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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

3.1 ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญในชวงที่ผานมา 

 สืบเน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2526 ไดมีมติเห็นชอบในมาตรการปองกันและแกไข
วิกฤตการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุด โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของถือเปนแนวทางปฏิบัติและไดมอบหมายใหสํานักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอมประสานการดําเนินงานกับกรมทรัพยากรธรณี และกรมแผนที่ทหารในการติดตามสถานการณนํ้า
บาดาลและแผนดินทรุด ซึ่งตอมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2538 ไดมีมติเห็นชอบใหขยายเขตควบคุม
วิกฤตการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุดเพ่ิมจาก 4 จังหวัดขึ้นอีก 2 จังหวัด รวมเปน 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี และเพ่ือลดปญหาการทรุดตัวของแผนดินและปญหานํ้าเค็มเขาแทรกซึมสู
แหลงนํ้าใตดินอันเกิดจากการใชนํ้าบาดาลมากเกินไปในเขตพ้ืนท่ีดังกลาว ไดมอบหมายใหกรมทรัพยากรธรณีควบคุม และลด
การใชนํ้าบาดาล รวมท้ังใหสํานักงบประมาณเรงรัดการสนับสนุนงบประมาณให กปภ. และ กปน. ขยายเขตบริการน้ําประปาเขา
ไปในเขตวิกฤตใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โดยตองเปนการประปาผิวดินเทาน้ัน มิใชการประปาบาดาล 

 บริษัท นํ้าประปาไทย  จํากัด ( มหาชน )  (“บริษัท ฯ”) ไดจดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2543 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหแกการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพ้ืนท่ี  อําเภอนครชัยศรี 
อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อําเภอกระทุมแบนและอําเภอเมืองสมุทรสคร จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือ
ทดแทนการใชนํ้าบาดาลของภาคเอกชน เพ่ือแกปญหาแผนดินทรุดและนํ้าเค็มแทรกซ่ึมสูแหลงนํ้าใตดินดังกลาวขางตน  โดยเร่ิม
ผลิตและจําหนายนํ้าประปาให กปภ. นับต้ังแตป 2547  
 ปจจุบันบริษัท ฯ มีกําลังการผลิตนํ้าประปาสูงสุดท่ี 440,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งเปนอันดับหน่ึงเม่ือเทียบกับผ็
ประกอบกิจการนํ้าประปาเอกชนรายอื่นในประเทศไทย และถือหุนในบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  (“ประปาปทุมธานี“) รอยละ 
98 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของประปาปทุมธานี ท่ีมีกําลังการผลิตสูงสุดท่ี 388,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพ่ือลดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเดียวกัน สงผลใหประปาปทุมธานี เปนบริษัทยอยของบริษัท ฯ ท้ัง
ยังไดเขาซื้อสิทธิในการบริหารจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินระยะเวลา 30 ป มีกําลังการผลิต
นํ้าประปาท่ี 48,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และมีกําลังบําบัดนํ้าเสียท่ี 18,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
  บริษัท ฯ ไดดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจนํ้าประปาโดยมีบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด  (”ไทยวอเตอร”) ซึ่งเปน
บริษัทยอยท่ีบริษัท ฯ  ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ( ถือหุนโดยตรงรอยละ 68 และถือหุนโดยออมผานประปาปทุมธานี ซึ่งเปน
บริษัทยอยอีกรอยละ 32) ทําหนาท่ีเปนสวนหน่ึงของฝายปฏิบัติการในการบริหารและจัดการดานการซอมบํารุงและการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือผลิตและจายนํ้าประปาจําหนายให กปภ.  
 เพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศนใหมขอบริษัทฯ ท่ีจะกาวไปสูการเปนบริษัทชั้นนําของประเทศดานธุรกิจนํ้า พลังงานและ
สิ่งแวดลอม ในป 2554  บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (CKP) ซึ่งเปน Holding Company ท่ี
ถือหุนพลังงานไฟฟาอยูในโครงการผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้าจากเขื่อนนํ้างึม 2 ในสัดสวนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 100 ลาน
บาท และภายในไตรมาสท่ี 1 ของป 2555 CKP มีแผนที่จะจดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 100 ลานบาท เปน 9,200 ลานบาท ดังน้ัน 
เพ่ือปนการรักษาสัดสวนการถือหุนใน CKP ใหคงอยูท่ี รอยละ 30  บริษัทฯ จึงจะดําเนินการซื้อหุนเพ่ิมทุนของ CKP เพ่ิมเติมดวย
มูลคาการลงทุน 2,730 ลานบาท ซึ่งเม่ือรวมกับของเดิมท่ีมีอยูแลวจะเปนมูลคาการลงทุนท้ังสิ้นรวม 2,760 ลานบาท  โดยบริษัท
ฯ ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนเปนท่ีเรียบรอยแลว   
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ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญของบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี 

11 กันยายน 2543  จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ภายใตชื่อ บริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (“VKCS”) 
(ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด) เพ่ือดําเนินธุรกิจประกอบกิจการ
จัดการ และพัฒนาท่ีดินเพ่ือวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามโครงการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปา 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  เขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ. เปนระยะเวลา 30 ป โดยมีลักษณะสัญญาเปน
แบบ Build Own Operate (“BOO”) บริษัทฯ เปนผูดําเนินการกอสรางระบบผลิต
นํ้าประปา และระบบจายนํ้าประปา โดยบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิต
นํ้าประปา และระบบจายนํ้าประปา และไมตองโอนระบบผลิตนํ้าประปา และระบบจาย
นํ้าประปาใหแก กปภ.  

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

27 เมษายน 2544  ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติใหสูบนํ้าจากแมนํ้าทาจีน 
(เดิมชื่อแมนํ้านครชัยศรี) เพ่ือผลิตเปนนํ้าประปาจําหนายใหแกประชาชน 320,000 ลบ.
ม./วัน  

12 มิถุนายน 2544  วาจางกิจการรวมคา ทีดับบลิวซีเค (“TWCK”)  (ซึ่งเปนกิจการรวมคาท่ีมีกลุมบริษัท ช.การ
ชาง และกลุมเธมส วอเตอรเปนผูลงทุนในอัตรารอยละ 50 และ 50 ตามลําดับ) ใหเปน
ผูจัดการโครงการ (Project Manager) ทําหนาท่ีกํากับดูแลการกอสรางโรงผลิตนํ้า สถานี
จายนํ้า และระบบสงและจายน้ําท้ังหมดของโครงการ 

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

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

 ทําสัญญากับบริษัท เอฟบีซีแอล (ประเทศไทย) จํากัด (“เอฟบีซีแอล” ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน 
บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด (“วอเตอรโฟลว”)) (ซึ่งมีผูถือหุนเร่ิมแรกคือ บจ. ช.การชาง โฮ
ลด้ิง และ บจ. เธมส วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) โดยถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 50 และ 50 ตามลําดับ) ในการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบการผลิตนํ้าประปา 
(Operation and Maintenance Agreement) ใหแกบริษัทฯ  
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10 เมษายน 2545  ไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการไดรับยกเวนอากรขา
เขาสําหรับเคร่ืองจักร และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดรับจาก
การประกอบกิจการผลิตนํ้าประปารวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดิน 
และทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอ 
3.1.4 - การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน) 

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

5 มกราคม  2547  เร่ิมดําเนินการผลิตนํ้าประปาเพ่ือจําหนายใหแก กปภ.กอนวันเร่ิมประกอบกิจการ 

21 กรกฎาคม 2547  เร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริงตามเง่ือนไขในสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ.  

 เร่ิมใชสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 
1382(2)/2545 ท่ีไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

11 มีนาคม  2548  ไดรับสัมปทานในการประกอบกิจการนํ้าประปาในพ้ืนท่ี อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม และ อ.กระทุมแบน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนมาใชในการผลิต
นํ้าประปา  

2 สิงหาคม 2548  เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน โดยกลุมบริษัทเธมส วอเตอร ไดขายหุนสามัญท่ีถืออยู
ในบริษัทฯ ท้ังหมด  ใหกับ ช.การชาง รวมท้ังหุนสามัญท่ีถืออยูท้ังหมดในวอเตอรโฟลว ให
แกบจ. ซี.เค.ออฟฟซ ทาวเวอร ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีผูถือหุนรายใหญเปนกลุมเดียวกับ ช.การ
ชาง 

    ยกเลิกสัญญา TSA ท่ีทําไวกับบจ. เธมสวอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิส  โดยบริษัทฯ 
ไดชําระเงินชดเชยการสิ้นสุดสัญญาดังกลาวกอนกําหนดเปนเงิน 63 ลานบาท 

 กันยายน ถึง 
   ธันวาคม 
 

 
2548 
 

 เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน โดย ช.การชาง ไดขายหุนสามัญท่ีถืออยูในบริษัทฯ 
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 ท่ีทําไวกับ ช.การชาง โดยบริษัทฯ ไดชําระเงินชดเชยการสิ้นสุด
สัญญาดังกลาวกอนกําหนดเปนจํานวนเงิน 63 ลานบาท 

1 กุมภาพันธ 2549  ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติเพ่ิมทุนอีกจํานวน 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 ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีไมมีความเก่ียวโยง
กับบริษัทฯ ดวยเงินจํานวน 700 ลานบาท   
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24 มีนาคม 2549  บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด (“มิตซุย”) (บริษัทท่ีมีผูถือหุนใหญคือ 
มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุน โดยไดดําเนินธุรกิจ
น้ําประปาในประเทศตุรกี เม็กซิโก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีไมมี
ความเก่ียวโยงกับบริษัทฯ เขาทําการซื้อหุนบริษัทฯ จาก ช.การชาง ดวยวัตถุประสงคใน
การลงทุนธุรกิจนํ้าประปาในประเทศไทย จํานวน 11,375,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 35 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 320 บาท 

1 เมษายน 2549  แกไขสัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบการผลิตนํ้าประปา (Operation and 
Maintenance Agreement) กับวอเตอรโฟลว เพ่ือใหเหมาะสมกับโครงสรางการถือหุน
ของกลุมบริษัทฯ ภายหลังจากการที่บริษัทฯ เขาไปซ้ือหุนสามัญจํานวนรอยละ 99.9 ของ
จํานวนหุนท้ังหมดของวอเตอรโฟลว ซึ่งภายหลังถือเปนหนวยผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ 
เพ่ือใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด  

16 มิถุนายน 2549  ไดรับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามเกณฑ ISO 9001:2000 โดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 

6 กรกฎาคม 2549  แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  

 เปลี่ยนแปลงมูลคาตราไวหุนละ 100 บาท เปน 1 บาท 

26 กันยายน 2549  ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 3,250 ลานบาทเปน 3,990 
ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 740 ลานหุน และอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิม
ทุน ดังน้ี 

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

(2) หุนสามัญจํานวน 700 ลานหุน จัดสรรเพ่ือเสนอขายแกประชาชนทั่วไป 

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

3 - 4 ธันวาคม 2550  เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ
พนักงานของวอเตอรโฟลว จํานวนท้ังสิ้น 40,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ท่ี
ราคาเสนอขายหุนละ 1.20 บาท 

18 ธันวาคม 2550  เขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานีเพ่ิมเติมอีกจํานวน 1,061,452 หุน หรือคิดเปน   
รอยละ 8.85 ของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของประปาปทุมธานี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในประปาปทุมธานีท้ังสิ้นรอยละ 98.0 ของหุนท่ีชําระแลว
ท้ังหมดของประปาปทุมธานี 

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

20 พฤษภาคม 2551  ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แกผูถือหุนโดยท่ัวไป บริษัทฯ ได
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เพ่ิมทุนท่ีชําระแลวเปน 3,990 ลานบาท 

22 พฤษภาคม 2551  ตลาดห ลั กท รัพย แ ห ง ป ร ะ เ ทศ ไ ทยป ร ะก าศ รับ หุ น ส า มัญขอ งบ ริ ษั ท ฯ  ใ น 
กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

29 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับการประปาสวน
ภูมิภาคสําหรับสวนขยาย โดยเพ่ิมปริมาณรับซื้อนํ้าประปาขั้นตํ่าเพ่ิมขึ้นจาก 300,000 
ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน 

 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาวาจาง ช. การชาง ใหกอสรางงานโยธาโครงการขยายกําลัง
การผลิตและสงนํ้าประปาจาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน มูลคา 
638,926,000 บาท 

26 กุมภาพันธ 2552  บริษัทฯออกจําหนายหุนกูจํานวนเงิน 7,000 ลานบาทเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ีการ
บริหารและจัดการเงินกูเดิมโดยมีรายละเอียดของหุนกูท่ีออกจําหนายดังน้ี 

1. จําหนายหุนกูจํานวน 3,500 ลานบาท อายุหุนกู 3 ป อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 4 

2. จําหนายหุนกูจํานวน 1,700 ลานบาท อายุหุนกู 5 ป อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 4.75 

3. จําหนายหุนกูจํานวน 1,800 ลานบาท อายุหุนกู 7 ป อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.35 

7 สิงหาคม 2552  บริษัทฯไดลงนามในสัญญาการเขาซื้อสิทธิในการบริหารและจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสีย
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระยะเวลาการเขาซื้อสิทธิ 30 ป มูลคา 1,400 ลานบาท 

29 ตุลาคม 2552  ลงนามในสัญญากูเงิน จํานวนเงิน 3,600 ลานบาทเพ่ือปรับโครงสรางหน้ีของบริษัทยอย
โดยปลอยเงินกูยืมใหบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จํานวนเงิน 3,000 ลานบาทและสวนที่
เหลือใชในการขยายกําลังการผลิตและการบริหารและจัดการของบริษัทฯ                           

8 มกราคม 2553  บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด ไดควบรวมกับ บริษัท บี เจ ที วอเตอร จํากัด จัดต้ังเปนบริษัท 
ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จํากัด โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 68.5 และบริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด ถือหุนรอยละ 31.5 

1        กันยายน 2553  บริษัทฯ ไดขยายกําลังการผลิตสวนตอขยายจากกําลังการผลิตเดิมท่ี 320,000 ลบ.ม./วัน
เปน 440,000 ลบ.ม./วัน และเร่ิมจําหนายนํ้าประปาตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับการ
ประปาสวนภูมิภาคสําหรับสวนขยาย ทําใหบริษัทฯมีปริมาณน้ํารับซื้อนํ้าขั้นตํ่าเพ่ิมเปน 
309,000 ลบ.ม/วัน                                          

13 กันยายน 2554  เขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด จํานวน 3,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 30 
ของหุนท้ังหมดของ บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 
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บริษัท ประปาปทุมธาน ีจํากัด 

 ประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในเขต จ. ปทุมธานี มีกําลังการผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ท่ี 388,000 ลบ.ม./วัน นับวาเปนผูผลิตและจําหนายนํ้าประปาภาคเอกชนท่ีมีกําลงัการผลิตสูงสุดรองจากบริษัทฯ 

ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญของประปาปทุมธานี สรุปไดดังน้ี 

29 พฤษภาคม 2538  จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทภายใตชื่อ บริษัท พีซีเคที (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือประกอบ
กิจการจัดหาและพัฒนาท่ีดินเพ่ือวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามโครงการผลิตและ
จําหนายนํ้าประปา 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  ลงนามในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา เปนระยะเวลา 25 ป 
ลักษณะของสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) บนพ้ืนฐาน
ของการกําหนดปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองรับซือ้ ประปาปทุมธานีเปนผูดําเนินการ
กอสรางระบบผลิตนํ้าประปา และระบบจายนํ้าประปา โดยประปาปทุมธานีตองโอน
ระบบจายนํ้าประปาใหแก กปภ. ณ วันเร่ิมประกอบกิจการ และโอนกรรมสิทธิ์ในระบบ
ผลิตนํ้าประปาใหแก กปภ. เม่ือครบระยะเวลา 25 ป  

24 มกราคม 2539  ไดรับอนุญาตใหสูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาในปริมาณ 300,000 ลบ.ม./วัน เพ่ือทําการ
ผลิตเปนนํ้าประปาตามโครงการเอกชนรวมลงทุนปรับปรุงขยายขยายการประปา
ปทุมธานี – รังสิต จากคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

15 ตุลาคม 2541  เร่ิมประกอบกิจการผลิตและจําหนายนํ้าประปาแก กปภ. ตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการ
ผลิตและจําหนายนํ้าประปา 

13 มกราคม 2543  ไดรับสัมปทานใหประกอบกิจการประปาในพ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานี–รังสิต  
จ.ปทุมธานี จากกระทรวงมหาดไทย  

2 สิงหาคม 2548  บริษัท เธมส วอเตอร อินเตอรเนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด ไดขายหุนสามัญท่ีถอือยู
ท้ังหมดในประปาปทุมธานีใหกับ บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด  

30 มิถุนายน 2549  บริษัท เบอรลี ่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไดขายหุนสามัญท่ีถอือยูท้ังหมดในประปา
ปทุมธานีใหกับ ช.การชาง (โปรดพิจารณาโครงสรางการถือหุน ณ ปจจุบันของประปา
ปทุมธานีเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอ 3.2 – ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ) 

15 กันยายน 2549  ลงนามในสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับกปภ. เพ่ือซื้อขายนํ้าประปาในปริมาณ 70,000 
ลบ.ม./วัน ลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) ประปา
ปทุมธานีมีสิทธขิายนํ้าประปาตามสัญญาน้ีจนถงึวันท่ี 14 ตุลาคม 2566 
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25 มกราคม 2550  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,102 ลานบาท เปน 2,752 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนเพ่ิม
ทุนตามสัดสวนการถือหุนแกผูถอืหุนเดิม ท้ังน้ี ไดนําหุนในสวนของ กปภ. 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดสละ
สิทธิการจองซื้อหุนในคร้ังน้ีมาจัดสรรใหแกผูถอืหุนรายอื่นท่ีเหลือตามสัดสวนการถือหุน 

26 มกราคม 2550  ยกเลกิสัญญาการบริหารจัดการ และการซอมบํารุง (Operation and Maintenance 
Agreement) กับบริษัท ปทุมธานี โอเปอเรชัน่ส จํากัด (ปทุมธานี โอเปอเรชัน่ส) เขาซือ้
หุนท้ังหมดของบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (“บีเจที”) และลงนามในสญัญาการบริหาร
จัดการ และการซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) กับบีเจที 

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

29 มิถุนายน 2550  เปลี่ยนแปลงผูถอืหุนรายใหญจาก ช. การชางเปนบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการ
ถือหุนในประปาปทุมธานีท้ังสิ้นรอยละ 89.15 ของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของประปา
ปทุมธานี 

18 ธันวาคม 2550  ช.การชาง นครหลวงคาขาว และบุคคลอื่นขายหุนสามัญของประปาปทุมธานีเพ่ิมเติม
อีกรอยละ 8.85 ของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของประปาปทุมธานีแกบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในประปาปทุมธานีท้ังสิ้นรอยละ 98.0 ของ
หุนท้ังหมดของประปาปทุมธานี 

1 สิงหาคม 2551  เร่ิมดําเนินการผลิตและสงนํ้าประปาจากโรงผลิตนํ้าประปาท่ีไดขยายกําลังการผลิตอีก 
100,000 ลบม./วัน และเม่ือรวมกับกําลังการผลิตเดิมท่ีมีจะมีกําลังการผลิตสูงสุดท่ี 
388,000 ลบม./วันโดยท่ีปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองรับซื้อจากประปา
ปทุมธานีเพ่ิมขึ้นจาก 260,000 ลบ.ม./วัน เปน 310,000 ลบ.ม./วัน 

1 สิงหาคม 2552  ปรับปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ.ตองรับซื้อจากประปาปทุมธานีเพ่ิมขึ้นจาก 
310,000 ลบม./วัน เปน 320,000 ลบม./วัน 

29 ตุลาคม 2552 กูยืมเงินจากบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 3,000 ลานบาท เพ่ือ
นําไปชําระหน้ีเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ เปนการปรับโครงสรางน้ีของบริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด ลดตนทุนทางการเงินและขอผูกพันธตามเงื่อนไขของสัญญากูเงินระยะ
ยาวจากสถาบันทางการเงิน 

1 สิงหาคม 2553  ปรับปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี  กปภ.ตองรับซื้อจากประปาปทุมธานี เพ่ิมขึ้นจาก 
320,000 ลบ.ม./วัน เปน 330,000 ลบ.ม./วัน 

 

3.2  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจกิจการประปาโดยไดทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ. เม่ือวันท่ี 
21 กันยายน 2543 มีอายุสัญญา 30 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 และสิ้นสุดวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577 โดย กปภ. รับซื้อ
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นํ้าประปาจากบริษัทฯ เพ่ือจําหนายแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี อ.สามพราน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาครท้ังจังหวัด 
ท้ังน้ี บริษัทฯ ดําเนินการภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาท่ีไดรับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือ
วันท่ี 11 มีนาคม 2548 มีระยะเวลา 25 ป เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาในเขตพ้ืนท่ี อ.สามพราน อ.นครชัยศรี 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ อ.กระทุมแบน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่ง ในการผลิตนํ้าประปา บริษัทฯ จะทําการสูบนํ้าจากแม
นํ้าทาจีนมาใชเปนนํ้าดิบในการผลิต นํ้าประปาท่ี ผลิตไดจะถูกสงดวยทอสงนํ้าประธาน (Bulk Transmission Main : BTM) จาก
โรงผลิตนํ้าท่ี อ.บางเลน จ.นครปฐม ไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงของบริษัทฯ คือ สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล และสถานีจายนํ้า
มหาชัยดวย และถูกสูบจายตอผานทอจายนํ้า (Local Distribution Network : LDN) เพ่ือเขาสูทอบริการเพ่ือใหบริการประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีของสํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร 

การลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานีจํานวน 10,698,283 หุน หรือคิดเปน
จํานวนรอยละ 89.15 ของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของประปาปทุมธานี ท่ีราคา 340 บาทตอหุน รวมท้ังสิ้น 3,637,416,220 บาท 
ท้ังน้ี ราคาประเมินมูลคาหุนประปาปทุมธานีโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 2 รายอยูในชวง 314.58 – 378.29 บาทตอหุน และ 
389.78 – 466.35 บาทตอหุน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอ 11 – ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน) การ
เขาซื้อหุนประปาปทุมธานีในคร้ังน้ีทําใหประปาปทุมธานีมีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหแก กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและ
จําหนายนํ้าประปากับ กปภ. เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 มีอายุสัญญา 25 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 และส้ินสุดวันท่ี 
14 ตุลาคม 2566 โดย กปภ. รับซื้อนํ้าประปาจากประปาปทุมธานีเพ่ือจําหนายแกประชาชนในพ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานีและ
รังสิต จ.ปทุมธานี และไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2543 มีระยะเวลา 
25 ป   การผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานี เร่ิมจากการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาเพ่ือใชในการผลิตท่ีโรงผลิตนํ้าท่ี อ.
สามโคก จ.ปทุมธานี นํ้าประปาท่ีผลิตไดจะถูกสงดวยทอสงนํ้าประธาน (Bulk Transmission Main : BTM) ไปยังสถานีจายนํ้า
ท้ัง 3 แหงของประปาปทุมธานี คือสถานีจายนํ้ารังสิต สถานีจายนํ้าธรรมศาสตร และสถานีจายนํ้าปทุมธานี และจะถูกสูบจายตอ
ผานทอจายนํ้า (Local Distribution Network : LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. ไปยังทอบริการเพ่ือใหบริการประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีของสํานักงานประปาปทุมธานีและสํานักงานประปารังสิต เน่ืองดวยความตองการนํ้าในพ้ืนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เม่ือวันท่ี 15 
กันยายน 2549 ประปาปทุมธานีไดลงนามในสัญญาซ้ือขายนํ้าประปากับ กปภ. เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าประปาท่ีจะซื้อจากประปา
ปทุมธานีอีกในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน จนกระท่ังวันท่ี 14 ตุลาคม 2566 โดยกําหนดใหบริการในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานประปา
รังสิต  

 การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาการเขาซื้อสิทธิในการบริหารและจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสีย
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระยะเวลาการเขาซื้อสิทธิ 30 ป มูลคา 1,400 ลานบาท โดยมีกําลังการผลิตนํ้าประปาบนผิวดินท่ี 
48,000 ลบ.ม./วัน ราคาจําหนายนํ้าประปาอยูท่ี 22.5 บาทตอลบ.ม. และมีกําลังการบําบัดนํ้าเสียท่ี 18,000 ลบ.ม./วัน ราคา
คาบริการในการบําบัดนํ้าเสียอยูท่ี 7-9 บาทตอลบ.ม.แลวแตระดับคุณภาพของนํ้าท่ีเสีย แตถาระดับคุณภาพของนํ้าเสียเกินกวา
เกณฑท่ีกําหนดไวจะคิดคาบริการในอัตรา 20 บาทตอลบ.ม. โดยเหตุผลหลักท่ีบริษัทฯ เขาไปซ้ือสิทธิท่ีดินบางปะอิน คือ 1) เปน
การลดการพ่ึงพารายไดจากลูกคารายเดียว คือ การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)และมีพ้ืนท่ีในการใหบริการเพ่ิมมากขึ้น 2) เปน
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การขยายฐานทักษะ ความรู และประสบการณในธุรกิจการบําบัดนํ้าเสีย และ 3) เปนผูใหบริการโดยตรงกับลูกคาเองอยางครบ
วงจร  โดยขอมูลเบื้องตนของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีดังน้ี 

 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเปน 1 ใน 30 กวานิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ต้ังอยูท่ีถนนอุดมสรยุทธ ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือป 2532 บริษัท ท่ีดิน
บางปะอิน จํากัด ไดลงนามในสัญญารวมดําเนินงานพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ซึ่งเปนรูปแบบการบริหารจัดการโดยเอกชน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดเร่ิมดําเนินการป 2535 มีเน้ือท่ีรวม 
1,962 ไร ซึ่งถาแบงพ้ืนท่ีตามลักษณะของเขตอุตสาหกรรมจะสามารถแบงได คือ เขตอุตสาหกรรมท่ัวไปคิดเปนรอยละ 59 เขต
สาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเปนรอยละ 30 เขตอุตสาหกรรมสงออกคิดเปนรอยละ 8 และเขตพาณิชย กรรมและท่ีอยูอาศัย
คิดเปนรอยละ 3 และถาแบงตามการใชสอยพ้ืนท่ีท่ีเกิดขึ้นจริงจะแบงได คือ  พ้ืนท่ีโรงงานท่ีเปดดําเนินการแลวคิดเปนรอยละ 55 
เขตสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเปนรอยละ 30 พ้ืนท่ีขายแลว แตยังไมไดดําเนินการใดๆ คิดเปนรอยละ 12 และพ้ืนท่ียัง
ไมไดขายคิดเปนรอยละ 3 ลักษณะของโรงงานท่ีต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประกอบดวยโรงงานเคร่ืองใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 29 โรงงานเคร่ืองยนต เคร่ืองจักร อะไหล คิดเปนรอยละ 14 และกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 11 เปนตน ซึ่งคอนขางมีความหลากหลายของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บริษัท ท่ีดิน
บางปะอิน จํากัด กอต้ังป พ.ศ. 2531 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 240 ลานบาท 

 การควบรวมกิจการของบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จํากัด 

 บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด ซึ่งเดิมเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดควบรวมกิจการกับบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท ประปาปทุมธานี ในวันท่ี 8 มกราคม 2553 และจัดต้ังเปนบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จํากัด 
และมีการเปลี่ยนสัญญาจากสัญญาบริหารจัดการและการซอมบํารุง เปนสัญญาการซอมบํารุง ดําเนินการซอมบํารุงใหกับ
บริษัทฯ และบริษัทประปาปทุมธานี รวมถึงท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส
ในสัดสวนรอยละ 68.5 ของจํานวนหุนท้ังหมด 60 ลานหุน  

 การลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2554 บริษัท ฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ( CKP)  จากบริษัท ช.การ
ชาง จํากัด ( มหาชน ) ( “CK”)  จํานวน 1,100,000 หุน  บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด ( มหาชน ) ( “BECL”) จํานวน  
1,200,0000 หุน และ บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด ( “BLDC” ) จํานวน 699,999 หุน  ซึ่งเม่ือรวมกับหุนเดิมท่ีถืออยูแลว 1 หุน  
ทําใหบริษัท ฯ ถือหุนรวม 3,000,000 หุน ท่ีราคา 10 บาท มูลคารวมท้ังสิ้น 30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30 ของจํานวน
เงินทุนจดทะเบียน 100 ลาน บาท   ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของ CKP มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จาก 100 ลานบาท เปน 9,200 ลานบาท  ดังน้ันเพ่ือเปนการรักษาสัดสวนการถือหุนใน CKP ในสัดสวนรอยละ 30 บริษัท ฯ 
จะตองซื้อหุนเพ่ิมทุนของ CKP จํานวนรวมไมเกิน 273,000,000 หุนซึ่งเม่ือรวมกับหุนท่ีบริษัทฯไดมากอนหนาน้ีจํานวน 
3,000,000 หุนจะทําใหบริษัท ฯ ถือหุนรวมท้ังสิ้น 276,000,000 หุน  หรือคืดเปนรอยละ 30 ของหุนจดทะเบียจํานวน 
920,000,000 หุน  ท้ังน้ีบริษัท ฯ ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนเปนท่ีเรียบรอยแลว โดย CKP มีแผนที่จะจดทะเบียนเพ่ิมทุนในป 
2555 
 บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จดทะเบียนจัดต้ังขึ้น
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมธุรกิจพลังงานไฟฟาภายใตการถือหุนของ 
บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน)  
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โครงสรางการถือหุนในกลุมบรษัิทฯ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : *สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 2 ถือโดย การประปาสวนภูมิภาค 

 
3.3 โครงสรางรายได 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดหลกัจากการผลิต และจําหนายนํ้าประปาใหแก กปภ. แตเพียงอยางเดียว บริษัทฯ เร่ิม
มีรายไดจากการประกอบกิจการประปาต้ังแตวันท่ี 5 มกราคม 2547 จนกระท่ังวันท่ี 20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนระยะเวลากอน
วันเร่ิมประกอบกิจการตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา (Pre-sale) คิดเปนรายไดจากการขายนํ้าประปากอนวันเร่ิมประกอบกิจการ
ท้ังสิ้นจํานวน 316.57 ลานบาท และบริษัทฯ เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการตามกําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา
นับต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 เปนตนมา ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาการเขาซือ้สิทธิในการ
บริหารและจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ โดยมีกําลังการผลิตนํ้าประปาท่ี 48,000 ลบ.ม./วัน ราคา
จําหนายนํ้าประปาอยูท่ี 22.5 บาท/ลบ.ม. และมีกําลงัการบําบัดนํ้าเสยีท่ี 18,000 ลบ.ม./วัน ราคาคาบริการในการบําบัดนํ้าเสีย
อยูท่ี7-9 บาท/ลบ.ม. นับต้ังแตป2552โครงสรางรายไดของบริษัทฯ จึงไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีมีเพียงการประปาสวนภูมิภาค 

 สวนประปาปทุมธานีเร่ิมดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปากอนวันเร่ิมประกอบกิจการ (Pre-sale) ต้ังแตวันท่ี 11 
กันยายน 2541 และมีรายไดจากการการจําหนายนํ้าประปาตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจาํหนายนํ้าประปาเม่ือวันท่ี 
15 ตุลาคม 2541 

 นอกจากน้ี บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยมีหนาท่ีในการใหบริการจัดการ
และซอมบํารุงใหกับบริษัทฯ และบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด แลวยังมีรายไดสวนหน่ึงมาจากการใหบริการดําเนินการ
บํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าประปาและระบบบําบัดนํ้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดระยอง 

 

บจก. ประปาปทุมธานี 
ทุนจดทะเบียน  1,200  ลานบาท 
ทุนที่ชําระแลว  1,200  ลานบาท 

 

บมจ. น้ําประปาไทย 
ทุนจดทะเบียน  3,990  ลานบาท 
ทุนที่ชําระแลว  3,990  ลานบาท 

98.0 %* 

31.5 % 

68.5 % 

บจก. ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส 
ทุนจดทะเบียน  60  ลานบาท 
ทุนที่ชําระแลว  60  ลานบาท 

บจก. ซีเค พาวเวอร 
ทุนจดทะเบียน  100  ลานบาท 
ทุนที่ชําระแลว  100  ลานบาท 

 

30.0 % 
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย(1)    
                                                                                                          (หนวย : ลานบาท) 

 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

 รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

รายไดจากการประกอบกิจการประปา 3993.9 98.2 4,310 97.5 4,461 96.2 

รายไดจากการบรกิาร(2) 54.6 1.3 85.0 1.9 85.0 1.8 

รายไดอ่ืน(3) 18.6 0.5 25.0 0.6 89.4 1.9 

รวมรายได 4067.1 100 4,420 100 4,635 100 

ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  
 (1) ขอมูลโครงสรางรายไดมาจากงบการเงินจริงของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางไรก็ตาม สามารถพิจารณางบเสมือนงบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยไดใน ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 (2) เปนรายไดจากการใหบริการผลิตนํ้าประปาของบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด ใหแกอมตะนคร 
(3) สวนใหญเปนรายไดดอกเบี้ยรับ 

 

 ปริมาณความตองการน้ําประปาในพ้ืนท่ีท่ีไดรับสัมปทาน มีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะประเภทของผูใชนํ้า 
และพ้ืนท่ีสํานักงานประปาของ กปภ. ท่ีบริษัทฯ จําหนายนํ้าประปาใหมี 3 แหง คือ 

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

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

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

สวนประปาปทุมธานี จําหนายนํ้าประปาใหกับพ้ืนท่ีบริการ 2 แหง คือ 

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

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

 ท้ังน้ี ในแตละสํานักงานประปาไดทําการจัดกลุมประเภทของผูใชนํ้าประปาตามเกณฑของ กปภ. ซึ่งแบงออกเปน 3 
ประเภท ไดแก  
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(1) ผูใชนํ้าภาคครัวเรือน ไดแก ท่ีพักอาศัย ศาสนสถานและกิจการสาธารณะกุศล และธุรกจิและการคา 

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

(3) ผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรม ไดแก รัฐวิสาหกิจ  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 
อุตสาหกรรมเคมี วัสดุกอสรางและการพิมพ โรงแรมและสถานเริงรมย ธุรกิจและการคา (ขนาดใหญ) และเขต
นิคมอุตสาหกรรม 

 ตามลักษณะของการประกอบธุรกิจนํ้าประปาโดยมี กปภ. เปนผูซื้อนํ้าซึ่งมีระบบทอบริการเชื่อมตอกับทอจายนํ้า 
(LDN) ของสถานีจายนํ้า มูลคาการซื้อขายนํ้าประปาท่ีซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัดนํ้าซึ่งติดต้ัง ณ สถานีจายนํ้า
แตละแหง และนํามาคูณกับราคาน้ําประปาที่ถูกกําหนดตามสัญญา ดังน้ันนํ้าประปาท่ีออกจากสถานีจายนํ้าเม่ือผานมาตรวัด
นํ้าแลว จะถือวาการขายเปนไปโดยสมบูรณ นํ้าประปาเหลาน้ีจะถูกสงโดยทอจายนํ้า (LDN) และน้ําประปาดังกลาวถือเปน
กรรมสิทธิ์ของ กปภ. จนกวาจะถูกสงไปยังผูใชนํ้าตอไป  

 โดยปกติของระบบทอบริการของ กปภ. มักทําดวยทอเหล็กหรือทอซีเมนตซึ่งมีความแตกตางกันออกไปแลวแตพ้ืนท่ี 
โดยทอดังกลาวจะถูกเชื่อมตอกันตามแนวเสนทางของกรมทางหลวงขนานไปกับเสนทางการเดินรถ ดังน้ันนํ้าประปาท่ีถูกสงไป
ตามทอเหลาน้ีอาจมีการสูญเสียไประหวางเสนทาง ไมวาจะดวยทอท่ีอาจเชื่อมตอกันไมแนบสนิท การทรุดตัวของแผนดินหรือคอ
สะพานทําใหเกิดรอยแตกราวท่ีทอสงนํ้า หรือทอแตกร่ัวจากอุบัติเหตุทางถนน เปนตน ทําใหเกิดนํ้าสูญเสียระหวางการเดินทาง
ของน้ําประปาในทอจายนํ้าไปยังผูบริโภค ซึ่งปริมาณนํ้าท่ีสูญเสียไปดังกลาวถือเปนความรับผิดชอบของ กปภ.  

ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจดังกลาว ทําใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ไมสามารถจําแนกรายไดของบริษัทฯ  และ
ประปาปทุมธานี ตามประเภทผูใชนํ้าได เน่ืองจากการรับรูรายไดจากการขายของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี เกิดขึ้น ณ สถานี
จายนํ้าท่ีไดทําการสงนํ้าตอไปยังทอของ กปภ. และ กปภ. จะสามารถรับรูรายไดจากการขายเม่ือนํ้าประปาถูกสงไปยงัผูใชนํ้า
โดยผานมาตรวัดนํ้าของผูใชแตละราย โดยการคํานวณปริมาณ และมูลคานํ้าท่ี กปภ. ขายใหแกผูใชนํ้า อยูในความดูแลของ
สํานักงานประปาท้ัง 5 แหงตามท่ีไดกลาวขางตน ดังน้ันผลตางระหวางปริมาณนํ้าท่ี กปภ. ซือ้จากบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 
และปริมาณนํ้าท่ี กปภ. ขายใหแกผูใชนํ้าถือเปนปริมาณนํ้าสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากการสงนํ้าตามระบบทอจายนํ้า 
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จํานวนผูใชน้ํา และปริมาณการใชน้ําแยกตามประเภทผูใชน้ําประปาตามขอมูลของ กปภ.  
ในเขตพืน้ที่จําหนายน้ําประปาของบริษัทฯ  

  

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวน 
% 

ปริมาณ 

% 
จํานวน 

% 

ปริมาณ 

% 
จํานวน 

% 

ปริมาณ 

%   ผูใชน้ํา การใชน้ํา ผูใชน้ํา การใชน้ํา ผูใชน้ํา การใชน้ํา 

  (ราย) (ลบ.ม.) (ราย) (ลบ.ม.) (ราย) (ลบ.ม.) 

ผูใชน้ํา 

7,323 7.05 38,308,393 51.24 8,067 7.10 43,017,775 51.68 8,686 7.26 45,069,309 51.95 ภาคอุตสาหกรรม 

ผูใชน้ํา 

14,824 14.29 17,246,391 23.07 16,276 14.40 19,669,755 23.60 17,417 14.56 21,141,762 24.37 ภาคพาณิชยกรรม 

ผูใชน้ํา 

81,625 78.66 19,204,784 25.69 88,735 78.50 20,545,514 24.70 93,524 78.18 20,547,688 23.68 ภาคครัวเรือน 

รวมทัง้ส้ิน 103,772 100 74,759,568 100 113,078 100 83,233,044 100 119,627 100 86,758,759 100 

ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)  

 จากตัวเลขจํานวนผูใชนํ้าประปา และปริมาณการใชนํ้าประปาในพ้ืนท่ีใหบริการของบริษัทฯ จะเห็นไดวาในป 2552 
ถึงป 2554 จํานวนผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมจะมีจํานวนนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนผูใชนํ้าภาคพาณิชยกรรมและภาค
ครัวเรือน แตเม่ือพิจารณาจากปริมาณการใชนํ้าพบวา     ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใชนํ้าสูงท่ีสุด          รองมาเปนภาค
พาณิชยกรรม และผูใชนํ้าภาคครัวเรือน โดยคิดเปนรอยละ51.95รอยละ 24.37 และรอยละ 23.68 ตามลําดับ ดังน้ันผูใชนํ้า
ภาคอุตสาหกรรมจึงถือเปนผูใชนํ้าหลักในพ้ืนท่ีบริการ โดยแนวโนมปริมาณการใชนํ้าของผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมคอนขางคงที่ 
ดวยสัดสวนรอยละ 51.24 รอยละ 51.68 และรอยละ 51.95 ตามลําดับ สวนสัดสวนผูใชนํ้าภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน
มีสัดสวนคอนขางใกลเคียงกัน โดยสัดสวนการใชนํ้าของภาคพาณิชยกรรมคิดเปนรอยละ 23.07  รอยละ 23.60  และรอยละ 
24.37 ตามลําดับ สวนผูใชนํ้าภาคครัวเรือนมีสัดสวนการใชนํ้าคิดเปนรอยละ 25.69  รอยละ 24.70  และรอยละ23.68 
ตามลําดับ ท้ังน้ี ปริมาณการใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณและสัดสวนเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมตอการประกอบกิจการของบริษัทฯ  

จํานวนผูใชน้ํา และปริมาณการใชน้ําแยกตามประเภทผูใชน้ําประปาตามขอมูลของ กปภ.  
ในเขตพืน้ที่จําหนายน้ําประปาของประปาปทุมธาน ี

  

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวน 
% 

ปริมาณ 

% 
จํานวน 

% 

ปริมาณ 

% 
จํานวน 

% 

ปริมาณ 

%   ผูใชน้ํา การใชน้ํา ผูใชน้ํา การใชน้ํา ผูใชน้ํา การใชน้ํา 

  (ราย) (ลบ.ม.) (ราย) (ลบ.ม.) (ราย) (ลบ.ม.) 

ผูใชน้ํา 

8,782 4.17 24,464,155 27.70 9,055 4.04 27,532,281 28.23 9,418 3.97 27,610,630 29.73 ภาคอุตสาหกรรม 

ผูใชน้ํา 

18,016 8.55 18,752,575 21.23 19,246 8.59 19,706,665 20.21 19,775 8.34 17,592,781 18.95 ภาคพาณิชยกรรม 

ผูใชน้ํา 

183,969 87.29 45,099,343 51.07 195,638 87.36 50,284,530 51.56 207,879 87.69 47,653,955 51.32 ภาคครัวเรือน 

รวมทัง้ส้ิน 210,767 100 88,316,073 100 223,939 100 97,523,476 100 237,072 100 92,857,366 100 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
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ป 2554 ปริมาณการใชนํ้าประปาของภาคครัวเรือนมีสัดสวนมากท่ีสุด โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 51.32 ในขณะท่ี
รองลงมาเปนภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม โดยคิดเปนรอยละ 29.73 และ 18.95 ตามลําดับ  ท้ังน้ี ในป 2554
ปริมาณการใชนํ้าประปาในภาคครัวเรือนและภาคพาณิชยกรรมมีอัตราท่ีลดลงเล็กนอย ในขณะท่ีมีจํานวนผูใชนํ้าเพ่ิมขึ้น อัน
เน่ืองจากไดเกิดอุทกภัยเปนเวลาหลายเดือนในชวงปลายป 2554 อยางไรก็ตามในภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใชนํ้าและ
จํานวนผูใชนํ้าเพ่ิมขี้นเม่ือเทียบกับปกอนหนา     

 

      

 

 

 

 

 

 

3.4 เปาหมายการดําเนนิธุรกิจ  

  บริษัทฯ มีเปาหมายในการคงไวซึ่งการรักษามาตรฐาน และคุณภาพในการผลิตนํ้าประปาเพ่ือสนองความตองการ
การใชนํ้าประปาในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเปาหมายดังตอไปน้ี 

3.4.1 เปาหมายในธุรกิจน้ําประปา  

 โดยการมุงเนนการพัฒนาองคกร และรักษาไวซึ่งศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ดังตอไปน้ี  

1. มุงขยายพ้ืนท่ีบริการจายนํ้าประปาใหเพียงพอตอความตองการการใชนํ้ามากกวาการมุงสรางผลกําไรเพียงอยางเดียว 

                  เน่ืองจากนํ้าเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังน้ันการลดปริมาณการใชนํ้าบาดาล จะสงผล
ดีตอสิ่งแวดลอม แกปญหาดินทรุดตัว บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการใชนํ้าประปาแทนการใชนํ้าบาดาล ดังน้ันการ
ขยายธุรกิจนํ้าประปาของบริษัทฯ ในอนาคตจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใหบริการน้ําประปาใหมากข้ึน มิใชเพ่ือมุงสรางผล
กําไรแตเพียงอยางเดียวเปนหลัก  
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2. มุงรักษามาตรฐานในการผลิตนํ้าประปาเพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุด 

               บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะรักษามาตรฐานในการผลิต และการจายนํ้าประปาของบริษัทฯ ใหมีความสะอาดตามเกณฑ
มาตรฐานอยางตอเน่ือง และเพียงพอตอความตองการของผูใชนํ้าประปา เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุด ท้ังน้ี จากเปาหมายการ
ปฏิบัติงานประจําป 2554 ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเปาหมายเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานในการผลิตและจายนํ้าประปาดังน้ี 

- ความสะอาด :  

เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม มอก.257 เลม 1- 2521 ไมนอยกวารอยละ 100 ท้ังน้ี ท่ีผานมา คุณภาพ
ของน้ําประปาท่ีผลิตไดของบริษัทฯ เปนไปตามมาตรฐาน 

- ความพอเพียง : 

(ก) แรงดันนํ้าประปาไมนอยกวา 25 เมตรนํ้า ไมนอยกวารอยละ 98.5 ท้ังน้ี ในป 2554   บริษัทฯ 
สามารถดําเนินการรักษาแรงดันของนํ้า ณ ปลายทอจายนํ้าของบริษัทฯ ใหไดไมตํ่ากวา  
25 เมตรนํ้า อยูท่ีรอยละ 80 เน่ืองจากการขยายเขตจายนํ้าในพ้ืนท่ีตําบลคลองโยงตําบลมหา
สวัสด์ิ  

(ข) มีปริมาณนํ้าสํารองไมนอยกวา 30,000 ลบ.ม./วัน ไมนอยกวารอยละ 99.5 ท้ังน้ี ใน 
ป 2554 บริษัทฯ สามารถดําเนินการใหมีปริมาณนํ้าสํารองมากกวา 30,000 ลบ.ม./วัน อยูท่ี
รอยละ  100 

- ความตอเน่ือง : 

(ก) ความตอเน่ืองในการผลิตนํ้าประปา ไมนอยกวารอยละ 99.75 ท้ังน้ี ในป 2554 บริษัทฯ มี
ความตอเน่ืองในการผลิตนํ้าประปาตลอดท้ังป 2554 อยูท่ีรอยละ  99.92 

(ข) ความตอเน่ืองในการจายนํ้าประปา ไมนอยกวารอยละ 99.95 ท้ังน้ี ในป 2554 บริษัทฯ มี
ความตอเน่ืองสะสมในการจายนํ้าประปาของสถานีจายนํ้าตาง ๆ ดังน้ี 

- สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล อยูท่ีรอยละ  99.97 

- สถานีจายนํ้ามหาชัย อยูท่ีรอยละ  99.87 สาเหตุเน่ืองจากการหยุดจายนํ้าเพ่ือซอมทอ
จายนํ้า(LDN)ขนาด 1000 มม. 

3. รักษาความเปนผูนําภาคเอกชนของประเทศไทยในการประกอบกิจการประปา  โดยการเปนผูผลิตนํ้าประปา
ภาคเอกชนรายใหญท่ีสุดของประเทศไทย  

บริษัทฯ ไดขยายกําลังการผลิตจาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน เพ่ือรองรับปริมาณความตองการ
นํ้าประปาท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง และรักษาไวซึ่งการเปนผูผลิต และจายนํ้าประปาแตเพียงผูเดียวในพ้ืนท่ี    จ.นครปฐม และ จ.
สมุทรสาคร โดยบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเดิมกับ กปภ.แลวเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 
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2551 ซึ่งทําใหปริมาณรับซื้อนํ้าประปาขั้นตํ่า (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน 
โดย ณ วันท่ี 1 กันยายน 2553 เปนวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาสวนเพ่ิมวันแรกMOQ เทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพ่ิมทุก
รอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนกระท่ัง MOQ เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ตามลําดับ 

ท้ังน้ี เพ่ือเปนการรักษาความเปนผูนําของการเปนผูผลิตนํ้าประปา หากทางภาครัฐมีการใหสัมปทานการประกอบ
ธุรกิจนํ้าประปาเพ่ิมในประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายเขาไปรวมการแขงประมูลดวย โดยผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ ช.การชาง 
และมิตซุย ไมมีนโยบายการเขารวมประมูลดังกลาว  

4. การดําเนินธุรกิจท่ีนอกเหนือจากธุรกิจนํ้า 

บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีนอกเหนือจากการเปนผูนําภาคเอกชนในการประกอบกิจการนํ้าประปาแลว 
บริษัทฯ ยังไดมุงการดําเนินธุรกิจไปสูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ตามวิสัยทัศนใหมของบริษัทท่ีวา เปนบริษัทชั้นนําของ
ประเทศในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับนํ้า พลังงาน และสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให
มีความรูความสามารถในการเปนผูใหบริการดานนํ้าประปา พรอมกับการพัฒนาพนักงานใหมีความพรอมกับธุรกิจใหมของ
บริษัทฯ 

3.4.2      เปาหมายการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส 

บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหมีผลประกอบการ
เปนท่ีพอใจ และสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

3.4.3 เปาหมายการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ มีเปาหมายในการบริหารความเส่ียงในดานตางๆ ใหอยูในเกณฑท่ียอมรับไดใหเหมาะสมในการประกอบ
ธุรกิจ ไมวาจะเปนดานระบบปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการตลาด และสภาพแวดลอม  ความเส่ียง
ทางดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนตน 

3.4.4 เปาหมายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในการ
เปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงจัดใหมีการอบรมพนักงานอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เพ่ือ
เสริมสรางความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบใหแกพนักงานในแตละฝาย เพ่ือพัฒนาองคกรใหเติบโต
อยางยั่งยืน โดยในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดต้ังงบประมาณเพ่ือพัฒนาและการฝกอบรมพนักงาน ไมนอยกวารอยละ 0.5 ของ
คาใชจายรวมประจําป ท้ังน้ี บริษัทฯ มีเปาหมายการดําเนินงานในชวงระยะเวลา 5 ป ต้ังแตป 2554 – 2558 ในการฝกอบรม
พนักงาน ไมนอยกวา 80 ชม.ตอคนตอป 

 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                                  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)  สวนที่ 1 หนาที่ 31 

 

3.4.5 เปาหมายในการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทฯ มีเปาหมายในการรักษาตนทุนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการวางเปาหมายในการรักษา
ตนทุนการผลิตใหมีความผันผวนตามนอยท่ีสุด โดยบริษัทฯ มีการทําสัญญาการซื้อสารสมไวลวงหนาเพ่ือลดปญหาในเร่ืองการ
ผันผวนของราคาสารเคมีหลัก และมีการศึกษาสารเคมีอื่นๆ ท่ีสามารถใชทดเทนสารสมนํ้าได โดยจะพิจารณาในเร่ืองของ
ประสิทธิภาพของการใชสารเคมีและเร่ืองของราคาเม่ือมีการเปรียบเทียบกับสารสมนํ้าเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐาน
การผลิตนํ้าประปาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4.6 เปาหมายในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 บริษัทฯ มีเปาหมายในการรักษา และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้า และสถานีจาย
นํ้า  โดยบริษัทฯ ไดมีการประชุมกับองคกร หรือหนวยงานที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมในบริเวณดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ ท้ังน้ีรวมไป
ถึงการอนุรักษและการลดการใชพลังงานลง โดยมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานดานพลังงานในแตละป โดยในป 2554 
บริษัทฯ ไดจัดต้ังงบประมาณดานลูกคาสัมพันธ กิจกรรมและการสนับสนุนดานชุมชนตลอดจนดานสิ่งแวดลอม ไมนอยกวารอย
ละ 0.75 ของคาใชจายรวมประจําป ท้ังน้ี บริษัทฯ มีเปาหมายการดําเนินงานในชวงระยะเวลา 5 ป ต้ังแต ป 2554 – 2558  

 
 


