากกวาภาคอื่นๆ ของประเทศ นอกจากนั้น ปริมาณน้ําฝนทั่ว
ประเทศทั้งสิ้นเทากับปละประมาณ 800,000 ลาน ลบ.ม. ในปริมาณดังกลาว 600,000 ลาน ลบ.ม. จะซึมลงสูใตดินและระเหย
กลับไปสูบรรยากาศ เพียง 200,000 ลาน ลบ.ม. ที่ไหลสูแมน้ําลําคลอง หนอง บึง โดยการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ สามารถกัก
เก็บน้ําไวใชไดเพียง 72,000 ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ 9 ของปริมาณน้ําฝนรวมทั่วประเทศเทานั้น  ปริมาณน้ําที่ไหลลง
สูแหลงน้ําใตดินทั่วประเทศเพียง 36,000 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนรอยละ 4.5 ของปริมาณน้ําฝนรวมทั่วประเทศ นอกจากนี้
ปริมาณน้ําที่ไหลลงไปเก็บกักในแหลงน้ําใตดินจะขึ้นอยูกับลักษณะและสภาพของชั้นหินเปนสําคัญ และปริมาณน้ําที่ไหลซึม
ลงไปในชั้นหินนี้ไมสามารถเก็บกักไวในแหลงน้ําใตดินไดทั้งหมด บางสวนไหลไปสูทะเล และแมน้ําลําธาร โดยในปจจุบันยังมี
ขอจํากัดในการประเมินปริมาณน้ําใตดินทั้งหมดในประเทศ ซึ่งเปนแหลงน้ําที่จัดวามีความสะอาดและมีศักยภาพสูงสําหรับ
การใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค (ขอมูล ณ ป 2543) 
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แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของน้ําธรรมชาต ิ

 
       ท่ีมา: การประปาสวนภูมิภาค 

 
ประมาณการความตองการใชน้าํทั้งประเทศ 

                 หนวย : ลาน ลบ.ม./ป 

ประเภทของความตองการใชน้าํ ป 2549 
ประมาณการ  

ป 2553 
อัตราการเติบโต 

(รอยละ) 
การอุปโภคบริโภค 6,593 7,411 12.41 

อุตสาหกรรมและทองเทีย่ว 2,154 2,353 9.24 

ชลประทานและเกษตรกรรม 61,747 64,941 5.17 

ผลิตกระแสไฟฟา 23,425 24,051 2.67 

รวม 93,919 98,756 5.15 
   ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 จากการประมาณปริมาณความตองการใชน้ําทั้งประเทศโดยกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งแบงออกเปนประเภทตางๆ พบวา
ความตองการใชน้ําเพื่อการชลประทานและเกษตรกรรมมีปริมาณสูงสุดคิดเปนรอยละ 65.7 รองลงมาเปนการผลิตไฟฟา การ
อุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรมและทองเที่ยวในอัตรารอยละ 24.9 รอยละ 7.0 และ รอยละ 2.3 ตามลําดับ  
 การชลประทานและเกษตรกรรม รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟาเปนกิจกรรมที่ไมตองการน้ําที่ผานกระบวนการในการ
ทําใหเกิดคุณภาพ อันตางกับการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ซึ่งรวมแลวมีความตองการน้ําที่มีคุณภาพ
ทั้งสิ้น 8,747 ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ 9.3 ของปริมาณความตองการใชน้ํารวมทั้งหมด และนอกจากนั้น เปนที่
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คาดการณวาในป 2553 น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมและทองเที่ยว จะมีอัตราเติบโตของความตองการสูงสุดถึง
รอยละ 12.4 และ 9.2 ตามลําดับ 

 ปญหาการขาดแคลนน้ําที่มีคุณภาพจะมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากปริมาณน้ําธรรมชาติมีอยู
อยางจํากัด และสามารถนํามาใชงานไดในปริมาณที่นอยลงอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น
เพ่ือเปนการลดปญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการลดปญหาการทรุดตัวของแผนดินจากการสูบ
น้ําใตดินหรือน้ําบาดาลมาใชมากเกินไป กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงจัดใหมีกิจการ
น้ําประปาเพื่อผลิตน้ําประปาสนองความตองการของผูใชน้ําที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง 

  จากตัวเลขของกรมทรัพยากรน้ํา พบวาปริมาณน้ําใตดินทั่วประเทศที่สูบขึ้นมา ไมนอยกวาวันละ 10 ลานลบ.ม. ทั้งนี้
พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดเปนพ้ืนที่ที่ไดมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากที่สุดในอัตรา 2.3 ลานลบ.ม./วัน 
หรือประมาณ 50 ลิตร/คน/วัน โดยแยกเปนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภควันละ 0.9 ลาน   ลบ.ม. เพ่ือการอุตสาหกรรมวันละ 1.4 
ลาน ลบ.ม. ซึ่งเปนปริมาณที่สูงกวาปริมาณน้ําที่ไหลซึมลงสูน้ําบาดาลที่ 1.25 ลานลบ.ม./วัน จึงเปนสาเหตุหลักทําใหระดับน้ํา
ใตดินลดลง โดยไมมีการคืนตัว และกอใหเกิดแผนดินทรุดหรือน้ําเค็มไหลเขาสูแหลงน้ําจืด ดังที่เปนปญหาในบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปจจุบัน ดังนั้นแนวทางในการแกปญหาดังกลาว คือการใชน้ําบาดาลแบบอนุรักษคุณคา 
ประหยัด และหันมาใชน้ําประปาแทน  

 อุตสาหกรรมน้ําประปาจัดเปนสินคาและการบริการเพื่อการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการดํารง
ชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งในประเทศไทยนั้น กปภ. และ กปน. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการประกอบกิจการ
ประปา รวมทั้งการจัดสงและจําหนายน้ําประปาไปยังผูบริโภค โดยพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัด
สมุทรปราการ จะอยูในความดูแลของ กปน. สวนพื้นที่นอกจากพื้นที่ดังกลาวจะอยูในความดูแลของ กปภ.  

สถานการณของบริษัทฯ 

ความตองการน้ําในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร 

 พ้ืนที่ลุมแมน้ําทาจีนจัดเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของพื้นที่ลุมน้ําที่ มีความตองการน้ําเพื่อการบริโภคสูงสุด  
ลุมแมน้ําทาจีนมีพ้ืนที่ประมาณ 13,681 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 3 ลุมน้ํายอย ไดแก 
หวยขุนแกว หวยกระเสียว และที่ราบแมน้ําทาจีน  

 แมน้ําทาจีนแยกออกมาจากฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทไหลผาน
สุพรรณบุรี นครปฐม และออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปากแมน้ํา 
คือ คลองมะขามเฒา แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ํานครชัยศรี และ แมน้ําทาจีนตามลําดับ ทั้งนี้สามารถแบงลุมแมน้ําทาจีนออกได
เปน 3 ระยะคือ 

(1) แมน้ําทาจีนตอนบน ต้ังแตสะพานคลองมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ถึงประตูระบายน้ําโพธิ์
พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(2) แมน้ําทาจีนตอนกลาง ต้ังแตประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมอืง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง อําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม  

(3) แมน้ําทาจีนตอนลาง จากหนาที่วาการ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึง ปากแมน้ํา อําเภอเมือง          
จังหวัดสมุทรสาคร  
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  ดวยการเปนพ้ืนที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตัวและการเติบโตของประชากรและเขตที่อยูอาศัย รวมทั้ง
การเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูอยางหนาแนนดวยจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 7,500 แหง 
ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ําจึงไดใหความสําคัญเปนพิเศษในการจัดหาน้ํารองรับความตองการ เพ่ือสนองความตองการน้ําที่เพ่ิม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องในพื้นที่ดังกลาว จากการสํารวจของไทยดีซีไอเม่ือเดือนมิถุนายน 2549 ในพ้ืนที่บริการ พบวาการใชน้ําของ
ผูใชน้ําในปจจุบันมีปริมาณความตองการน้ําทั้งสิ้น 967,234 ลบ.ม./วัน โดยมีสัดสวนการใชน้ําบาดาลในสัดสวนสูงถึงรอยละ 
81 ซึ่งมากกวาการใชน้ําประปาซึ่งสัดสวนเพียงรอยละ 19  

สัดสวนความตองการใชน้ําในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2549 
       หนวย : ลบ.ม./วัน 

น้ําบาดาล
781,113

81%

น้ําประปา
186,121

19%

 
   ท่ีมา : บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

 ผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมเปนผูใชน้ําหลักในเขตพื้นที่บริการของบริษัทฯ จากขอมูลในป 2551 พบวา ผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนปริมาณการใชน้ําประปาสูงสุดคิดเปนรอยละ 53.71 ของปริมาณน้ําประปาทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จําหนาย  
ตามด วยผู ใ ช น้ํ าภาคพาณิชยกรรมและภาคครั ว เ รื อนซึ่ งมี สั ดส วนปริ มาณการใช น้ํ าประปาใกล เ คี ยงกั นที่ 
รอยละ 22.72 และรอยละ 23.56 ตามลําดับ 

สัดสวนปริมาณการใชน้ําโดยแบงตามประเภทผูใชน้ําป 2551 ของบรษัิทฯ 

 

 

 

 

 

 

   ที่มา : บริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

ภาคพาณิชยกรรม 
22.72

ภาคครัวเรือน 23.56

ภาคอุตสาหกรรม 
53.71
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ํา แยกตามประเภทผูใชน้ํา ต้ังแต ป 2548 ถึง ป 2550 พบวาต้ังแตป 2548 
เปนตนมา ปริมาณการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูงกวาผูใชน้ําประเภทอื่นมาก  โดยสรุปอัตราการเติบโตของปริมาณ
การใชน้ําเฉลี่ยตอป (CAGR) ของผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน  เทากับรอยละ 10.3 รอยละ 
5.9 และรอยละ 11.0 ตามลําดับ 

 
เปรียบเทยีบปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ําแตละประเภท 

ต้ังแตป 2549 ถึง ป 2551 ของบริษัทฯ 
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ผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม ผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรม ผูใชน้ําภาคครัวเรือน
 

                ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 ดังนั้น ปจจัยของการผลักดันปริมาณการใชน้ําในพื้นที่บริการ จึงขึ้นอยูกับกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเปน
สําคัญ ดังจะเห็นไดจากปริมาณการจําหนายน้ําในวันหยุดสุดสัปดาห และวันหยุดนักขัตฤกษตํ่ากวาวันทําการปกติ เนื่องจาก
การหยุดทําการของภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ แผนการตลาดของบริษัทฯ จึงใหความสําคัญของการทําการตลาด และการ
รณรงคใหผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงประโยชนของการใชน้ําประปาในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายเขาพบกับผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรมรวมกับ กปภ. พรอมทั้งจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือแสดงความขอบคุณผูใชน้ําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 นอกจากนี้จากผลการศึกษาของไทยดีซีไอ คาดการณวาจะมีจํานวนผูใชน้ําบาดาลรอยละ 10 ตอป ที่จะเปลี่ยนมาใช
น้ําประปาในพื้นที่บริการในอนาคต  อีกทั้งพบวาความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในพื้นที่บริการ ในปจจุบัน และพื้นที่จายน้ําในอนาคต เพ่ือรองรับปริมาณความตองการน้ําที่จะ
เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องดังกลาว    
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การประเมินปริมาณความตองการใชน้ําจากพื้นที่เขตจายน้ําในปจจุบนัและปริมาณความตองการการใชน้ําในพื้นที่เขตจายน้ํา
ในอนาคต ป พ.ศ. 2549-2578 

หนวย : ลบ.ม./วัน 
ปริมาณความตองการใชน้ํา ป 

พื้นที่จายน้ําปจจุบัน พื้นที่จายน้ําในอนาคต รวมทั้งส้ิน 
2549 203,461 - 203,461 
2550 244,448 - 244,448 
2551 288,665 57,733 346,398 
2552 336,843 67,369 404,212 
2553 388,851 77,770 466,621 
2554 443,717 88,743 532,460 
2555 503,028 100,606 603,634 
2556 567,074 113,415 680,489 
2557 636,178 127,236 763,414 
2558 710,671 142,134 852,805 
2559 711,106 142,221 853,327 

 ท่ีมา: บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดวางแผนในการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 320,000 ลบ.ม./วันเปน 440,000  
ลบ.ม./วัน เพ่ือสามารถผลิตน้ําประปาใหไดเพียงพอตอความตองการใชน้ําของผูบริโภคในอนาคตตอไป โดยการขยายกําลังการ
ผลิตดังกลาว บริษัทฯ คาดวานอกจากตองเพิ่มกําลังการผลิตในโรงผลิตน้ํา ซึ่งอาจเปนบริเวณเดียวกันกับโรงผลิตน้ําในปจจุบัน 
หรืออาจเปนโรงผลิตน้ําแหงใหมแลว บริษัทฯ อาจตองทําการวางทอสงน้ําเพิ่มเติมในพ้ืนที่สวนขยาย ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะ
สามารถเริ่มการกอสรางในการขยายกําลังการผลิตนี้ไดในป 2552 และคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดในป 2553 

สถานการณของประปาปทุมธานี 

ความตองการน้ําในพื้นที่ปทุมธานี - รังสิต 

 จากการศึกษาความตองการน้ํา การประปาปทุมธานี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด เมื่อเดือน
สิงหาคม 2547 ทําการคาดการณปริมาณน้ําจําหนายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงป 2576 โดยพิจารณาปจจัยที่สําคัญ ไดแก 
จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการใชน้ํา และแหลงน้ําทดแทนอื่นๆ เชน น้ําบาดาล พบวาความตองการ
น้ําประปามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คาดการณวา ความตองการน้ําประปาในพื้นที่จะเพิ่มเปน 470,594 ลบ.ม./
วัน ในป 2556 หรือคิดเปน อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 2551 ถึง 2556 เทากับ รอยละ 4.8 สําหรับแนวโนมใน
ระยะยาว คาดการณวา ความตองการจะสูงเปน 783,848 ลบ.ม./วัน นั่นคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 
ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.0 
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ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธาน ี
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ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหความตองการน้ําในพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต เพ่ิมสงูขึ้นในอนาคต คือ การเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรในพื้นที่จายน้ําประปาปทุมธานี - รังสิตคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 679,735 คนในป 2556 
และเพิ่มเปน 1,016,492 คน ในป 2576 ทั้งนี้ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 ถึง 2556 และ จากป 
2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 2.7 และ รอยละ 2.2 ตามลําดับ พ้ืนที่ปทมุธานี – รังสิต นับเปนพ้ืนที่ตอเนื่องกบั
กรุงเทพมหานครที่กําลังพัฒนาเปนชุมชนที่หนาแนนไปดวย การคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และที่อยูอาศัย มี
การเพิ่มขึ้นของการใชที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยแทนพืน้ที่เกษตรกรรม การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของ
อาคารพาณิชยขนาดใหญ และการขยายตัวของทีอ่ยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรที่ดินและที่ดินอาศัยใน อําเภอ
ลําลูกกา อําเภอธญับุรี และ อําเภอเมืองปทุมธาน ี

นอกจากนี้ ปจจบุัน รัฐบาลมีนโยบายใหยกเลิกการใชบอบาดาลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ทั้งนี้ กรมทรัพยากร
ธรณีไดประกาศเขตวิกฤตน้ําบาดาลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 ให จังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนที่ที่ตองมีการควบคุมการขุดเจาะ
น้ําบาดาล เนื่องจากตรวจพบอัตราการทรุดตัวของพื้นที่เปนจํานวนมาก 
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ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธาน ีแยกตามประเภทผูใชน้ํา 
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  ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

ความตองการน้ําประปาของผูใชน้าํแตละประเภทในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ) และ ทีอ่ยูอาศัย มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตในอัตราที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ความ
ตองการใชน้ําประปาของที่อยูอาศัยหรือภาคครัวเรือนมีอัตราการเติบโตมากที่สุด คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) 
จากป 2551 ถงึ 2556 และ จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 6.8 และ รอยละ 4.2 ตามลําดับ ในขณะที่ ความตองการน้ํา
ของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตนอยทีสุ่ด หรือ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 2551 ถงึ 2556 และ 
จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.8 และ รอยละ 1.5 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ในพ้ืนที่นี้ อัตราการขยายตัวของทีอ่ยู
อาศัยมีแนวโนมทีสู่งกวาอัตราการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม  

ทั้ งนี้  เมื่อ พิจารณาประกอบกับขอมูลปริมาณการใชน้ํ าประปาในพื้นที่ ใหบ ริการปทุมธานี–รังสิตของ 
ประปาปทุมธานีพบวา ในปจจุบันพบวา สัดสวนของปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมตอภาคครัวเรือน
ใกลเคียงกันมาก หรือโดยเฉลี่ยต้ังแตป 2549 ถึง ป 2551 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49 : รอยละ 51 แสดงใหเห็นวา 
ปริมาณการใชน้ําประปาในพื้นที่ปทุมธานี–รังสิต มีแนวโนมพ่ึงพาภาคครัวเรือนหรือที่อยูอาศัยมากยิ่งขึ้นในอนาคต ตลอดจน
การลดบทบาทของลูกคาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแตกตางจากแนวโนมการใชน้ําประปาในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัด
สมุทรสาคร ที่พ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ดวยเหตุนี้ ฐานลูกคาสําคัญของประปาปทุมธานีจึงแตกตางจากของบริษัท
ฯ นั่นคือผูใชน้ําภาคที่อยูอาศัยหรือครัวเรือนมีบทบาทสูงมากตอการดําเนินธุรกิจของประปาปทุมธานี 
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เปรียบเทยีบปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ําแตละประเภท 

ต้ังแต ป 2547 ถงึ ป 2551 ของ ประปาปทุมธาน ี
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     ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 

 อนึ่ง จากการที่เดิมกําลังการผลิตของประปาปทุมธานีที่มีอยู 288,000 ลบ.ม./วัน ไมเพียงพอตอความตองการ
น้ําประปาของประชาชนในพื้นที่บริการ ดวยเหตุนี้ประปาปทุมธานีจึงดําเนินการกอสรางและปรบัปรุงระบบผลิตเพื่อขยายกาํลัง
การผลิตติดต้ังใหเปน 388,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการเมื่อวันที ่ 1 สิงหาคม 2551 เพ่ือรองรับความตองการ
น้ําที่สูงขึ้นในอนาคต 
 ผูรับสัมปทานน้าํภาคเอกชน 

 การประกอบกิจการประปาโดยภาคเอกชนทั่วประเทศมีดวยกันทั้งสิ้น 81 แหง กําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1.1 ลานลบ.
ม./วัน โดยแบงตามขนาดของกิจการประปาและภูมิภาคไดดังตอไปนี้ 

สรุปจํานวนเอกชนผูไดรับสัมปทานประกอบกจิการประปาในประเทศ 

ขนาดระบบประปา (แหง) อายุสัมปทาน (แหง) 
พื้นที ่

เล็ก กลาง ใหญ รวม 

กําลังการผลิต
รวม (ลบ.ม./

วัน) 5 ป 10 ป 15 ป 25 ป รวม 

ภาคเหนือ 9 1 - 10 8,484 6 3 - 1 10 
ภาคกลาง 52 6 7 65 1,091,388 55 - 2 8 65 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - - 1 930 1 - - - 1 
ภาคใต 4 1 - 5 15,075 4 - - 1 5 
รวม 66 8 7 81 1,115,877 66 3 2 10 81 

หมายเหตุ: ระบบประปาขนาดเล็ก กําลังการผลิตไมเกิน 3,000 ลบ.ม./วัน และมีผูใชนํ้าไมเกิน 2,000 ราย 
  ระบบประปาขนาดกลาง กําลังการผลิต 3,001 – 15,000 ลบ.ม./วัน และมีผูใชนํ้า  2,001 – 8,000 ราย 
  ระบบประปาขนาดใหญ กําลังการผลิตมากกวา 15,000 ลบ.ม./วัน และมีผูใชนํ้ามากกวา 8,000 ราย 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรน้ํา (31 สิงหาคม 2550) 
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 เมื่อพิจารณาเฉพาะผูประกอบกิจการประปาขนาดใหญที่มีกําลังการผลิตมากกวา 15,000 ลบ.ม./วัน และมีจํานวน
ผูใชน้ําในพื้นที่มากกวา 8,000 ราย มีเฉพาะในเขตภาคกลางเทานั้น ซึ่งมีทั้งหมด 7 แหงดวยกัน โดยสามารถแบงผูรับสัมปทาน
ทั้ง 7 แหงออกไดตามลักษณะสัญญา ดังตอไปนี้ 

ขอมูลสรุปผูประกอบกจิการประปาขนาดใหญจําแนกตามพื้นที่ที่ไดรบัสัมปทาน 

เอกชนผูรับ
สัมปทาน 

กําลังการ
ผลิตสูงสดุ 
(ลบ.ม./วัน) 

MOQ สูงสุด 
(ลบ.ม./วัน) 

เงินลงทุน
(ลานบาท) 

ราคาน้ํา ณ 
เดือน ธ.ค. 

2550  
(บาท /ลบ.ม.) 

แหลงน้ําดิบที่ใช
ในการผลิต 

พ้ืนที่ในการจําหนาย
น้ําประปา 

อายุสญัญา
ซื้อขาย
น้ําประปา
ทั้งหมด (ป) 

วันทีเ่ร่ิม
จําหนาย
น้ําประปา
ตามสญัญา 

ลักษณะสัญญาแบบ BOO (Build-Own-Operate) 

บมจ. น้ําประปา
ไทย 320,000 300,000 8,375 21.48 แมน้ําทาจีน 

สํานกังานประปา
จังหวัดนครปฐมและ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

30 
21 ก.ค. 
2547 

บจ. เอ็กคอมธารา 36,000 32,300 650 17.71 แมน้ําแมกลอง 
สํานกังานประปาใน
จังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม 

30 
7 เม.ย. 
2544 

บจ.อาร.อี.คิว. 
วอเตอร เซอรวสิ
เซส 

16,000 16,000 697 10.67 

ขุมเหมืองนาย
บันลือ, ขุมเหมือง

กระทู,  
ขุมเหมืองเขงหง

วน,  
น้ําทะเลบริเวณ 
ฝงอันดามัน 

สํานกังานประปา
จังหวัดภูเก็ต 

25 28 ต.ค. 
2542 

บจ. อินดัสเตรียล  
วอเตอร รีซอรส  
แมนเนจเมนท 

18,000 10,000 200 9.50 น้ําธรรมชาติใน
บอดินเขื่อนสียดั 

สํานกังานประปาพนัส
นิคม และสํานักงาน
ประปาบานบึง จ.

ชลบุรี 

15 15 ธ.ค. 
2543 

ลักษณะสัญญาแบบ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) 

บจ. ประปา
ปทุมธาน ี

308,000* 260,000 4,300 10.34 แมน้ําเจาพระยา 

สํานกังานประปา
ปทุมธานี และ

สํานกังานประปารังสิต 
จ.ปทุมธาน ี

25 15 ต.ค. 
2541 

บจ.ประปา
ฉะเชิงเทรา* 

37,200 24,500 677 10.425 ทาคลองไข สํานกังานประปา
ฉะเชิงเทรา 

25 1 เม.ย. 
2546 

บจ.ประปา 
บางปะกง*  43,200 23,000 346 9.87 

คลองพระองคเจา
ไชยานุชติ 

สํานกังานประปา 
บางปะกง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
25 

1 เม.ย. 
2546 

หมายเหตุ:  *เปนบริษัทยอยของ บจ.ยูนิเวอรแซล ยูทิลิต้ีส (ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ. บริหารจัดการน้ําภาคตะวันออก(EASTW))  
  ** ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ประปาปทุมธานีไดขยายกําลังการผลิตเปน 388,000 ลบ.ม./วัน 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค (ขอมูลประจําเดือนธันวาคม 2550) 
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นอกจากนี้ยังมีผูประกอบกิจการประปาบางรายที่ไมไดเปนเจาของสัมปทาน แตไดเขาทําสัญญากับ กปภ. ดวย
ลักษณะสัญญาที่แตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ ไดแก 

เอกชนผูรับ
สัมปทาน 

กําลังการ
ผลิตสูงสดุ 
(ลบ.ม./วัน) 

MOQ สูงสุด
(ลบ.ม./วัน) 

เงินลงทุน
(ลานบาท) 

ราคาน้ํา ณ  
เดือน ธ.ค. 

2550  
(บาท /ลบ.ม.) 

แหลงน้ําดิบที่ใช
ในการผลิต 

พ้ืนที่ในการ
จําหนายน้ําประปา 

อายุ
สัมปทาน
ทั้งหมด (ป) 

วันทีเ่ร่ิม
จําหนาย
น้ําประปา
ตามสญัญา 

ลักษณะสัญญาแบบเชาบริหาร (Lease Contract) 

บจ. ยูนิเวอรแซล  
ยูทิลติี้ส* 

30,000 14,520 502 13.7990 
น้ําดิบจาก 

บมจ.จัดการน้ํา
ภาคตะวนัออก 

สํานกังานประปา
สัตหีบ จ.ชลบุรี 

30 
28 ก.พ. 
2544 

ลักษณะสัญญาจางบริหาร (Build- Transfer-Operate) 

บจ. ยูนิเวอรแซล 
ยูทิลติี้ส* 

63,600 30,000 593 8.98 

น้ําดิบจาก 
บมจ.จัดการน้ํา
ภาคตะวนัออก 
น้ําดิบจากฝาย
น้ําลน กรม
ชลประทานที่
บานคาย 

สํานกังานประปา
ระยอง จ.ระยอง 

25 12 ก.ค. 
2549 

หมายเหตุ: เปนบริษัทยอยของ บมจ. บริหารจัดการน้ําภาคตะวันออก (EASTW) 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค (ขอมูลประจําเดือนธันวาคม 2550) 

 

 เมื่อนับตามจํานวนบริษัทที่เปนผูประกอบกิจการประปาภาคเอกชนขนาดใหญ ที่มีกําลังการผลิตมากกวา 15,000 
ลบ.ม./วันแลว มีทั้งสิ้น 6 บริษัทดวยกัน โดยผูประกอบการแตละรายไดรับสัมปทานในการประกอบกิจการประปาจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ดวยเงื่อนไขที่แตกตางกันออกไปตาม
แสดงขางตน ดังนี้ 
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ขอมูลสรุปผูประกอบกจิการประปาที่มีศกัยภาพแขงขันไดกบับริษัทฯ และประปาปทุมธาน ี

 บมจ. น้ําประปา
ไทย            

บจ. ประปา
ปทุมธาน ี

บจ. เอ็กคอม
ธารา 

บจก. ยูนิเวอร
แซล ยทูีลติี้ส 

บจ. อินดัสเตรี
ยล วอเตอร รี
ซอรส แมนเนจ

เมนท 

บจ. อาร.อี.
คิว.วอเตอร 
เซอรวสิเซส 

ขอมูลสัญญาในการประกอบธรุกิจ (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2550) 

พ้ืนที่สัมปทาน 
นครปฐม 
สมุทรสาคร ปทุมธาน ี

ราชบุรี 
สมุทรสงคราม 

บางปะกง 
ฉะเชิงเทรา 
นครสวรรค 
สัตหีบ 
เกาะสมุย 
ระยอง 

ชลบุรี ภูเก็ต 

เงินลงทุนรวม (ลานบาท) 8,375 4,300 650 2,706 200 697 
กําลังการผลติสูงสุดรวม 320,000 308,000*** 36,000 186,600 18,000 16,000 
ปริมาณน้ําประปาขั้นต่าํที่ กปภ. ตองรับ
ซื้อรวม (ลบ.ม.) 

300,000 260,000 32,300 100,580 10,000 16,000 

% ปริมาณน้ําขั้นต่ําสงูสุดที่ กปภ. ซื้อ
เทียบกับกําลังการผลติรวม 

93.75% 84.42% 89.72% 53.90% 55.56% 100.00% 

วิเคราะหสถานะทางการเงิน (ลานบาท) ป 2550 
สินทรัพยรวม 15,226 4,819 676 1,300 412 549 
หนีส้ินรวม 10,123 3,851 14 697 289 485 
สวนของผูถือหุน 5,103 968 662 603 123 64 
รายได 2,016 1,220 218 633 110 144 
กําไรขั้นตน 1,453 726 152 116 36 (28) 
กําไรสุทธ ิ 724 42.9 149 65 10 (72) 
อัตราสวนทางการเงนิ สําหรับงบการเงินป 2550 
อัตราสวนกาํไรขั้นตน (%)** 73.18% 59.51% 69.89% 18.34% 32.60% -19.78% 
อัตราสวนกาํไรสุทธ ิ(%) 36.47% 3.51% 68.61% 10.32% 9.52% -50.16% 
อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน 
(เทา) 

1.98 3.98 0.02 1.16 2.34 7.58 

อัตราสวนกาํไรตอสนิทรัพย (%) 4.76% 0.89% 22.10% 5.02% 2.53% -13.12% 
อัตราสวนกาํไรตอสวนของผูถอืหุน (%)  14.20% 4.43% 22.55% 10.83% 8.45% -112.53% 

หมายเหตุ : * ขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ ในตารางเปนขอมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว 

** คิดจาก (รายไดจากการขายน้ําประปา + รายไดจากการใหบริการ - ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ)/(รายไดจากการขาย 
  นํ้าประปา + รายไดจากการใหบริการ) 

*** ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ประปาปทุมธานีไดขยายกําลังการผลิตเปน 388,000 ลบ.ม./วัน 

ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค และกระทรวงพาณชิย  

 จากขอมูลผูประกอบกิจการประปาขางตน แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนผูประกอบกิจการประปา
ภาคเอกชนขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 2 และอันดับ 1 ของประเทศ ตามลําดับ โดยบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีกําลังการ
ผลิตน้ําประปารวมทั้งสิ้นเทากับ 708,000 ลบ.ม./วัน 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับเงื่อนไขในการประกอบกิจการประปาดวยสัดสวนของ  MOQ  ตอกําลังการผลิตถึงรอย
ละ 93.8 และยังมีราคาน้ําที่จําหนายใหแก กปภ. สูงสุดในผูประกอบกิจการประปาขนาดใหญทั้งหมดดวย  
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 อนึ่ง อายุสัญญาซื้อขายน้ําประปาของบริษัทฯ มีระยะเวลาในสัญญาทั้งสิ้น 30 ป และ ยังมีอายุสัญญาเหลืออีก  
25 ป สวนสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา และสัญญาซื้อขายน้ําประปาของประปาปทุมธานีจะสิ้นสุดลง
ในป 2566 หรือมีอายุสัญญาเหลืออีก 15 ป 

 เมื่อพิจารณาถึงอัตรากําไรสุทธิ แมวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมไดมีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด เนื่องจากระบบใน
การผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนระบบขนาดใหญที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  ซึ่งใชเงินลงทุนสูง 
ทําใหมีตนทุนทางการเงินและตนทุนคาเสื่อมราคาโครงการสูงกวาระบบผลิตน้ําประปาขนาดเล็ก  อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะ
การลงทุนดังกลาวจะสงผลดีตอการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนสวนตอขยายจะใชเงินลงทุนไมสูงมาก เนื่องจาก
สามารถใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่ไดลงทุนไปแลวขางตน   

 
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ     

3.3.1 การผลิต 

3.3.1.1 บริษัทฯ 

 เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ โดยพนักงานของบริษัทยอยไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีผานการฝกอบรมและคูมือการปฏิบัติงาน ทําใหพนักงานมีความรูและความเชี่ยวชาญในการผลิต
น้ําประปาใหเทียบเทาระดับสากล ทั้งนี้ระบบการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ จัดเปนเทคโนโลยีทันสมัย มีการนําการควบคุม
ดวยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเปนระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรที่ใชในการ
ควบคุมดูแลการผลิตและการสงน้ําโดยอัตโนมัติผานการสื่อสารทางไกลผานดาวเทียม (Telemetry) และบริษัทฯ ยังมีระบบ
ติดตามและทดสอบคุณภาพน้ําที่ทันสมัย สามารถทําการทดสอบน้ําประปาที่ผลิตได ที่ใหผลเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพสูง ทําให
ที่ผานมาบริษัทฯ สามารถผลิตน้ําประปาไดตามเกณฑมอก.257 เลมที่ 1-2521 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ระบุโดย กปภ. มาโดยตลอด  

 นอกจากนี้ระบบการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ยังถูกออกแบบเพื่อใหผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหประหยัด
ตนทุนการผลิตมากที่สุด โดยการออกแบบระบบการผลิตน้ําโดยใชหลักของแรงโนมถวง (Gravity Flow) โดย 
การสูบยกน้ําดิบขึ้นไปโดยสถานีสูบน้ําดิบแลวปลอยใหไหลตามแรงโนมถวงผาน กระบวนการของถังผสมเร็วกระบวนการการ
ตกตะกอน กระบวนการกรอง การเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรค ตลอดจนกระบวนการกักเก็บน้ําในขั้นสุดทายกอนรอจายไปยัง
สถานีจายน้ําทั้งสอง ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาที่ใชในการผลิต เมื่อเทียบกับการสูบน้ําไปยังขั้นตอนตางๆ ใน
กระบวนการผลิตน้ําประปาโดยทั่วไป 

กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 

 กําลังการผลิตน้ําประปาสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2551 คือ 320,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนกําลังการผลิตสูงสุดตาม
สัญญาซื้อขายน้ําประปากับ  กปภ .  ในเดือนธันวาคม  2551 บริษัทฯ  ผลิตและขายน้ําประปาโดยเฉลี่ย  282,797  
ลบ.ม./วัน ซึ่งสูงกวาระดับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อ 300,000 ลบ.ม./วันในชวงเวลาดังกลาว  
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ปริมาณการผลติจริงต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตของบริษทัฯ 

ป เดือน ปริมาณจายน้ําเฉลี่ย/วัน1 
(ลบ.ม./วัน) 

กําลังการผลิต2  อัตราการใช 
กําลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

มกราคม 89,148  27.9 
กุมภาพันธ 89,887  28.1 
มีนาคม 103,096  32.2 
เมษายน 95,000  29.7 
พฤษภาคม 95,000  29.7 
มิถุนายน 96,506  30.2 
กรกฎาคม  

ตั้งแต  วันที่  5 ม .ค .  ถึง  20 ก .ค . 
2547 เปนชวงการจายน้ํากอนวัน
เร่ิมขายน้ําประปาที่กําหนดไวใน
สัญญา กปภ.รับประกันปริมาณรับ
ซื้อขั้นต่ํา 95,000 ลบ.ม./วัน 

109,813 34.3 
สิงหาคม 126,155  39.4 
กันยายน 131,921  41.2 
ตุลาคม 141,333  44.2 
พฤศจิกายน 143,848  45.0 

2547 

ธันวาคม 140,692  44.0 
มกราคม 148,793  46.5 
กุมภาพันธ 154,546  48.3 
มีนาคม 163,633  51.1 
เมษายน 164,407  51.4 
พฤษภาคม 179,649  56.1 
มิถุนายน 184,396  57.6 
กรกฎาคม 188,342 320,000 ลบ.ม./วัน 58.9 
สิงหาคม 194,290  60.7 
กันยายน 200,227  62.6 
ตุลาคม 205,415  64.2 
พฤศจิกายน 211,024  65.9 

2548 
 

ธันวาคม 209,644  65.5 
มกราคม 210,355  65.7 
กุมภาพันธ 223,478  69.8 
มีนาคม 229,820  71.8 
เมษายน 219,470  68.6 
พฤษภาคม 232,548  72.7 
มิถุนายน 236,400  73.9 
กรกฎาคม 232,811  72.8 

ตั้งแต วันที่ 21 ก.ค. 2547 ถึง 20 
ก.ค. 2549 ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ 
กปภ. ตองซื้อ 200,000 ลบ.ม. /วัน 

 

สิงหาคม 229,391  71.7 
กันยายน 231,151  72.2 
ตุลาคม 231,184  72.2 
พฤศจิกายน 232,512  72.7 

2549 

ธันวาคม 220,599  68.9 
มกราคม 228,142  71.3 
กุมภาพันธ 237,206  74.1 
มีนาคม 250,588  78.3 
เมษายน 243,937  76.2 
พฤษภาคม 249,979  78.1 

 
 
 

2550 
มิถุนายน 249,724  78.0 

 กรกฎาคม 248,778  77.7 
 สิงหาคม 257,745  80.5 
 กันยายน 261,724  81.8 
 ตุลาคม 272,762  85.2 
 พฤศจิกายน 275,410  86.1 
 ธันวาคม 274,346  85.7 

มกราคม  274,803  85.9 
กุมภาพันธ  286,989  89.7 
มีนาคม  298,204  93.2 
เมษายน  289,838  90.6 
พฤษภาคม  301,087  94.1 

 
 
 

2551 
มิถุนายน  302,349  94.5 

 กรกฎาคม  298,496  93.3 

ตั้งแต วันที่ 21 ก.ค. 2549 ถึง 20 
ก.ค. 2551 ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ 
กปภ. ตองซื้อ 250,000 ลบ.ม. /วัน 
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สิงหาคม  294,564  92.1 
กันยายน  294,378  92.0 
ตุลาคม 300,289  93.8 
พฤศจิกายน 301,186  94.1 

2551 

ธันวาคม 282,797  88.4 

ตั้งแต วนัที่ 21 ก.ค. 2551 ปริมาณ
น้ําขัน้ต่ําที่ กปภ. ตองซื้อ 300,000 

ลบ.ม. /วัน 
 

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวัน ท้ังน้ี ในเดือนท่ีมีปริมาณจายนํ้าเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ มีสาเหตุมาจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปา
 จากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 

 2กําลังการผลิตติดตั้งและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวันหารดวยกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลา
 ดังกลาว  

ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ปริมาณการผลติจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของบริษัทฯ 
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ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ปริมาณการผลติจริงโดยเฉลี่ยต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตน้ําประปาของบริษทัฯ 

               หนวย : ลบ.ม./วัน 
 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

กําลังการผลิตน้ําประปา1 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉลี่ย 113,897 183,868 227,483 254,296 293,770 
อัตราการใชกําลังการผลิต  (%) 35.6% 57.5% 71.1% 79.5% 91.8% 

หมายเหตุ: 1กําลังการผลิตติดตั้งและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 
ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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 หลังจากการเริ่มผลิตน้ําประปาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 โดยมีปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. รับซื้อที่ 95,000 
ลบ.ม./วัน บริษัทฯสามารถผลิตน้ําไดจําหนายไดสูงกวาปริมาณน้ําขั้นตํ่าดังกลาวไดในระยะเวลาเพียง 1 เดือนจากวันเริ่มทํา
การผลิตน้ําประปา ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2547 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนเดือนที่มีการปรับปริมาณน้ําขั้นตํ่าเปน 
200,000 ลบ.ม./วัน และในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 ยอดจายน้ําของบริษัทฯ ตํ่ากวา 
200,000 ลบ.ม./วัน บริษัทฯ จึงไดรับชําระคาน้ําเทากับ MOQ  ที่ 200,000 ลบ.ม./วัน  
 ต้ังแตเดือนกันยายน 2548 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทฯ จายน้ําประปาไดมากกวา MOQ แตตามขอตกลงที่  
บริษัทฯ ไดทํากับ กปภ. นั้น ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 หากปริมาณน้ําที่จําหนายไดเกินกวา MOQ 
บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 50    

อยางไรก็ดี ต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 MOQ ไดเพ่ิมขึ้นเปน 250,000 ลบ.ม./วัน จึงทําใหต้ังแตเดือนสิงหาคม 
2549 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทฯ จายน้ําประปาไดนอยกวา MOQ และบริษัทฯ ไดจายน้ําประปาไดเกินกวา MOQ 
ระหวางเดือนสิงหาคม 2550 และเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณน้ําที่จําหนาย
ไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 55  
 อนึ่งต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 MOQ ไดเพ่ิมขึ้น เปน 300,000 ลบ.ม./วัน โดยหลังจากนั้นจนกระทั่งวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 มีเพียงเดือนตุลาคม 2551 และพฤศจิกายน 2551 เทานั้นที่บริษัทจายน้ําประปาไดมากกวา MOQ ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณน้ําที่จําหนายไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 60  

 กระบวนการผลิต 

 แหลงน้ําดิบที่ใชเพ่ือการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ คือ แมน้ําทาจีนตอนกลาง ซึ่งมีคุณภาพน้ําดิบดีกวาแมน้ําทาจีน
ตอนลาง กระนั้นก็ตามน้ําดิบทั่วไปก็ยังคงมีสิ่งปนเปอนที่ไมพึงปรารถนาอยู โดยมีสิ่งเจือปนทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีววิทยา ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการในการผลิตน้ําประปาที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ําดิบ โดยหลักการทั่วไปคือ การทําน้ําดิบให
เปนน้ําประปาที่สะอาดจนถึงสามารถดื่มได ดวยหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) ตองไมมีเชื้อจุลชีพใดๆ หลงเหลืออยูในน้ําประปาตั้งแตโรงผลิตน้ําประปาสงน้ําไปตามทอจนกระทั่งถึง
กอกน้ําของผูใชน้ํา 

(2) ตองไมมีสารอินทรียใดๆทั้งที่แขวนลอยและละลายอยูในน้ําหลงเหลืออยูในน้ําประปาไปตามทอจนกระทั่ง
ถึงกอกน้ําของผูใชน้ํา  

(3) ตองกําจัดกาซตางๆที่ละลายอยูในน้ําออกจากน้ําประปา 
(4) ตองกําจัดสิ่งเจือปนตางที่ไมพึงปรารถนาทั้งที่เปนสารแขวนลอยและสารละลายที่อยูในน้ําประปา  
(5) ตองกําจัดสารพิษอันตรายตางๆออกจากน้ําประปาใหหมด ทั้งที่เปนสารพิษที่กอใหเกิดอันตรายตอ

รางกายมนุษยในลักษณะเรื้อรัง และลักษณะฉับพลัน เชน สารแคดเมียม สารตะกั่ว สารฟนอล สาร
ไซยาไนด 

(6) ตองกําจัดสิ่งตางๆ ออกจากน้ําประปาใหไดมากที่สุด โดยไมใหน้ําประปามีกลิ่นและรสเปนที่นารังเกียจตอ
ผูบริโภค 

(7) ตองทําใหน้ําประปาเปนที่นาพึงพอใจแกผูใชตลอดเวลาทั้งสําหรับด่ืม ปรุงอาหารชะลางตางๆและกิจกรรม
ทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม 
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 กระบวนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ มีขั้นตอนโดยสังเขปดังรูป 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 การสูบน้ําดิบดวยเครื่องสูบน้ํา 
 เครื่องสูบน้ําดิบ (Raw water pump) ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 เครื่องติดต้ังอยูภายในสถานีสูบน้ําดิบ 
ทําหนาที่สูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนที่ ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งในน้ําดิบนั้นอาจมีเศษใบไม 
ผักตบชวา ซากสัตวที่เนาเปอย ฯลฯ ลอยมากับน้ําดิบ สิ่งตางๆเหลานี้จะถูกทําการดักเศษขยะเหลานี้ดวยตะแกรงดักขยะ แบบ
หยาบ (Coarse screen) และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตามลําดับ ที่ไดติดต้ังอยูภายในสถานีสูบน้ําดิบ 
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ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการผสมเร็ว 
 โดยถังผสมเร็ว (Rapid mixing tank) จะทําหนาที่กวนผสมสารสรางตะกอน (Coagulations) เชน สารสม  
สารโพลีอิเลคโตรไลท (สารชวยเรงใหเกิดตะกอน) ใหผสมเขากับน้ําดิบที่มีตะกอนแขวนลอยพอเหมาะ หรือเติมสารปรับความ
เปนกรดเปนดางของน้ําดิบโดยการเติมกรดซัลฟูริกหรือปูนขาว การเติมดางทับทิมเพ่ือชวยในการกําจัดสีใหดียิ่งขึ้น การเติม
อากาศในน้ําดิบเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจน การเติมคลอรีนเบื้องตน (Pre-Chlorination) เพ่ือฆาเชื้อโรคและจุลินทรีย 
(Disinfection) ซึ่งที่ถังผสมเร็วนี้ การผสมสารเคมีที่จายกับน้ําดิบจะอาศัยการหมุนวนของน้ําดิบจากแรงดันและความเร็วของ
น้ําดิบที่สงมาจากเครื่องสูบน้ําดิบขามและลอดใตผนังคอนกรีต หมุนกวนสารเคมีที่จายใหเขากันกับน้ําดิบกอนที่จะสงไหลไป
ยังขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการตกตะกอน 

 เมื่อสารเคมีผสมกันแลวในถังผสมเร็วแลวจะมีผลทําใหตะกอนแขวนลอยตางๆ เกาะกันโดยประจุไฟฟาที่เกิดจาก
การแตกตัวของโมเลกุลของสารสมทําใหตะกอนดังกลาวคอยๆ มีขนาดใหญขึ้น และมีน้ําหนักของตะกอนเหลานี้เพ่ิมมากขึ้น 
ตะกอนนี้เรียกวา ฟล็อก (Floc) โดยการเกิดฟล็อกจะถูกกําหนดโดยปจจัยตางๆดังตอไปนี้ 

(1) ปริมาณของตะกอน 
(2) ขนาดของตะกอน 
(3) อัตราเร็วของการรวมตัวกันระหวางประจุบวกกับประจุลบ 
(4) ความสามารถในการเกาะจับตัวกันระหวางประจุของสารสมและตะกอน 
(5) ระดับการกวน 
(6) อุณหภูมิของน้ําที่ถูกกวน 
(7) ความหนาแนนของน้ําที่ถูกกวน 
(8) คุณลักษณะของน้ําที่ถูกกวน 
(9) ปริมาณสารเคมีที่จายในถังผสมเร็ว 

 สําหรับตะกอนเล็กๆที่แขวนลอยอยูในน้ําจะผสมกับสารเคมีเรียกวาสารสรางตะกอน (Coagulant) เพ่ือแปรสภาพ
รูปรางตะกอนเล็กๆกลายเปนตะกอนใหญขึ้น (Floc) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วาการรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญนี้จะ
ตกลงในถังตกตะกอนสูกนถังกอนที่จะถูกปลอยทิ้งออกสูถังรวบรวมน้ําตะกอนในขั้นที่ 8 กอนที่จะถูกนําไปเตรียมบําบัดใน
กระบวนการเพิ่มความเขมขนของตะกอนตอไป สวนน้ําที่ไดจะมีความใสปราศจากตะกอนและแขวนลอยทั่วไปและจะถูกสงเขา
ขั้นตอนตอไป  

ขั้นตอนที่ 4 การกรอง 

 น้ําที่ผานกระบวนการจากถังตกตะกอนยังคงประกอบดวยตะกอนแขวนลอยที่เล็กมากที่ยังคงลอยอยูในน้ําที่ไหลลน
ออกจากถังตกตะกอน จึงจําเปนตองใหน้ํานี้ไหลผานระบบกรอง (Filtration) ซึ่งทําใหน้ํามีความใสสะอาดยิ่งขึ้น โดยทั่วไป
ระบบกรองน้ําจะประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญคือ สวนการกรองน้ํา (Filtration) และการลางสารกรองในชั้นกรอง 
(Backwashing) การกรองน้ําคือการที่น้ําไดไหลผานชั้นกรองซึ่งจะทําใหตะกอนในน้ําไดถูกกําจัดหรือดักไวที่ชั้นกรองโดยปลอย
ใหน้ําใสที่ไหลออกจากระบบกรองน้ํา เมื่อกระบวนการกรองน้ําไดดําเนินไประยะหนึ่งแลวนั้น ตะกอนที่ถูกดักจับไวในชั้นกรอง
ทําใหเกิดความหนาในชั้นกรองน้ํามากเกินไป ซึ่งมีผลทําใหประสิทธิภาพในการกรองน้ําตํ่าลง จึงจําเปนตองหยุดการกรองน้ํา
ชั่วคราว หลังจากนั้นตองทําการลางวัสดุตัวกลางในชั้นกรองเพื่อไลตะกอนออกจากระบบกรองน้ําทั้งหมด โดยใชน้ําและอากาศ
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อัดผานตัวกลางของชั้นกรองในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางของน้ําไหลเขาที่ตองการกรอง และน้ําที่ใชลางนั้นจะถูกรวบรวม
และสงไปยังถังรวบรวมน้ําตะกอน อยางไรก็ตามน้ําเมื่อผานการกรองแลว แมจะเปนน้ําใสแลวก็ตาม แตอาจยังคงมีเชื้อโรค
ตางๆอาศัยอยู ทําใหตองมีการเติมคลอรีนลงไปในน้ําอีกครั้งเพื่อการฆาเชื้อโรคที่มีอยูในน้ํา 

ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการเติมคลอรีน 

 โดยน้ําที่ไดจากการกรองจะถูกเติมโดยน้ําที่ผสมดวยคลอรีนเหลวเขาที่ภายในเสนทอ และจะไหลเขาสูถังสัมผัสผสม
คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซึ่งเปนถังคอนกรีตที่มีโครงสรางที่สามารถบังคับใหน้ํามีการไหลวนไป-มาเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
ของน้ําในการผสมกับน้ําคลอรีนที่จายออกมา การไหลของน้ําประปาขั้นนี้จะยังคงไหลโดยอาศัยแรงโนมถวง โดยระดับน้ําที่สูง
กวาจากการกรองจะไหลเขาสูถังผสมสัมผัสคลอรีนดวยแรงโนมถวงตามธรรมชาติ 

ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการเก็บน้ําใส 

 น้ําที่ผานการผสมคลอรีนจะไหลไปสูถังเก็บน้ําประปา (Treated Water Tank) ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีหนาที่เก็บ
น้ําประปาที่ผลิตไดจากกระบวนการผลิตน้ําประปาและยังใชเปนถังเก็บน้ําสํารองเมื่อจําเปน ถังเก็บน้ําใสนี้จะเปนถังปดเพื่อ
ปองกันการปนเปอนจากสัตว นก หนู หรือแมลงท่ีอาจเขาไปในถังเก็บน้ําได อยางไรก็ตามคลอรีนที่ยังคงคางอยู (Residual 
Chlorine) จะทําหนาที่ฆาเชื้อโรคที่อาจเกิดการปนเปอนในระบบเสนทอเมื่อจายน้ําประปาผานสงทอจายน้ําและทอบริการไป
ยังผูใชน้ํา 

ขั้นที่ 7 การสูบน้ําไปยังสถานีจายน้ํา 

 โดยเครื่องสูบน้ําสงประปาขนาด 3,500 ลบ.ม. /ชั่วโมง จํานวน 5 เครื่อง จะทําหนาที่สูบน้ําประปาจากโรงผลิตน้ํา
บางเลนไปยังสถานีจายน้ําพุทธมณฑลและมหาชัยที่ต้ังอยูหางออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตามลําดับ เครื่องสูบน้ําดังกลาวได
ถูกออกแบบใหมีระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง สามารถสํารองกําลังการสูบสงไดถึงรอยละ 60 ของกําลังการผลิตปกติของโรง
ผลิตน้ํา 

ขั้นตอนที่  8 ถังรวบรวมน้ําตะกอน 

 ตะกอนที่ไดจากขั้นตอนการตกตะกอนและน้ําลางตัวกลางในระบบการกรอง จะถูกสงไปยังถังเก็บรวบรวมน้ํา
ตกตะกอนกอนที่จะถูกสูบไปยังถังตะกอนเขมขน 

ขั้นตอนที่ 9 การเพิ่มความเขมขนของตะกอน 

 ขั้นตอนนี้จะมีการเติมโพลิเมอรและกวนดวยเครื่องกวนเพื่อทําใหโพลีเมอร และตะกอนจับตัวรวมกันไดดีและมีความ
เขมขนมากขึ้น กอนจะถูกสูบสงไปยังเครื่องรีดตะกอนในขั้นตอนตอไป สวนน้ําที่แยกออกมาจะถูกสงกลับไปยังทอที่สถานีสูบ
จายน้ําดิบเพ่ือเขากระบวนการผลิตน้ําประปาใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนกระบวนการผลิตที่เรียกวา ระบบ Zero Discharge ทํา
ใหไมมีการสูญเสียของน้ําเนื่องจากกระบวนการผลิต 

ขั้นตอนที่ 10 การรีดตะกอน 

 ทําหนาที่รีดน้ําออกจากตะกอนน้ําเขมขนที่ไดผสมโพลิเมอรที่ทําใหตะกอนจับตัวกันกอนลวงหนาแลว ตะกอนที่ไดจะ
ถูกนําไปทิ้งในที่ที่ไดจัดเตรียมไวซึ่งเปนหลุมฝงกลบสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพ้ืนที่ของโครงการเองเพื่อรอใหตะกอน
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ดังกลาวฟนสภาพเปนดินปกติ สวนน้ําที่ไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหมเพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปน
น้ําประปาอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 11 การเก็บน้ําที่สถานีจายน้ําพุทธมณฑล 

 ถังเก็บน้ําที่สถานีจายน้ําพุทธมณฑลเปนถังเก็บน้ําประปาขนาด 50,000 ลบ.ม. โดยรับน้ําจากการสูบสงน้ําจากโรง
ผลิตน้ําบางเลน ประกอบดวยเครื่องสูบน้ําสงขนาด 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบน้ําสงตอไปยังสถานีจายน้ํา
มหาชัยและเครื่องสูบจายน้ําขนาด 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบจายน้ําประปาไปยังทอบริการของการประปาใน
เขตสํานักงานประปาออมนอยและสํานักงานประปาสามพราน  เ พ่ือใหผู ใชน้ําในเขตอําเภอกระทุมแบน  อําเภอ 
พุทธมณฑล อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี 

ขั้นตอนที่ 12 การเก็บน้ําที่สถานีจายน้ํามหาชัย 

 ถังเก็บน้ําที่สถานีจายน้ํามหาชัยเปนถังเก็บน้ําประปาขนาด 20,000 ลบ.ม. โดยรับน้ําจากการสูบสงน้ําจากสถานี
จายน้ําพุทธมณฑล ประกอบดวยเครื่องสูบจายน้ําขนาด 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 4 ตัว เพ่ือสูบจายน้ําประปาไปยังทอ
บริการของการประปาในเขตสํานักงานประปาสมุทรสาคร เพ่ือใหบริการแกผูใชน้ําในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร และเขตพื้นที่ 
อ.กระทุมแบนบางสวน 

3.3.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เทคโนโลยีการผลิต 

 จุดเดนของเทคโนโลยีการผลิตเปนเชนเดียวกับบริษัทฯ คือ ระบบการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานทีุกขั้นตอน
ถูกควบคุมดวย SCADA System ซึ่งเปนระบบควบคุมแบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคม การปรับเปลีย่นอัตราการทํางาน
ของหนวยตางๆในระบบ เชนอัตราการไหลของน้ํา ความดัน เปนตน สามารถทําไดผานคอมพิวเตอรของ SCADA System ที่
อาคารหองควบคุม นอกจากนี ้ ระบบรับและสูบน้ําดิบสูโรงกรองน้ําของประปาปทุมธานียังสามารถสูบน้ําดิบไดสูงสุดถึง 
400,000 ลบ.ม./วัน อันประกอบไปดวยเครื่องสูบ 4 ชุด ขนาด 12,500 ลบ.ม./ชม. ทีข่บัดวยมอเตอรขนาด 230 กิโลวัตต 

กําลังการผลิตและกําลังการผลิตที่ใชจริง 

 กําลังการผลิตสูงสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ของประปาปทุมธานคืีอ 388,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ กําหลังการผลิตที่ 
388,000 ลบ.ม./วัน สูงสุดดังกลาวคือผลรวมของ 

- กําลังการผลิตติดต้ังที่ 288,000 ลบ.ม./วัน ของโรงผลิตน้ํา 
- กําลังการผลิตเพิม่เติมที่ 100,000 ลบ.ม./วัน ที่ไดจากโรงผลิตน้ําแหงใหม และการสรางสถานีเพ่ิมแรงดัน 

(Booster Pump Station) บริเวณถนนเลยีบคลองเปรมประชากร ในระบบสงน้ําประปาในแนวของทอสงน้ํา
ประธาน (BTM) ระหวางโรงผลิตน้ําและสถานีจายน้ํารังสิต 

 
โดยมีรายละเอียดปริมาณการจายน้ําเฉลี่ยตอวันและกําลังการผลิตเปนดังนี้ 
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ปริมาณการผลติจริงต้ังแต มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2551 ของประปาปทุมธาน ี

ป เดือน ปริมาณจายน้ําเฉลี่ย/วัน1 
(ลบ.ม./วัน) 

กําลังการผลิต2  อัตราการใช 
กําลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

มกราคม 205,757 71.4  
กุมภาพันธ 217,437 75.5  
มีนาคม 230,853 80.2  
เมษายน 243,800 84.7  
พฤษภาคม 246,929 85.7  
มิถุนายน 253,899 88.2  
กรกฎาคม 257,064 89.3 180,000 ลบ.ม./วัน 
สิงหาคม 249,613 86.7  
กันยายน 251,151 87.2  
ตุลาคม 254,091 88.2  
พฤศจิกายน 260,042 90.3  

2547 

ธันวาคม 256,800 89.2  
มกราคม 261,353 90.7  
กุมภาพันธ 272,872 94.7  
มีนาคม 274,241 95.2  
เมษายน 271,129 94.1  
พฤษภาคม 276,636 96.1  
มิถุนายน 274,155 95.2  
กรกฎาคม 275,910 95.8 200,000 ลบ.ม./วัน 
สิงหาคม 276,948 96.2  
กันยายน 278,613 96.7  
ตุลาคม 276,713 96.1  
พฤศจิกายน 277,953 96.5  

2548 
 

ธันวาคม 275,965 95.8  
มกราคม 272,701 94.7  
กุมภาพันธ 276,863 96.1  
มีนาคม 281,756 97.8  
เมษายน 280,015 97.2  
พฤษภาคม 286,439 99.5  
มิถุนายน 280,101 97.3  
กรกฎาคม 290,982 101.0 220,000 ลบ.ม./วัน 
สิงหาคม 300,341 

288,000 ลบ.ม./วัน 
 

104.3  
กันยายน 307,232 99.8  
ตุลาคม 314,631 102.2  
พฤศจิกายน 326,571 106.0  

2549 

ธันวาคม 310,038 100.7  
มกราคม 318,105 103.3 
กุมภาพันธ 319,505 103.7 
มีนาคม 328,557 106.7 
เมษายน 323,882 105.2 
พฤษภาคม 322,577 104.7 

 
 
 

2550 
มิถุนายน 322,619 104.7 

 กรกฎาคม 312,461 101.4 
 สิงหาคม 310,620 100.9 
 กันยายน 310,946 101.0 
 ตุลาคม 303,808 98.6 
 พฤศจิกายน 295,794 96.0 
 ธันวาคม 299,876 97.4 

มกราคม       295,270             95.9  
กุมภาพันธ       304,404             98.8  
มีนาคม       319,014           103.6  
เมษายน       314,440           102.1  
พฤษภาคม       303,745             98.6  

 
 
 

2551 
มิถุนายน       309,102           100.4  

 กรกฎาคม       312,681  

308,000 ลบ.ม./วัน4 

         101.5  

260,000 ลบ.ม./วัน 
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ป เดือน ปริมาณจายน้ําเฉลี่ย/วัน1 
(ลบ.ม./วัน) 

กําลังการผลิต2  อัตราการใช 
กําลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

สิงหาคม       321,410             82.8  
กันยายน       330,037             85.1  
ตุลาคม 328,494 84.7 
พฤศจิกายน 325,670 83.9 

2551 

ธันวาคม 317,306 

388,000 ลบ.ม./วัน 

81.8 

310,000 ลบ.ม./วัน 

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวัน ท้ังน้ี ในเดือนท่ีมีปริมาณจายนํ้าเฉลี่ยตอวันต่ํากวา MOQ มีสาเหตุมาจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปา
 จากประปาปทุมธานีใน ปริมาณตอวันต่ํากวา MOQ 

 2กําลังการผลิตสูงสุดของประปาปทุมธานี ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวันหารดวยกําลังการผลิต  

 4กําลังการผลิต 308,000 ลบ.ม./วัน ดังกลาวคือผลรวมของกําลังการผลิตติดตั้งท่ี 288,000 ลบ.ม./วัน ของโรงผลิตนํ้า และกําลังการผลิต
เพิ่มเติมท่ี 20,000 ลบ.ม./วัน ท่ีไดจากการปรับปรุงโรงผลิตนํ้าเปนการชั่วคราว  

ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 

ปริมาณการผลติจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของประปาปทุมธานี 
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ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
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ปริมาณการผลติจริงโดยเฉลี่ยต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธาน ี

                หนวย : ลบ.ม./วัน 
 ป 2541 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

กําลังการผลิตน้ําประปา1 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 294,6672 308,000 388,0003 
MOQ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 170,000 180,000 200,000 220,000 260,000 310,000 
ปริมาณการผลิตจริงโดย
เฉลี่ย 

93,882 106,684 112,849 138,241 175,492 198,101 244,008 274,374 294,064 314,026 315,306 

อัตราการใชกําลั งการ
ผลิต  (%) 

32.6% 37.0% 39.2% 48.0% 60.9% 68.8% 84.7% 95.3% 95.5% 102.0% 81..3% 

หมายเหตุ:  1กําลังการผลิตสูงสุดของประปาปทุมธานี ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 2กําลังการผลิตเพิ่มจาก 288,000 ลบ.ม./วัน เปน 308,000 ลบ.ม./วัน ต้ังแตเดือนกันยายน 2549 

 3กําลังการผลิตเพิ่มจาก 308,000 ลบ.ม./วัน เปน 388,000 ลบ.ม./วัน ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
  
 ประปาปทุมธานสีามารถผลิตน้ําประปาไดสูงกวาปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รับซือ้ (MOQ) ต้ังแตเดือนเมษายน 2545 
เปนตนมา เพ่ือรองรับความตองการน้ําในพื้นที่ที่สูงขึ้น ประปาปทุมธานีไดเพ่ิมกําลังการผลิตสงูสุดเปน 388,000  
ลบ.ม./วัน ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 ดวยการสรางโรงผลิตน้ําแหงใหมใกลกับโรงผลิตน้ําเดิม และปรับปรุงระบบสง-จาย  

กระบวนการผลติ 

 กระบวนการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีมีขัน้ตอนเชนเดียวกบักระบวนการผลติน้ําประปาของบริษัทฯ 

3.3.2 วัตถุดิบและผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Suppliers) 

3.3.2.1 บริษัทฯ 

 วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตน้ําประปามีดังตอไปนี้ 

(1) น้ําดิบ  

 น้ําดิบที่บริษัทฯ ใชในการผลิตน้ําประปาคือ น้ําจากแมน้ําทาจีนตอนกลาง โดยการสูบน้ําเขาสูโรงผลิตน้ํา ณ ตําบล
บางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทฯ สามารถสูบน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนมาใชโดยไมมีตนทุนคาใชจายแต
อยางใด ยกเวนคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทานละ 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะผูใหสัมปทาน นอกจากนี้บริษัทยังตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงาน
ผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาทตอสัมปทาน ทั้งนี้ จากที่บริษัทฯ ไดรับ
สัมปทาน 2 ฉบับ บริษัทฯ จึงตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานทั้งสิ้น 400 บาทตอป  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักที่บริษัทฯ ใชในการผลิตน้ําประปา ไดแก 
- สารสมน้ํา 
- ดางทับทิม 
- คลอรีนเหลว 
- ปูนขาว 
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- โพลีอีเล็คโตรไลท 

 โดยมีสัดสวนการใชสารเคมีในการผลิตแตกตางกันออกไป แลวแตคุณภาพน้ําดิบในแตละชวงเวลาการผลิต โดย
บริษัทฯ จะทําการทดสอบคุณภาพน้ําดิบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ํา (Jar test) และคํานวณสัดสวนสารเคมีที่เหมาะสมตาม
ลักษณะคุณภาพน้ําดิบ แลวปอนขอมูลอัตราการจายสารเคมีแตละชนิดเขาสูระบบคอมพิวเตอรควบคุมของ SCADA ซึ่งจะทํา
ควบคุมการสูบจายสารเคมีในกระบวนการผลิตใหไดอัตราสวนที่เหมาะสมตามอัตราการไหลของน้ําดิบที่สูบเขามาทําการผลิต 

 บริษัทฯ ทําการเลือกซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหลากหลาย โดยการเลือกซื้อจากผูผลิตที่มีคุณภาพของสินคาตาม
มาตรฐานและไดรับการทดสอบโดยหองปฏิบัติการทางเคมีของบริษัทฯ และมีความสามารถในการจัดสงและการสํารองไดตาม
ความตองการของบริษัทฯ อยางทวงที และมีราคาต่ําที่สุด  

 ที่ผานมา ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด บริษัทฯ จัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
พิจารณาแลววาลักษณะผลิตภัณฑของผูจัดจําหนายรายนั้นๆ เหมาะสมกับการใชงานในกระบวนการผลิต และผูจัดจําหนาย
รายนั้นสามารถจัดสงวัตถุดิบใหบริษัทฯ ไดเพียงพอกับความตองการและตรงตอเวลา 

 ทั้งนี้ เนื่องจากในป 2547 และ 2548 วอเตอรโฟลว เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของสารเคมีทั้งหมด บริษัทฯ จึง
ไมมีขอมูลยอดการจัดซื้อสารเคมีในสองปดังกลาว 

เนื่องจากสารสมเปนสารเคมีหลักทีใ่ชในการผลิตน้ําประปา ปริมาณการจัดซื้อสารสมจึงมีมูลคาสูงที่สดุในบรรดา
ยอดจัดซื้อสารเคมีทั้งหมด โดยตั้งแตป 2549 บริษัทฯ จัดซื้อสารสมจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว 
อยางไรก็ตาม ผูจัดจําหนายสารสมในประเทศมีหลายรายดวยกันและสารสมเปนวัตถดิุบที่ไมมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากนัก 
ดวยเหตุนี้ หากเกิดกรณีที่ไมสามารถจัดซื้อจากผูจดัจําหนายรายดังกลาวได บริษัทฯ สามารถจัดซื้อสารสมจากผูจัดจําหนาย
รายอื่นและสามารถนาํมาใชในกระบวนการผลิตน้ําประปาไดเชนกัน 

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ 

วัตถุดิบ 2549 2550 2551 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

   สารสมน้ํา 28.81 59.20 33.09 53.67 38.02 54.70 

   ดางทับทิม 1.26 2.59 3.24          5.25 2.40 3.45 

   คลอรีนเหลว 7.48 15.37 11.65 18.89 10.15 14.60 

   ปูนขาว 3.80 7.81 1.76 2.85 0.76 1.10 

   โพลิเมอร 3.19 6.55 4.35 7.05 5.20 7.50 

   ผงถานกัมมันต 3.16 6.49 3.67 5.95 2.60 3.74 

สารเคมีหลัก 47.70 98.01 57.76 93.67 59.13 85.09 

อุปกรณอะไหล 0.97 1.99 3.90 6.33 10.37 14.90 

ยอดรวม 48.67 100.00 61.66 100.00 69.50 100.00 

     ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)  
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(3) ผูซอมบํารุงและผูรับเหมากอสราง 

 บริษัทฯ ดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ เอง ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบสงน้ํา หรือ
อุปกรณเฉพาะดานเกิดความเสียหายที่ตองมีการซอมแซมหรือซอมบํารุง ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะทางเกินกวา
ความสามารถของบริษัทฯ หรืองานซอมที่บริษัทฯ พิจารณาวาไมคุมคาที่จะทําดวยตนเอง บริษัทฯ จะจัดใหมีการคัดเลือก
ผูดําเนินการโดยจัดใหมีการประมูลเสนอราคา โดยเลือกผูเสนอราคาที่ เปนไปตามเงื่อนไขในเชิงของการซอมบํารุง 
ความสามารถของผูรับจางและมีคาใชจายนอยที่สุด เปนเงื่อนไขหลักการจัดซื้อจัดจางของบริษัทฯ  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

 บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนครั้งคราวจากผูจัดจําหนาย ทั้งนี้ การ
พิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาที่เหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการและราคาที่เหมาะสมเปนสําคัญ 

 อนึ่ง บริษัทฯ ไมมียอดจัดซื้ออะไหลอุปกรณในป 2548 เนื่องจากในปดังกลาว บริษัทฯ มีอะไหลอุปกรณสํารองอยู
เพียงพอกับความตองการ 

3.3.2.2 ประปาปทุมธานี 

 วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตน้ําประปามีดังตอไปนี้ 

(1) น้ําดิบ 

 น้ําดิบที่ประปาปทุมธานีใชในการผลิตน้ําประปาคือน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา ประปาปทุมธานีสูบน้ําเขาสูโรงผลิต
น้ํา ณ ต.บานปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีตองเสียคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปาเปนจํานวนเงิน 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูใหสัมปทาน (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยได
โอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการประปาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) และเงินทดแทนคาใชจายของเจา
พนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาท โดยประปาปทุมธานีไดชําระ
เงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานดังกลาว ลวงหนาจนครบจํานวนที่ตองชําระตลอดอายุ
สัมปทาน 25 ป จํานวนทั้งสิ้น 5,000 บาท เมื่อเดือนมีนาคม 2543  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักที่ประปาปทุมธานี ใชในการผลิตน้ําประปา ไดแก 
-  สารสมน้ํา 
-  คลอรีนเหลว 
-  ปูนขาว 
-  โพลิอีเล็คโตรไลท 

ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิตน้ําประปาเนื่องจากคุณลักษณะของน้ําดิบที่แตกตางกันระหวาง
น้ําดิบจากแมน้ําทาจีนและน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา ทั้งนี้ น้ําดิบจากแมน้ําทาจีนประกอบไปดวยสารเคมีบางชนิดที่ทําใหน้ํา
มีสี และดางทับทิมชวยกําจัดสารเคมีที่กอใหเกิดสีดังกลาว 

ประปาปทุมธานีใชระบบควบคุมคุณภาพเพื่อคํานวณหาปริมาณและสัดสวนของสารเคมีที่เหมาะสมกับคุณภาพของ
น้ําดิบในขณะนั้นสําหรับการผลิตน้ําประปา โดยการนําน้ําดิบมาผานระบบ Jar Test เชนเดียวกัน 
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อนึ่ง ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด ประปาปทุมธานีจัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียวเชนเดียวกับ
บริษัทฯ 

เชนเดียวกับบริษัทฯ ปริมาณการจัดซื้อสารสมน้ําจงึมีมูลคาสูงที่สุดในบรรดายอดจัดซื้อสารเคมีทั้งหมด โดยตั้งแตป 
2547 ประปาปทมุธานีจัดซื้อสารสมน้ําจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว  

 

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของประปาปทุมธาน ี

วัตถุดิบ 2548 2549  2550 2551 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

   สารสมน้ํา 25.51 59.25 35.88 59.71 39.90 68.33 61.92 73.90 

   คลอรีนเหลว 5.07 11.77 5.67 9.44 4.76 8.15 5.26 6.28 

   ปูนขาว 1.50 3.48 2.49 4.14 2.98 5.11 4.55 5.43 

   โพลิเมอร 4.33 10.05 6.77 11.27 8.46 14.49 10.42 12.44 

สารเคมีหลัก 36.41 84.55 50.81 84.56 56.10 96.08 82.15 98.04 

อุปกรณอะไหล 6.65 15.45 9.28 15.44 2.29  3.92 1.64 1.96 

ยอดรวม 43.06 100.00 60.09 100.00      58.39 100.00 83.79 100.00 
ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

(3) ผูซอมบํารุงและผูรับเหมากอสราง 

 ประปทุมธานีดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบีเจที ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบสงน้ํา หรืออุปกรณเฉพาะ
ดานเกิดความเสียหายที่ตองมีการซอมแซม ซอมบํารุง หรือกอสรางเพิ่มเติม ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะทางเกินกวา
ความสามารถของบีเจที หรืองานซอมที่ประปาปทุมธานีและบีเจที พิจารณาแลววาไมคุมคาที่จะทําดวยตนเอง ประปทุมธานี
และบีเจทีจะเลือกผูรับจางตามลักษณะของงานและความสามารถของผูรับจาง โดยคํานึงถึงคาใชจายที่เหมาะสมดวย  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

ประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนครั้งคราวจากผูจัดจําหนาย
เชนเดียวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาที่เหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการ
และราคาที่เหมาะสมเปนสําคัญเชนกัน 

 

3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3.4.1 บริษัทฯ 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญถึงการรักษาสภาพแวดลอมที่ดี อยางไรก็ตามจากกระบวนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ทํา
ใหเกิดตะกอนจากการผลิต ซึ่งตะกอนดังกลาวจะถูกสงไปยังกระบวนการรีดตะกอนโดยการผสมโพลิอีเล็คโตรไลทลงไปทําให
ตะกอนจับตัวกันกอนที่จะถูกนําไปทิ้งในที่ที่ไดจัดเตรียมไวของบริษัทฯ สวนน้ําที่ไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหม
เพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปนน้ําประปาอีกครั้งตามกระบวนการแบบ Zero Discharge 
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 โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบกากตะกอนเปนประจําทุกปอยางตอเนื่องโดยหองปฏิบัติการที่ไดการรับรอง
มาตรฐานตามลําดับดังนี้ 

-  พ.ศ. 2548 โดยบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (GENCO) ผลการ
ตรวจสอบพบวากากตะกอนที่เกิดจากการผลิตน้ําประปาของบริษัทไมจัดอยูในประเภทของเสียอันตราย ตอ
สิ่งแวดลอมแตอยางใด (Hazardous waste) 

-  พ.ศ. 2549 โดยบริษัท เอส พี เอส คอนซัลต้ิงเซอรวิส จํากัด (หองปฏิบัติการทดสอบรับรองหมายเลข 
0107 จากสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) ผลจากการตรวจสอบพบวากากตะกอนที่เกิดจากการผลิต
น้ําประปาของบริษัทฯ ไมจัดอยูในประเภทของเสียอันตรายตอสิ่งแวดลอมแตอยางใด (Hazardous waste) 

-  พ.ศ. 2550 โดยบริษัท เอส พี เอส คอนซัลต้ิงเซอรวิส จํากัด (หองปฏิบัติการทดสอบรับรองหมายเลข 
0107 จากสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) ผลจากการตรวจสอบพบวากากตะกอนที่เกิดจากการผลิต
น้ําประปาของบริษัทฯ ไมจัดอยูในประเภทของเสียอันตรายตอสิ่งแวดลอมแตอยางใด (Hazardous waste) 

 ในสวนของกากสารเคมีที่เกิดจากน้ําลางจากหองทดลอง ที่ผานมา บริษัทฯ ไดวาจางใหบริษัทรับบําบัดสารเคมีที่
ไดรับอนุญาตรับไปกําจัดเปนครั้งๆ ไป ประมาณปละ 1 คร้ัง โดยไมเคยมีการทําสัญญาวาจาง ทั้งนี้ ปริมาณกากสารเคมีที่ตอง
บําบัดตอปมีปริมาณนอยมาก 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และยังมีการสนับสนุนและให
ความรวมมือกับหนวยงานดูแลสิ่งแวดลอมของภาครัฐและภาคทองถิ่น ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 5 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ. นครปฐม ชมรมเรารักแมน้ําทาจีน โดยการรวมหารือและสนับสนุนการดําเนินการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในการอนุรักษคุณภาพของแมน้ําทาจีนใหมีคุณภาพดี เพ่ือที่จะทําใหแหลงน้ําและชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี
ตอไป สงผลใหบริษัทฯ มีแหลงน้ําดิบสําหรับการผลิตที่มีคุณภาพตลอดไป  

 อนึ่ง ที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทและ/หรือ ถูกฟองรองใดๆ เกี่ยวกับเร่ืองสิ่งแวดลอม  

3.4.2 ประปาปทุมธานี 

 ประปาปทุมธานีตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดลอม กระบวนการผลิตน้ําประปาของ 
ประปาปทุมธานีมีลักษณะเปนแบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนการผลิตนั้น ไมมีการปลอยน้ํากลับลงสูแหลงน้ําดิบ 
ทั้งนี้น้ําที่เหลือจากการแยกตะกอนดินออกจะถูกนํายอนกลับไปยังกระบวนการผลิตใหม 

 จากการวิเคราะหของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (GENCO) เมื่อปลายป 
2542 พบวาตะกอนดินจากกระบวนการผลิตไม มีสารมี พิษที่ ก อให เกิดอันตรายแกสิ่ งแวดลอมเจือปน  ทั้ งนี้  
ประปาปทุมธานียกตะกอนดินที่เกิดขึ้นใหแกบุคคลภายนอกที่ตองการไปถมที่ดินโดยไมคิดคาตะกอนดินหรือคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น 

 สําหรับสารเคมีที่หลงเหลือจากการลางถังเก็บ ถังเตรียมสารเคมี และน้ําจากหองทดลอง ในอดีต ประปาปทุมธานี
เคยทําสัญญาปตอปวาจาง GENCO ใหทําการกําจัดสารเคมีดังกลาว โดยที่ผานมา ประปาปทุมธานีสงกากสารเคมีให 
GENCO บําบัดประมาณปละ 1 คร้ัง ปริมาณไมเกินปละ 5 ตัน อยางไรก็ตาม เมื่อสัญญาครั้งสุดทายสิ้นสุดลงเมื่อปลายป 
2549 ประปาปทุมธานีไมไดทําสัญญาปตอปกับ GENCO อีก 

 อนึ่ง ที่ผานมาประปาปทุมธานีไมเคยมีขอพิพาทเรื่องสิ่งแวดลอมกับหนวยงานหรือเอกชนรายใดเชนกัน 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 
-ไมมี-  
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิหลัง
หักคาเสื่อมราคาสะสม ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 13,059.91 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

รายการ 
มูลคาสุทธิ 

หลังหักคาเสื่อม 
(ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ที่ดิน 397.53 เปนเจาของ หลักประกันการกูยืม1 
สินทรัพยในการผลติน้ําประปา  8,376.30 เปนเจาของ หลักประกันการกูยืม1 
เครื่องตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 12.90 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 5.13 เปนเจาของ ไมมี 
เครื่องมืออุปกรณ 5.20 เปนเจาของ ไมมี 
งานระหวางกอสราง 57.22 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 8,854.28   
    

วอเตอรโฟลว    
ที่ดิน 54.73 เปนเจาของ ไมมี 
เครื่องจักรและอุปกรณ 1.11 เปนเจาของ ไมมี 
อุปกรณสํานักงาน 1.10 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 0.37 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 57.31   
    

ประปาปทุมธานี    
สินทรัพยในการผลติน้ําประปา  4,134.41 เปนเจาของสิทธิ์ หลักประกันการกูยืม1 
เครื่องตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 1.82 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 5.73 เปนเจาของ ไมมี 
งานระหวางกอสราง 0.00 เปนเจาของ ไมมี 
รวม 4,141.96   
บีเจที    
เครื่องจักรและอุปกรณ 0.60 เปนเจาของ ไมมี 
อุปกรณสํานักงาน 1.77 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 3.56 เปนเจาของ ไมมี 
เครื่องตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 0.43 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 6.36   
    

รวมทั้งหมด 13,059.91   
1    ทรัพยสินดังกลาวไดจดทะเบียนจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน (สินทรัพยที่ใชในการผลิตน้ําประปา) ไวกับผูใหกู เพื่อเปน

หลักประกันวงเงินกูระยะยาวใหกับกลุมผูใหกู 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)  
 

  สวนที่ 2 หนาที่ 102 

ทั้งนี้ รายละเอียดที่ต้ัง พ้ืนที่ใชงาน และวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยที่สําคัญในการดําเนินกิจการประปาของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย สรุปไดดังนี้ 

ที่ดินของบริษัทฯ 

สินทรัพย ท่ีตั้ง 
โฉนดที่ดิน 
เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน - โรงผลิตนํ้า 
 

ต.บางระกํา  
อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

56573 38 ไร  
81 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้าบางเลน 

43747 1 ไร 3 งาน  
51 ตร.วา 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ําพุทธมณฑล ต.ไรขิง  
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 30862 10 ไร 2 งาน 11 

ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ําพุทธ
มณฑล 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ํามหาชัย ต.นาดี 
อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร 

81250 8 ไร เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ํามหาชัย 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ้า ต.คลองโยง 
อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 

10457 10 ไร 2 งาน 
54 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีเพิ่มแรงดันนํ้า 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ้า ต.คลองกระทุมแบน 
อ.กระทุมแบน  
จ.สมุทรสาคร 

5324 14 ไร 3 งาน 
64 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีเพิ่มแรงดันนํ้า 

 

สินทรัพยทีใ่ชในการผลิตน้ําประปาของบริษทัฯ 

สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 

โรงผลิตนํ้าประปา 
– หนวยผลิตนํ้าประปา มีกําลังการผลิตสูงสุด 320,000 ลบ.ม./วัน 
– หนวยกําจัดตะกอน 
– ถังเก็บนํ้า ขนาด ความจุ 30,000 ลบม. 
– อาคารควบคุม – ระบบ SCADA 
– อาคารสูบจายน้ํา – เครื่องสูบนํ้า 5 ชุด ขนาดอัตราสูบ 3,500 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 
– อาคารสารเคมี 
– เครื่องจักรอุปกรณตรวจวัด 

ต.บางระกํา  
อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

เพื่อใชผลิตนํ้าประปา  และสงนํ้า
ตอไปที่สถานีจายน้ําพุทธมณฑล
และสถานีจายน้ํามหาชัย 

สถานีจายน้ําพุทธมณฑล  
– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 50,000 ลบ.ม. 
– เครื่องสูบนํ้า 10 เครื่อง – ขนาดการอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เครื่อง จํานวน 5 
เครื่อง และ อัตราการสูบ 1,530 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 5 เครื่อง 

ต.ไรขิง  
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

เพื่อเปนสถานีจายน้ําใหกปภ.ในเขต
พื้นท่ี อ.กระทุมแบน อ.พุทธมณฑล 
อ.สามพรานและ อ.นครชัยศรี และ 
เปนจุดพักและสูบสงตอใหสถานี
จายน้ํามหาชัย  
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สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 

สถานีจายน้ํามหาชัย  
– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 20,000 ลบ.ม. 
– เครื่องสูบนํ้า 4 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 2,664 ลบ.ม./ชม./เครื่อง  

ต.นาดี 
อ.เมือง
สมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร 

เพื่อเปนสถานีจายนํ้าให กปภ.ใน   
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุม
แบนบางสวน 

ระบบทอสงนํ้าประธานและทอจายน้ําประปา  
– จาก โรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายน้ําพุทธมณฑล  
– จาก สถานีจายน้ําพุทธมณฑล ถึง สถานีจายน้ํามหาชัย 
– จากสถานีจายน้ําท้ังสองเชื่อมกับระบบทอบริการของ กปภ. 

ในพื้นท่ี          
จ.สมุทรสาคร  
และ             
จ.นครปฐม 

เพื่อเปนทางเดินนํ้าในการสง นํ้า
ระหวางโรงผลิตนํ้ากับสถานีจายน้ํา
ท้ังสองของบริษัทฯ และ สถานีจาย
นํ้ากับระบบทอบริการของ กปภ. 

 

ที่ดินของวอเตอรโฟลว 

สินทรัพย ท่ีตั้ง โฉนดที่ดิน เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

2728 14 ไร  3  งาน  
92 ตร.วา 

12886 10 ไร 

ท่ีดิน 
 

ต.บางระกํา  
อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

2724 29 ไร 3 งาน 
1 ตร.วา 

เพื่อเปนพื้นท่ีกักเก็บตะกอนที่ได
จากการผลิต นํ้าประปาและ
สํารองสําหรับรองรับโครงการใน
อนาคต 

 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของ ประปาปทุมธาน ี

ที่ดินของ ประปาปทุมธาน ี 

สินทรัพย ท่ีตั้ง โฉนดที่ดิน เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน – โรงผลิตนํ้า 
 

ต.บานปทุม 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

837,9694,24245,880,882,885 45 ไร 4 ตร.วา  
 

เปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้า 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ํา
ธรรมศาสตร 

ต.เชียงรากใหญ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

5644 6 ไร1 งาน29 
ตร.วา  

เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ํา
ธรรมศาสตร 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ํารังสิต ต.บางพูน 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

4731,52740 9 ไร12  
ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ํา
รังสิต 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ําปทุมธานี ต.สามโคก 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

13413,13414,23070 6 ไร 2 งาน 93.  
ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ํา  
ปทุมธานี 

ท่ีดิน – บริเวณปลายทอลอด
แมนํ้า เจาพระยา  

ต.บานกระแชง 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

10772,10773 2 งาน 4 ตร.วา เพื่อใหทอลอดผานแมนํ้า
เจาพระยาจากโรงผลิตนํ้าไป
ยังสถานีจายน้ําปทุมธานี 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

ต.บางพูด 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

67043 1 ไร เปนท่ีต้ังของสถานีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 
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ระบบผลิตและระบบสงน้ําของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย ที่ตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 
โรงผลิตน้าํประปา 
- หนวยผลิตน้ําประปา มีกําลังการผลิตสูงสดุ 388,000 ลบ.ม./วัน  
- หนวยกําจัดตะกอน 
- ถังเก็บน้ํา ขนาดความจุ  7,000 ลบ.ม. 
- อาคารควบคุม- ระบบ SCADA 
- อาคารสูบจายน้าํ-เครื่องสูบน้ํา 4 ชุด ขนาดอัตราสูบที่ 4,167 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง 
- อาคารสารเคมี 
- เครื่องจักรอุปกรณตรวจวัด 
 

43 ม.3 ถ.เชียงรากนอย-บางไทร 
ต.บานปทุม อ. สามโคก              
จ.ปทุมธาน ี

เพื่อใชผลิตน้ําประปาและสงน้ําประปา
ตอไปที่สถานีจายน้าํธรรมศาสคร สถานี
จายน้ํารังสิตและสถานีจายน้ําปทุมธาน ี

สถานีจายน้ํา ธรรมศาสตร 

- ถังเก็บน้ํา 1 ถัง ความจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

หมูที่ 6 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เพื่อเปนสถานีจายน้ําใหกปภ.ในเขตพี้นที่ 
อําเภอคลองหลวง และพื้นที่บางสวนใน
เขตจังหวัดอยุธยา 

สถานีจายน้ํา รังสิต 

- ถังเก็บน้ํา 1 ถัง ความจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

หมูที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตาํบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เพื่อเปนสถานีจายน้ําใหกปภ.ในเขตพี้นที่ 
อําเภอธัญบุรี และอําเภอลําลูกกา 

สถานีจายน้ํา ปทุมธานี 

- ถังเก็บน้ํา 1 ถัง ความจุ 24,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

หมูที่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธาน ี

เพื่อเปนสถานีจายน้ําใหกปภ.ในเขตพี้นที่
อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอาํเภอ
ลาดหลุมแกว 

ระบบทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําประปา 
- จากโรงผลิตน้ํา ถึง สถานีจายน้ํารงัสิต 
- จากโรงผลิตน้ํา ถึง สถานีจายน้ําธรรมศาสตร 
- จากโรงผลิตน้ํา ถึง สถานีจายน้ําปทุมธานี  
- จากสถานีจายน้ําธรรมศาสตร ถงึ สถานีจายน้ํารังสิต  

ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนทางเดินน้ําในการสงน้ําระหวาง
โรงผลิตน้าํกับสถานีจายน้ํา 

 

ที่ดินของ บีเจที  

สินทรัพย ที่ตั้ง โฉนดที่ดิน 
เลขที ่

พื้นที ่ วัตถุประสงคการถือครอง 

-ไมมี- - - - - 

 

5.2 ประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

(1) บริษัทฯ 

กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ เปนประเภทการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks) ซึ่งแบงเปนความคุมครอง
ตอทรัพยสินอันเนื่องมาจากความเสียหายเนื่องจากเครื่องจักรชํารุด และ ความเสียหายเนื่องจากหมอกําเนิดไอนํ้าและถังอัด
ความดัน (Machinery Breakdown/ Boiler Insurance) และความเสียหายตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Interruption) 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดทําประกันภัยความรับผิดตอสาธารณชน (Public Liability Insurance) (โปรดดูสรุปสาระสําคัญของ
สัญญาประกันภัย ในสวนที่ 2-13) 

 บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

ความคุมครองตอทรัพยสิน 5,605 ลานบาท 3,262 ลานบาท 

ความคุมครองความเสียหายตอเนื่องทางธุรกิจ 1,500 ลานบาท 1,170 ลานบาท 

ความรับผิดตอสาธารณชน ไมเกิน 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอ  
ความเสียหาย 1 ครั้ง 

ไมเกิน 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอ  
ความเสียหาย 1 ครั้ง 

 

5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เห็นวาจะกอใหเกิด
ประโยชนรวม หรือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการหารายได และเพิ่มความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทรวมหรือยอยดังกลาว บริษัทฯ จะแตงต้ังตัวแทนจากบริษัทฯ เขาไปรวมเปน
กรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม เพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานบริษัทรวมหรือบริษัทยอย ใหเปนไปในทิศทางที่
เหมาะสม และ เกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัทฯ ในภาพรวม  

ปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท คือ  

1) วอเตอรโฟลว ซึ่งเปนผูดําเนินงานดานการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตน้ําประปา โดยณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ แตงต้ังผูบริหารของบริษัทฯ 2 ทาน คือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และ นายสหชยั 
เฮงตระกูล ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว  

2) ประปาปทุมธานี ผูผลิตและจายน้ําประปาในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 
98.0 ซึ่งบริษัทฯ แตงต้ังกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 5 ทาน คือ นายเตชะพิทย แสงสิงแกว นายไพรัช เมฆอาภรณ นาย    
โตโมอะกิ มัตสุโมโต นายสมโพธิ ศรีภูมิ นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว 

3) บีเจที ผูดําเนินงานดานการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตน้ําประปา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประปา
ปทุมธานี ถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ แตงต้ังผูบริหารของบริษัทฯ 2 ทาน คือ นายสหชัย เฮงตระกูล และนายสมเกียรติ     
ปทมมงคลชัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว 
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6. โครงการในอนาคต 

 บริษัทฯ มีเปาหมายในการรักษาความเปนผูนําภาคเอกชนของประเทศไทยในการประกอบกิจการประปา  โดยการ
เปนผูผลิตน้ําประปาภาคเอกชนรายใหญที่สุดของประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว บริษัทฯ จึงมุงเนน
การเติบโตทั้งในเขตพื้นที่ใหบริการและนอกพื้นที่ใหบริการ  สามารถสรุปได 2 โครงการหลัก ไดดังนี้ 

6.1 การขยายกําลังการผลิตและเครือขายการจายน้ํา เพ่ือรองรับความตองการใชน้ําที่เพ่ิมขึ้นในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร 

 บริษัทฯ ไดทําการศึกษาความตองการใชน้ําของผูใชน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ซึ่งเปนพ้ืนที่
จําหนายน้ําประปาตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ กับ กปภ. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการวางแผนขยายกําลัง
การผลิตน้ําประปาใหสอดคลองกับปริมาณความตองการใชน้ําของผูบริโภค โดยบริษัทฯ กําลังดําเนินการขยายกําลังการผลิต
จาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน  

 ถึงแมวาปริมาณการจายน้ําโดยเฉลี่ย ณ ปจจุบัน ยังคงต่ํากวากําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ แตปริมาณการจายน้ํา
โดยเฉลี่ยก็ไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีปริมาณการจายน้ําเฉลี่ยอยูที่ 282,797 ลบ.ม./วัน 
บริษัทฯ ไดยื่นขอเสนอในการขอขยายกําลังการผลิตและไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิมกับ กปภ. 
แลว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 18 เดือน  ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะใช
เงินลงทุนโครงการประมาณ 1,352 ลานบาท โดยคาดวาเปนเงินลงทุนที่มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายในบริษัทฯ 
และจากการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ และไดประมาณการผลตอบแทนของโครงการที่ผลตอบแทนทางการเงินของผูถือ
หุน (EIRR) ประมาณรอยละ 13.5 

 บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นจากเดิมโดยใชการปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณบนโครงสรางพื้นฐานเดิม
ในการปรับปรุงโรงผลิตน้ําประปาและสถานีจายน้ําทั้งสอง โดยมีขอจํากัดในขณะที่ปรับปรุงคือบริษัทฯ จะตองเดินระบบการผลิต
และจายน้ําไปดวยเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการจายน้ํา ดังนั้น แนวทางการขยายกําลังการผลิตคือ 

(1) ระบบการผลิต 

1.1) ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องสูบน้ําดิบ 

1.2) ปรับปรุงระบบถังผสมเร็ว 

1.3) ปรับปรุงถังตกตะกอน 

1.4) ปรับปรุงเพิ่มเติมถังกรองเพื่อการสาํรองในขณะลางชั้นกรอง (Backwash) 

1.5) ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบจายสารเคมีและคลอรีน 

1.6) ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบไฟฟาและเครื่องมือวัด 

1.7) ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องสูบสงน้ํา 

(2) ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องสูบสงน้ําทีส่ถานีจายน้ําพุทธมณฑลและเครื่องสูบจายน้ําที่สถานีจายน้ําทั้งสองแหง 

(3) การกอสรางสถานีเพ่ิม/ลดแรงดันพรอมเครื่องสูบสงน้ําและอุปกรณ 
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(4) ปรับปรุงเพิ่มเติมทอจายน้ําในพื้นที่ใหบริการใหสอดคลองกับความตองการใชน้ําในปจจุบันและทีจ่ะเกิดขึ้น
ในอนาคต  

 ทั้งนี้การศึกษาของ ไทยดีซีไอ และบริษัทฯ พบวาการดําเนินการขยายกําลังการผลิตดังกลาวไมมีความจําเปนตองหา
แหลงน้ําดิบแหลงใหมสําหรับใชเปนแหลงน้ําในการผลิตน้ําประปาเนื่องจากแมน้ําทาจีนยังมีปริมาณน้ํามากเพียงพอในการที่จะ
สูบขึ้นมาใชสําหรับการผลิตน้ําประปาในอัตรากําลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นดังกลาว 

 

6.2     การดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตสารสมเพื่อใชในกระบวนการผลิตน้ําประปา 

 เนื่องจากสารสมเปนสารเคมีหลักทีน่ํามาใชในกระบวนการผลิตน้ําประปา โดยในปจจุบัน ปริมาณสารสมเหลวที่
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีใชในกระบวนการผลติรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 30,000 ตัน/ป ดังนั้น เพ่ือเปนการลดตนทุนคา
สารเคมีซึ่งเปนการลดตนทุนในการผลิตของบริษัทฯ ในระยะยาว ตลอดจนเพื่อขยายธุรกิจที่นอกเหนือจากการขายน้ําประปา 
บริษัทฯ จึงไดวางแผนโครงการกอสรางโรงงานผลิตสารสมเหลว เพ่ือใชในกระบวนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย โดยมกีําลงัการผลิตประมาณ 50,000 ตัน/ป ซึ่งสามารถรองรับการผลติน้ําประปาทั้งที่อยูในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
สมุทรสาคร และจังหวัดปทุมธานี ไดอยางเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะใชเงินลงทนุประมาณ 50 ลานบาท โดยคาดวาเปน
เงินลงทุนที่มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายในบริษัทฯ 

 ปจจุบัน บริษัทฯ อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ตลอดจนผลกระทบ และเงินลงทนุที่ตองใช ซึง่
บริษัทฯ คาดวาจะมาจากกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย  

7.1 บริษัทฯ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจสงผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ 
ในจํานวนที่สูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หรือที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อยางมีนัยสําคัญ   

7.2 ประปาปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 นายอํานาจ ฉายสุวรรณ (ผูฟองคดี) ไดยื่นฟองกปภ. และประปาปทุมธานี (ผูถูกฟอง
คดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 2 ตามลําดับ) ตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําที่ 2260/2549 ขอใหศาลปกครองกลางมี
คําสั่งใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งวินิจฉัยยกคําเสนอขอพิพาทของผูฟองคดีที่เรียกใหกปภ. และประปา
ปทุมธานีรวมกันชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําละเมิดดวยการวางทอสงน้ําประปารุกล้ําที่ดินอันเปนกรรมสิทธิ์ของนาย
อํานาจ ทั้งยังปลอยน้ําทิ้งปนเศษโพลิเมอรูพุน (ผงกรองน้ํา) ลงสูแมน้ําเจาพระยาทําใหนายอํานาจและบริวารไมสามารถใชน้ํา
เพ่ือบริโภคได และเดินเครื่องสูบน้ํามีเสียงดังเกินระดับที่จะรับฟงได เปนเงินจํานวน 64,474,000 บาท และขอใหศาลปกครอง
กลางพิพากษาใหผูฟองคดีไดรับการชดใชคาเสียหายจํานวน 64,474,000 บาท โดยอางเหตุวาคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการมี
คําวินิจฉัยโดยพิจารณาขอเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกอสรางลํารางระบายน้ําและระบบควบคุมการบําบัดน้ําทิ้ง และ
คณะอนุญาโตตุลาการยังไมไดวินิจฉัยคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 
2539 ตามที่ผูฟองคดีไดรับผลกระทบและเดือดรอนจากการละเมิดของหนวยงานปกครองตามสัญญาฯ ใหสิทธิดําเนินงานผลิต
น้ําประปา และศาลปกครองกลางไดรับคําฟองไวพิจารณาแลว 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ประปาปทุมธานี ไดยื่นคําใหการไปยังศาลปกครองกลาง สรุปความวา ขอเรียกรอง
ตามคําฟองของผูฟองคดีไดเคยดําเนินการระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการจนคณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาด
ใหยกคําเสนอขอพิพาทของนายอํานาจ (ผูฟองคดี) แลว เนื่องจากอนุญาโตตุลาการพิจารณาแลวเห็นวา แนวทอสงน้ําของ
ประปาปทุมธานีมิไดรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดี สวนเร่ืองเครื่องจักรที่ใชสูบน้ําดิบของประปาปทุมธานีเปนระบบมอเตอร
หัวสูบจุมอยูในน้ําไมมีเสียงดังหรือสงเสียงออกมาถึงขนาดรบกวนความปกติสุขของผูอาศัยบนที่ดินใกลเคียง และพยานของผู
ฟองคดีที่นําสืบเร่ืองปลอยน้ําเสียและสารเคมีลงแมน้ําเจาพระยาก็เลื่อนลอย ดวยเหตุนี้ ขอพิพาทจึงเปนที่ยุติและผูกพันคูพิพาท
ตามคําวินิจฉัยนั้น ไมควรนําขอพิพาทนั้นใหศาลวินิจฉัยอีก แมตามมาตรา 40 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 จะใหสิทธิคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งวาอาจขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไดก็ตาม แตก็จํากัดเหตุทีจ่ะขอ
เพิกถอนไดเฉพาะบางกรณี และเหตุที่กลาวอางในคําฟองของผูฟองคดีไมเขาหลักเกณฑที่จะฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการได นอกจากนี้ประปาปทุมธานียังใหการตอสูเพ่ิมอีกวา ประปาปทุมธานีไมไดกระทําการใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหรือทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย และจํานวนความเสียหายของผูฟองคดีตามที่กลาวในฟองสูงเกินความจริงและ
สิทธิฟองคดีของผูฟองคดีขาดอายุความเรียกรอง 1 ปตามกฎหมายแลว  

หลังจากนั้น ผูฟองคดี ไดยื่นคําคัดคานคําใหการตอศาลปกครองกลาง สรุปความไดวา ผูฟองคดีเปนผูเสียหาย
จากการกอสรางสถานีสูบน้ําดิบของประปาปทุมธานีจึงมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการกลาวหา กลาวโทษหรือรองทุกขใน
การกระทําใด ๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง ศาลปกครองรับฟองคดีนี้ไวพิจารณาจึงชอบแลวและไมเปน
การซ้ําซอน อีกทั้งคดีนี้ยังไมขาดอายุความเพราะเปนการกระทําละเมิดโดยตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และมีการกระทําของประปา
ปทุมธานีที่เปนการละเมิดและทําใหเสียหายตามฟองจริง 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)    
 

สวนที่ 2 หนาที่ 109 

ตอมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประปาปทุมธานียื่นคําใหการเพิ่มเติมตอศาลปกครองกลางตามวิธีพิจารณาคดี
ปกครองและตามคําสั่งศาลแลว สรุปความไดวา ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้โดยมีคําขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
และแนบคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดฯ พรอมทั้งแนบคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมาดวย แตไมมีขอกลาวอางตอนใดที่ยืนยันวา
เขาหลักเกณฑการเพิกถอนคําชี้ขาดตามมาตรา 40 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 กรณีจึงไมอาจ
ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดได นอกจากนี้ ขอกลาวอางในคําฟองของผูฟองคดีเปนการกลาวซ้ําซอนกับประเด็นที่คณะ
อนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูฟองคดีแลว แตอยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีไมไดกระทําการใดที่
กอความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดีทั้งสิ้น รวมถึงการไมไดสรางสถานีสูบน้ําดิบรุกล้ําแมน้ําเจาพระยาหรือวางทอสงน้ําประปา
รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ไมมีการระบายน้ําทิ้งปนเปอนกากตะกอน(ผงกรองน้ํา)สูแมน้ําเจาพระยา เครื่องสูบน้ําไมไดกอใหเกิด
เสียงดังรําคาญแกผูฟองคดี อีกทั้งยังกอสรางกําแพงคอนกรีตเปนระบบปองกันเสียง จึงไมมีการใดที่เปนการละเมิดและกอความ
เสียหายแกผูฟองคดีอันทําใหตองรับผิดชําระคาเสียหายในการลงทุนและชําระคาเสียโอกาสของผูฟองคดีไมวาในจํานวนใดๆ 
ทั้งสิ้น และไมวาผูฟองคดีจะมีความเสียหายแกธุรกิจเกิดขึ้นจริงหรือไม ก็ตาม ประกอบกับการยื่นฟองคดีนี้เปนการยื่นฟองเกิน
กําหนดอายุความใหเรียกรองไดแลว ชอบที่ศาลมีคําพิพากษาใหยกฟองคดีนี้ 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ผูฟองคดีไดยื่นคํารองเพื่อชี้แจงโตแยงคําใหการเพิ่มเติมของประปาปทุมธานี โดย
ยืนยันขอกลาวอางและคาเสียหายที่เรียกรองตามที่ปรากฏในคําฟอง 

ในขณะนี้ คดีอยูในระหวางการแสวงหาขอเท็จจริงของตุลาการศาลปกครองตามกระบวนการของกฎหมาย จึงยัง
ไมอาจแสดงความเห็นตอคดีได   
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