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สวนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย  

 
1. ขอมูลทั่วไป 

 
1.1 ขอมูลบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

  
ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 30/130 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 73210 
  โทรศัพท (+622) 811-7526, (+622) 811-7528, (+622) 811-8369 
  โทรสาร  (+622) 420-6064, (+622) 811-7687 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตจายนํ้าประปาท่ีมีกําลังการผลิตสูงสุดใน

ประเทศไทย  
เลขทะเบียนบริษัท  0107549000114 (เดิมเลขท่ี 1325/2543) 
Website : http://www.thaitap.com 
E-mail : contactus@thaitap.com 
ทุนจดทะเบียน : 3,990 ลานบาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 3,990 ลานบาท 
มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 1 บาท 

 

 1.2 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยถือหุนไวตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายแลว ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี ้

 

ชื่อบริษัท : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 43 หมูท่ี 3 ถนนเชียงรากนอย-บางไทร ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี 12160 
  โทรศัพท (+622) 979-8530-2 
  โทรสาร  (+622) 979-8533 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหการประปาสวนภูมิภาค  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105538063801 (เดิมเลขท่ี1277/2538) 
Website : http://www.ptw.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 1,200 ลานบาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 1,200 ลานบาท 
มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100 บาท 
จํานวนหุนท่ีถือ : 11,759,733 หุน 
อัตราการถือหุน : 98 % 
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ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 30/10 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 73210 
  โทรศัพท (+622)  811-991,0-2811-9904-5 
  โทรสาร  (+622)  811-9509 
ประเภทธุรกิจ : บริหารและจัดการระบบผลิตและจายนํ้าประปาและระบบบําบัดนํ้าเสยี 
เลขทะเบียนบริษัท  0105553002426  
Website : http://www.two.co.th 
E-mail : contact@two.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 60 ลานบาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 60 ลานบาท 
มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100 บาท 
จํานวนหุนท่ีถือ : 411,000 หุน 
อัตราการถือหุน : 68.5 % 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท (+622) 274-9771 
  โทรสาร  (+622) 274-9771 
ประเภทธุรกิจ : ถือหุนในบริษัทอืน่ (Holding Company) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554074200  
ทุนจดทะเบียน : 100 ลานบาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 100 ลานบาท 
มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 10 บาท 
จํานวนหุนท่ีถือ : 30,000,000 หุน 
อัตราการถือหุน : 30 % 
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 1.3  บุคคลอางอิง 
 

นายทะเบยีนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
2/7 หมู 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน โครงการนอรธปารค 
ถนนวิภาวดีรังสิต กม. 27 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท (+622) 596-9000 
โทรสาร  (+622) 832-4994-5 

หรือ : 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 2,4,7  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท(+622)  229-2800 
โทรสาร  (+622) 359-1259 

   
ผูสอบบัญช ี : บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (+622)  264-0777 
โทรสาร   (+622) 264-0789-90 

   
ท่ีปรึกษากฏหมาย : บริษัท เดอะลีจีสท จํากัด 

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท (+622) 636-1111 
โทรสาร  (+622) 636-0000 
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2. ปจจัยความเส่ียง 
 

2.1 ความเส่ียงจากสัญญาที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

 2.1.1 ความเส่ียงจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาถูกยกเลิก 

 สัญญาซื้อขายนํ้าประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ และ กปภ. อาจถูกตีความไดวาดําเนินการไมถูกตองตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การใหเอกชน

เขารวมงาน”) ดังน้ี 

สัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวางบริษัทฯ และ กปภ. เปนลักษณะการใหเอกชนลงทุนกอสรางระบบผลิตและระบบ
จําหนายนํ้าประปา โดยมีลักษณะเปน Build-Own-Operate (BOO) ซึ่งเอกชนจะดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าใหแก กปภ. 
และ กปภ. จําหนายนํ้าโดยตรงแกลูกคาอีกทอดหนึ่ง และเอกชนจะเปนเจาของทรัพยสินท้ังหมดตลอดอายุสัญญา และจากแนว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเม่ือป 2540 ตามท่ีไดสรุปไวขางลางน้ี กปภ. จึงมิไดมีการเสนอสัญญาซื้อขายนํ้าประปา
ฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนของพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน 

เม่ือประมาณเดือนกรกฎาคม 2540 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นในเร่ืองโครงการที่ กปภ. จะให
เอกชนเปนผูลงทุนดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาท้ังหมด โดยกปภ. จะซื้อนํ้าจากเอกชน และ กปภ. จะเปนผูจายนํ้า
ใหแกประชาชนอีกทอดหนึ่งน้ัน มีประเด็นวาเปนกรณีท่ีเขาขายเปนโครงการท่ีจะตองอยูภายใตพรบ.การใหเอกชนเขารวมงาน
หรือไม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีการพิจารณาวา หากเอกชนผูผลิตน้ําขายใหแกกปภ. จะตองรับผิดชอบเร่ืองผล
กําไรหรือขาดทุนเอง โดยกปภ. จะไมมีสวนเก่ียวของกับกําไรหรือขาดทุนน้ัน และมิไดใหสิทธิท่ี กปภ. มีอยูตามกฎหมายแกเอกชน
แตอยางใด สวนแหลงนํ้าดิบท่ีจะนํามาใชในการผลิตนํ้าประปา กปภ. จะเปนผูชวยเหลือประสานงานการจัดหาแหลงนํ้าดิบให แต
เอกชนจะตองเปนผูซื้อจากเจาของแหลงนํ้าดิบดังกลาวเอง กรณีดังกลาวจึงเปนกิจการท่ีเอกชนดําเนินการเองโดยแท รวมทั้ง
แหลงนํ้าดิบท่ีนํามาใชในการผลิตนํ้าประปาก็ไมมีการอนุญาต การใหสัมปทานหรือการใหสิทธิเอกชนที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติ
หรือทรัพยสินของรัฐและการจัดซื้อนํ้าจากเอกชนท่ีผลิตไดก็เปนเร่ืองท่ีกปภ.ทําสัญญาซ้ือขายในทางแพงตามปกติของการ
ประกอบธุรกิจ ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดสรุปความเห็นไววา การดําเนินการตามโครงการดังกลาวจึงไมเปนการ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ กรณีน้ีจึงไมอยูในบังคับท่ีจะตองดําเนินการตามพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน  

2.1.2 ความเส่ียงจากการที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และกปภ. ไม
เทากัน 

 อายุสัมปทานในการประกอบกิจการประปาที่บริษัทฯ ไดรับจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (“ผูใหสัมปทาน”) มีระยะเวลาเพียง 25 ป (สิ้นสุดวันท่ี 10 มีนาคม 2573) ในขณะท่ีระยะเวลาของสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปาเลขท่ี 189/2543 ระหวางบริษัทฯ กับกปภ. มีระยะเวลา 30 ป (สิ้นสุดวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577) ดังน้ัน ระยะเวลาท่ี
บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาตามท่ีระบุในสัมปทานจึงสั้นกวาระยะเวลาของสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ในการตออายุ
สัมปทานบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทาน แตการตออายุสัมปทานขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูให
สัมปทานแตเพียงฝายเดียว บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทาน หรือทราบผลการอนุญาตกอนท่ี
อายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง นอกจากน้ัน สัมปทานยังมีขอกําหนดใหสิทธิผูใหสัมปทานซื้อกิจการประปาทั้งหมดจากบริษัทฯ ไดโดย
จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือใหแกบริษัทฯ ทราบลวงหนา ท้ังน้ี แมวาตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา และสัมปทานจะไมมี
ขอกําหนดท่ีระบุใหสัญญาซื้อขายนํ้าประปาสิ้นสุดลงเม่ือระยะเวลาในการประกอบกิจการนํ้าประปาตามสัมปทานสิ้นสุดลงก็ตาม 
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แตถาหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานในการประกอบกิจการประปาสําหรับชวงระยะเวลาท่ีแตกตาง
กันดังกลาว บริษัทฯ ก็อาจตกเปนผูผิดสัญญาเน่ืองจากไมสามารถผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหแกกปภ. ตามสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปาได ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 ดวยเหตุท่ีอายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายนํ้าประปาไมเทากันดังกลาว ดังน้ัน แมวาบริษัทฯ จะไดรับ
การตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานภายในระยะเวลากอนท่ีสัญญาซื้อขายนํ้าประปาจะหมดอายุซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถ
ประกอบกิจการประปาไดอยางตอเน่ืองก็ตาม แตระยะเวลาท่ีบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาอาจจะไมเทากับระยะเวลา
ท่ีบริษัทฯ สามารถขายนํ้าประปาใหกับกปภ .ตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประสงคจะตออายุสัญญา
ซื้อขายนํ้าประปาจะตองบอกกลาวเปนหนังสือให กปภ .ทราบและกปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหกับบริษัทฯ โดยท้ังสอง
ฝายตองทําความตกลงรวมกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การตออายุสัญญาดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขเดิมตาม
สัญญาซื้อขายนํ้าประปาฉบับท่ีหมดอายุ หรือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุ
สัญญาซื้อขายนํ้าประปาและตองจัดหาผูซื้อรายใหม บริษัทฯ อาจตองมีภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้นในการลงทุนเคร่ืองอุปกรณให
เหมาะสมกับผูซื้อรายใหม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯอยางไรก็ดี จาก
การที่ระบบทอสงน้ําหลักเปนทรัพยสินของทางบริษัทฯ การท่ี กปภ. ไมตออายุสัญญาดังกลาวกับบริษัทฯ อาจทําให กปภ. 
จะตองลงทุนในระบบทอสงน้ําหลักใหมทั้งหมดในพ้ืนที่บริการของบริษัทฯ 

2.1.3 ความเส่ียงจากการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิไดหากเกิดเหตุการณ
ตามท่ีกําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

(1) หากไมสามารถจัดสงนํ้าประปาตามปริมาณขั้นตํ่าใหแกกปภ. หรือไมสามารถจัดสงไดถึงรอยละ 70 ของ
ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงใหแกกปภ. เกินกวา 90 วันติดตอกัน และเหตุการณดังกลาวเกิดจาก
เหตุการณท่ีอยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 

(2) ระบบผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ไมสามารถผลิตนํ้าประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าประปาท่ีกําหนด
เกินกวา 60 วันติดตอกัน หรือประปาปทุมธานีไมสามารถผลิตนํ้าใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนํ้าท่ี
กําหนด และเหตุการณดังกลาวเกิดจากเหตุการณท่ีอยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 
โดยมิไดมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณท่ีเปนขอยกเวน 

(3) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ 

(4) เม่ือบริษัทฯ ไดเลิกบริษัทหรือชําระบัญชี หรือตองคําสั่งพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด รวมท้ังตอง
คําพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการแตงต้ังเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือกระบวนการท่ีคลายคลึงนั้นตอ
บริษัทฯ และบริษัทฯ ไมดําเนินการตอสูในกระบวนการนั้นภายในเวลา 30 วันนับแตวันท่ีกระบวนการนั้น
เร่ิมตน 

 ในการบอกเลิกสัญญาซ้ือขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ กปภ. จะตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือเพ่ือแจงให
บริษัทและ/หรือประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเสียกอน หากบริษัทฯ และ/หรือประปา
ปทุมธานีไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดแลว กปภ. จึงสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได  
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 ท้ังน้ี หากกปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ  กปภ. อาจริบหลักประกันท่ีบริษัทฯ 
และ/หรือประปาปทุมธานีใหไวกับ กปภ. และนอกจากการริบหลักประกันแลว กปภ. ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
อันเกิดจากการผิดสัญญาดังกลาวอีกดวย ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบกิจการ และฐานะการเงินของ
บริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 
2.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับสัมปทานกิจการประปา  

2.2.1 ความเส่ียงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาสัมปทานกิจการประปาหรือการขอสัมปทานใหมเนื่องจาก
ความตองการขยายเขตหรือเพิ่มกําลังการผลิตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ณ วันท่ี 26 มกราคม 2515 การประกอบกิจการประปาถือเปนกิจการคาขาย
อันเปนสาธารณูปโภคท่ีจะตองไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทฯ ไดรับ
สัมปทานจากผูใหสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันท่ี 11 มีนาคม 2548 และจะส้ินสุดวันท่ี 10 มีนาคม 2573 เพ่ือ
ประกอบกิจการประปาไดภายในเขตอําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุม
แบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สวนประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ปเชนเดียวกัน โดยนับ
จากวันท่ี 13 มกราคม 2543 และจะสิ้นสุดวันท่ี 12 มกราคม 2568 เพ่ือประกอบกิจการประปาภายในเขตพ้ืนท่ีบริการปทุมธานี-
รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยไดโอนอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับกิจการประปาไปยัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545) 

 การพิจารณาใหตออายุสัมปทานหรือการใหสัมปทานใหมสําหรับพ้ืนท่ีใหมหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและดุลยพินิจของผูใหสัมปทานเด็ดขาดแตเพียงฝายเดียว ดังน้ัน จึงมีความเปนไปไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี
อาจจะไมไดรับการตออายุสัมปทาน หรือไมไดรับสัมปทานใหมสําหรับกรณีท่ีบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความประสงคจะ
ขยายเขตสัมปทานการประกอบกิจการบริการนํ้าประปาหรือเพ่ิมกําลังการผลิต ดวยปจจัยหลายประการเชน รัฐมีนโยบายท่ีจะ
ประกอบกิจการประปาเอง เน่ืองจากการดําเนินการโดยเอกชนไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด หรือความสามารถในการผลิต
นํ้าประปาไมสามารถตอบสนองความตองการใชนํ้าของผูบริโภคประกอบกับมีผูประกอบการรายใหมท่ีมีความสามารถในการ
ผลิตท่ีดีกวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไดรับการตอ
อายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหมสําหรับการขยายเขตหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตดังกลาว และหากบริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาสัมปทานที่จะไดรับดังกลาวจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรืออาจมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมประการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการประกอบ
กิจการประปา และรายไดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

2.2.2 ความเส่ียงจากขอกําหนดของสัมปทานท่ีอาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 สัญญาสัมปทานมีขอกําหนดซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ซึ่ง
ขอสัญญาดังกลาวไดแก 

 (1) เม่ือระยะเวลาตามสัมปทานผานไปไดกึ่งหน่ึงของอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานหาก
รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ท้ังหมด ในราคาซื้อขายตามราคาตลาด 
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แตตองแจงใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานี (แลวแตกรณี) ทราบลวงหนา 6 เดือน หากไมสามารถตกลงราคาซ้ือขายไดให
อนุญาโตตุลาการที่แตงต้ังจากท้ังสองฝายเปนผูกําหนดราคาซ้ือขายดังกลาว   

 ดังน้ัน หากผูใหสัมปทานใชสิทธิถอนคืนสัมปทานตามขอสัญญาดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถ
ประกอบกิจการประปาไดจนครบอายุสัมปทาน ทําใหผลตอบแทนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนใน
กิจการประปาไมเปนไปตามท่ีกําหนด และกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายได และฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 นอกจากน้ี แมวาสัมปทานจะกําหนดใหซื้อคืนในราคาตลาดก็ตาม บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถรับรองได
วา ราคาซื้อท่ีกําหนดใหเปนไปตามราคาตลาดนั้นจะคุมกับเงินลงทุนท่ีบริษัทฯ ไดลงทุนไปเพ่ือประกอบกิจการประปา รวมถึง
ผลประโยชนท่ีบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะมีสิทธิไดรับหากสามารถประกอบกิจการประปาตอไปจนครบอายุสัมปทาน  

(2) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนผูรับสัมปทานเม่ือสิ้นระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันลงนามใน
สัมปทาน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชนํ้าขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคานํ้าประปา ผูให
สัมปทานมีอํานาจจะพิจารณาและถาเปนท่ีพอใจวา การเปล่ียนอัตราคานํ้าประปาหรือการแกไขวิธีคิดคานํ้าประปาน้ันเปนการ
สมควร โดยเหตุท่ีพฤติการณอันเปนบรรทัดฐานท่ีไดกําหนดอัตราหรือวิธีคิดคานํ้าประปาท่ีใชอยูน้ันไดเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหมี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคานํ้าใหมแทนไดตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งน้ัน
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม 

 ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความเส่ียงท่ีอาจถูกผูใหสัมปทานสั่งใหเปลี่ยนแปลงอัตรา
คานํ้าประปา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอการประกอบธุรกิจรายไดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี   
แตบริษัทฯ เห็นวาการปรับอัตราคานํ้าประปานั้นเปนไปไดยาก เน่ืองจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมไดเปนผูใหบริการกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชนํ้า แตเปนผูใหบริการกับกปภ. เทาน้ัน  

(3) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือท่ีสาธารณะใดๆ 
หรือเม่ือเอกชนรองขอใหยายเคร่ืองอุปกรณเน่ืองจากกีดขวางทางเขาออกบานหรือท่ีดิน ไมวาทางน้ันจะมีอยูกอนหรือกอสรางขึ้น
ภายหลังการติดต้ังเคร่ืองอุปกรณและรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติคํารองขอดังกลาว บริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีจําเปนตองยายเคร่ืองอุปกรณท่ีอยูในท่ีสาธารณะซ่ึงกีดขวางการกอสรางหรือการขยายหรือกีดขวางทางเขาออกดังกลาว
น้ันตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของโดยไมคิดคาทดแทน  

 หากเคร่ืองอุปกรณตามท่ีระบุในสัมปทานหมายความรวมถึงทอสงนํ้าประธานที่ใชในการสงนํ้าประปาท่ีผลิตไดไปยัง
สถานีสูบจาย และหากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งดังกลาวโดยเปนการใหยายเสนทางแนววางทอสงนํ้า
ประธาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจตองมีภาระคาใชจายในการเปล่ียนเสนทางวางทอสงนํ้าประธานโดยท่ีไมไดรับคา
ทดแทนใดๆ แตบริษัทฯ อาจไดรับคาชดเชยจากกปภ. ตามท่ีสัญญาซื้อขายนํ้าประปากําหนด กลาวคือหากภาระคาใชจายในการ
ลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเกินกวา 1,000,000 บาท โดยมิไดเปนเหตุการณท่ีเกิดจากความผิดของบริษัทฯ ท้ังน้ี 
ประปาปทุมธานีไมสามารถเรียกคาชดเชยจากกปภ. ไดเน่ืองดวยสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาระหวาง
กปภ. และประปาปทุมธานีไมมีขอกําหนดในทํานองเดียวกับบริษัทฯ  ดังน้ัน จึงอาจสงผลกระทบตอรายได และโอกาสทางธุรกิจ
ของประปาปทุมธานี   
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2.2.3 ความเส่ียงจากการถูกเพิกถอนสัมปทาน 

 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน ดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมจําหนายนํ้าประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดของสัมปทานเปน
ระยะเวลาต้ังแต 1 เดือนขึ้นไป และผูใหสัมปทานไดเตือนเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิก
ถอนสัมปทาน 

(3) เม่ือโรงผลิตนํ้า เคร่ืองอุปกรณ  หรือสวนหน่ึงสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปาน้ันถูกยึดตามคํา
พิพากษาของศาล 

 หากผูใหสัมปทานเพิกถอนสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถผลิตและจําหนายนํ้าประปาตอไปได 
ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอรายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ  

 

2.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

2.3.1 ความเส่ียงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ที่ใชในการวางทอสงน้ําประธาน 

 แนวทอสงนํ้าประธานและทอจายนํ้าของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะวางผานพ้ืนท่ีท่ีอยูในความดูแลของกรมทางหลวง 
การรถไฟแหงประเทศไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ี การอนุญาตใหใชทางจากกรมทางหลวงจะเปนการอนุญาตใหใช
เปนรายป และบริษัทฯ จะตองจายคาตอบแทนใหกับกรมทางหลวงตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนดทุกป (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอ 3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ) สวนทอสงนํ้าประธานของบริษัทฯ ท่ีผานพ้ืนท่ี
ของการรถไฟแหงประเทศไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันหนวยงานท้ังสองไมมีเงื่อนไขกําหนดใหบริษัทฯ ตองจาย
คาตอบแทนการใชพ้ืนท่ี สวนทอสงนํ้าประธานของประปาปทุมธานีมีสวนท่ีวางผานพ้ืนท่ีท่ีอยูในความดูแลของหนวยราชการ
ตางๆ อาทิเชน กรมทางหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี สํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบท และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งหนวยงานดังกลาวไมไดกําหนดเง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ีและอัตราคาตอบแทนการ
ใชพ้ืนท่ีแตอยางใด นอกจากนี้ หากแนวทอสงนํ้าประธานและทอจายนํ้าของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีสวนท่ีผานพ้ืนท่ีของ
บุคคลภายนอก บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองไดรับอนุญาตจากบุคคลภายนอกในการใชพ้ืนท่ีในสวนดังกลาวดวย 

 ท้ังน้ี บางหนวยงานดังกลาวขางตนไดมีการสงวนสิทธิในเงื่อนไขการอนุญาตที่จะเรียกเก็บเงินคาตอบแทนจากการ
อนุญาตใหใชทาง ดังน้ัน บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชพ้ืนท่ีใน
อัตราท่ีเหมาะสม และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานเหลาน้ันจะไมนําพ้ืนท่ีดังกลาวออกใหบุคคลอ่ืนใชประโยชน หรือ
กอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ทับแนวทอสงนํ้าประธานดังกลาว อันอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอทอสงนํ้าประธาน หรือเปน
อุปสรรคตอการเขาซอมแซม โดยหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถใชพ้ืนท่ีในการวางทอสงนํ้าประธานได หรือในกรณี
ท่ีตองจายคาตอบแทนการใชพ้ืนท่ีในอัตราที่สูง หรือไมสามารถเขาใชพ้ืนท่ีในการซอมแซมทอสงนํ้าประธานเม่ือเกิดความชํารุด
บกพรองไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีทั้งนี้ จากการดําเนินงานของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีที่ผานมา ไมมีปญหาดังกลาวแตอยาง
ใด 
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2.3.2 ความเส่ียงอันเกิดจากแหลงน้ําดิบ 

(ก) ความสามารถในการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าดิบเพ่ือการผลิตนํ้าประปา 

 บริษัทฯ ใชนํ้าจากแมนํ้าทาจีนตอนกลาง และประปาปทุมธานีใชนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาเปนแหลงนํ้าดิบสําหรับผลิต
นํ้าประปาเพ่ือจําหนายใหแก กปภ. โดยบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบนํ้าไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ สําหรับการสูบนํ้าของบริษัทฯ จากแมนํ้าทาจีนน้ัน สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้า
แหงชาติไดมีหนังสือท่ี นร. 0110/423 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2544 ไมขัดของในการที่บริษัทฯ จะทําการสูบนํ้าในปริมาณวันละ 
320,000 ลบ.ม. สวนประปาปทุมธานีไดรับหนังสือท่ีนร. กทช./070 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2539 เห็นชอบใหประปาปทุมธานีทําการ
สูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาไดในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม.. และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบนํ้าเพ่ิมเติมอีก
ในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. เพ่ือรองรับการขายนํ้าประปาท่ีเพ่ิมขึ้นตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ฉบับลงวันท่ี 15 กันยายน 
2549 กับ กปภ. ซึ่งประปาปทุมธานียังไมไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติสําหรับการขอ
สูบนํ้าเพ่ิมเติมดังกลาว 

 ประปาปทุมธานีไดทําการสูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาเกินปริมาณท่ีไดรับความเห็นชอบใหใชไดต้ังแตเดือนกันยายน 
2549 แตปจจุบันไมมีหนวยงานใดท่ีเปนผูมีอํานาจกลาวโทษเน่ืองจากไมมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มีเพียงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ท่ีกลาวถึงอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติและคณะกรรมการลุมนํ้า แตอยางไรก็ตาม ระเบียบดังกลาวไมมีการกําหนดเร่ืองอํานาจในการกลาวโทษผูท่ีไมกระทํา
ตามเงื่อนไขท่ีไดรับอนุญาตใหทําการสูบนํ้า ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา คณะกรรมการทั้งสองคณะดังกลาวจะขอความ
รวมมือไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจควบคุมการประกอบกิจการของประปาปทุมธานีใหออกคําสั่งใหหยุดทําการสูบนํ้าสวนท่ีเกนิกวา
ปริมาณท่ีไดรับอนุญาต ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี 

(ข) ความเพียงพอของแหลงนํ้าดิบ และการหาแหลงนํ้าสํารอง 

 ปริมาณของนํ้าดิบในแหลงนํ้าขึ้นกับหลายปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน ภัยแลง ปญหาขาดแคลน
นํ้าจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ นํ้ามีคุณภาพตํ่าในชวงฤดูแลง ในปท่ีเกิดสภาวะความแหงแลงปริมาณนํ้าจะมีนอยกวา
ปกติ บริเวณท่ีสูบนํ้าอาจไดรับผลกระทบจากการรุกล้ําของนํ้าเค็มได และเหตุการณอื่นๆ ท่ีไมอาจคาดหมายได ท้ังน้ีบริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานียังมิไดมีการดําเนินการจัดหาแหลงนํ้าสํารองอื่นไวทดแทนแหลงนํ้าดิบท้ัง 2 แหลงดังกลาวแตอยางใดเน่ืองดวย
จะตองมีการใชเงินลงทุนสูงในการที่จะสรางระบบสําหรับแหลงนํ้าสํารองดังกลาว แตบริษัทฯ ไดเร่ิมมีการศึกษาคุณภาพของ
แหลงนํ้าอื่นในบริเวณใกลเคียง สวนประปาปทุมธานียังไมมีการศึกษาหาแหลงนํ้าสํารอง เน่ืองจากประปาปทุมธานีมีความเห็นวา 
แมนํ้าเจาพระยาซึ่งเปนแมนํ้าสายหลักของประเทศไมนาจะเกิดปญหาปริมาณนํ้าแหงแลงได อยางไรก็ตาม แมวาตามสัญญาซื้อ
ขายนํ้า ระหวาง บริษัทฯ  และกปภ. จะมีขอกําหนดวากปภ. ตกลงจะชําระเงินชดเชยใหกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถผลิต
นํ้าประปาไดตามปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีจะตองจัดสงใหกับกปภ. ดวยเหตุท่ีไมสามารถจัดหาแหลงนํ้าอื่นท่ีมีคุณภาพใกลเคียง
กับแหลงนํ้าเดิมไดก็ตาม แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาปริมาณน้ําดิบจากแหลงนํ้าจะมีอยางเพียงพอใหบริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีใชในการผลิตนํ้าประปาตามกําลังการผลิตปจจุบันหรือตามกําลังผลิตท่ีอาจขยายเพ่ิมขึ้นในอนาคต และไมอาจรับรอง
ไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะสามารถหาแหลงนํ้าอื่นเพ่ือใชในการผลิตนํ้าประปาทดแทนได อันจะสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี  
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การบริหารความเส่ียงและการวิเคราะหปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าประจําป 2554 สามารถสรุปสถานการณไดดังน้ี 
ปริมาณของนํ้าดิบในแมนํ้าทาจีนซึ่งเปนแหลงนํ้าหลักและไดรับการผันนํ้าจากเขื่อนในจังหวัดชัยนาท และจังหวัด

กาญจนบุรี รวมกับปริมาณนํ้าฝนตามฤดูกาลแลวมีปริมาณเพียงพอสําหรับการผลิตนํ้าประปา ซึ่งในฤดูแลงปริมาณน้ําในแม
นํ้าทาจีนจึงขึ้นอยูกับปริมาณการกักเก็บนํ้าของเขื่อน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 ปริมาณกักเก็บนํ้าท่ีใชการไดจริงและผันลงสูแหลงนํ้าของเขื่อนรวมกันมีปริมาณ 
44,072.86 ลาน ลบ.ม.  เพ่ิมขึ้นจากป 2553 คิดเปนรอยละ 28.11 ซึ่งเพียงพอตอการผันเขาสูแมนํ้าทาจีนตามปกติ และเพียงพอ
ตอการนํานํ้าดิบไปผลิตนํ้าประปา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดทําแผนการประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน กรม
ชลประทาน เพ่ือรับทราบสถานการณของปริมาณนํ้าอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

สําหรับบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (ประปาปทุมธานี) ใชนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาบริเวณใกลเคียงกับสถานีสูบ
นํ้าดิบของการประปานครหลวง มีปริมาณนํ้าดิบเพียงพอตลอดป และไดมีการประสานงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
เฝาระวังและรับทราบสถานการณปริมาณนํ้าอยางตอเน่ือง 

(ค) ตนทุนเร่ืองราคานํ้าดิบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะยังไมมีคาใชจายสําหรับคานํ้าดิบท่ีสูบจากแหลงนํ้าท้ัง 2 
แหลงดังกลาว แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพ่ือกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาใชนํ้าจากการสูบ
นํ้าจากแหลงนํ้าดิบธรรมชาติอันจะสงผลใหตนทุนการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้นหรือไม อยางไรก็ตาม 
สัญญาซื้อขายนํ้าประปาและสัญญาใหสิทธิไดมีขอกําหนดเก่ียวกับกรณีท่ีมีการเรียกเก็บคาใชนํ้าดิบซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิต
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินดังกลาวท้ังหมดตางหากกับกปภ. แตสําหรับประปา
ปทุมธานีจะสามารถปรับคาประปาตามภาระตนทุนท่ีสูงขึ้นไดตอเม่ือไดมีการตกลงกัน หากตกลงไมไดใหเขาสูกระบวนการระงับ
ขอพิพาท ท้ังน้ี หากมีการกําหนดและเรียกเก็บอัตราคานํ้าดิบจากหนวยงานของรัฐ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานีไดหากไมสามารถตกลงกับกปภ. ได  

(ง) คุณภาพนํ้าดิบ 

 ตนทุนการผลิตท่ีสําคัญของการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีคือ คาใชจายสารเคมีซึ่งแปรผันตาม
คุณภาพนํ้าของนํ้าดิบ ป 2550 ป2551 ป2552 ป 2553 และป 2554 คาใชจายสารเคมีของบริษัทฯ เทากับ 57.8 ลานบาท 58.4 
ลานบาท 55 ลานบาท 71.1 ลานบาท และ 79.3.ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ย เทากับ 0.62 บาท/
ลบ.ม. 0.54 บาท/ลบ.ม 0.51 บาท/ลบ.ม. 0.59 บาท/ลบ.ม.และ 0.66 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ และคาใชจายสารเคมีของประปา
ปทุมธานีใน ป 2550  ป2551 ป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 71.3 ลานบาท  82.2  ลานบาท 44.4  ลานบาท  40.9 ลาน
บาทและ 42.7 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ยเทากับ 0.62 บาท/ลบ.ม.  0.71 บาท/ลบ.ม 0.38 บาท/
ลบ.ม. 0.33 บาท/ลบ.ม.และ 0.33 บาท/ลบ.ม ตามลําดับ คุณภาพของนํ้าดิบจากแหลงนํ้าดิบขึ้นกับปจจัยหลายประการท่ีอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ปริมาณนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และครัวเรือน ภัยแลง นํ้าทวม เปนตน บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาคุณภาพของแหลงนํ้าดิบของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะ
อยูในเกณฑท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอสําหรับการนํามาผลิตนํ้าประปา หากนํ้าดิบจากแหลงนํ้ามีคุณภาพตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน ปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าก็จะเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีคาใชจายท่ีสูงขึ้น
ตามไปดวย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี ซึ่งตามสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปาบริษัทฯ มีสิทธิขอใหกปภ. ชดเชยภาระตนทุนท่ีสูงขึ้นได แตถากปภ. ไมสามารถชําระเงินชดเชยไดก็จะชดเชยดวย
วิธีการอื่นเชนปรับระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปา หรือปรับคานํ้าประปา  
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2.3.3 ความเส่ียงจากการตองพึ่งพาลูกคารายเดียว 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีขายนํ้าประปาท่ีผลิตไดท้ังหมดใหแก กปภ. เพียงรายเดียว โดยกปภ. จะทําการจําหนาย
นํ้าใหแกผูใชนํ้าตอไป การซื้อขายนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีน้ันเปนไปตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ. ท้ัง 
4 ฉบับคือ (1) สัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันท่ี 21 กันยายน 2543 (2) สัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญา
ซื้อขายนํ้าประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 (3) สัญญาใหสิทธิระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี 
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 และ (4) สัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี ลงวันท่ี 15 กันยายน 2549 
สัญญาทั้ง 4 ฉบับดงกลาวมีขอสัญญาท่ีกําหนดปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองรับซื้อจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานี โดยการวัด
ปริมาณนํ้าซื้อขาย จะวัดจากมาตรวัดนํ้าท่ีติดต้ังไวท่ีสถานีจายนํ้าของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี บริษัทฯ และประปาปทุมธานี
ไมสามารถจําหนายนํ้าประปาใหกับผูใชนํ้าโดยตรงผานระบบจําหนายนํ้าของกปภ. บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงมีความเส่ียง
จากการตองพ่ึงพิงกปภ. ในฐานะลูกคาเพียงรายเดียว 

 

2.4 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจการประปา หรือ 
นโยบายของรัฐ 

2.4.1 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

(ก) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการนํ้าประปา 

 การประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนการประกอบกิจการภายใตสัมปทานท่ีไดรับจากผูให
สัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 และเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกระทรวงท่ีรับผิดชอบ
รัฐวิสาหกิจท่ีดูแลสาธารณูปโภคดําเนินการจัดต้ังองคกรกํากับดูแล เพ่ือแยกภาระหนาท่ีกํากับดูแลออกจากภารกิจการประกอบ
กิจการ หรือบริการของรัฐวิสาหกิจน้ันๆ เพ่ือผลประโยชนของประเทศและของประชาชน และหากมีความจําเปนใหยกราง
กฎหมายรองรับดวย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรับผิดชอบไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการนํ้า 
(“รางพรบ. กิจการน้ํา”) เพ่ือจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการประกอบกิจการนํ้าซึ่งรวมถึงกิจการประปาใหมีความเหมาะสมและ
โปรงใส สงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการจากกิจการนํ้าท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานเปนธรรมและทั่วถึง รวมถึงเปนการสงเสริมการแขงขันการประกอบกิจการนํ้าท่ีเปนธรรมและปองกันการใชอํานาจ
ผูกขาดในทางที่มิชอบ โดยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการน้ําแหงชาติเปนองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการ
นํ้าประปาเพ่ือกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการประกอบกิจการ กําหนดคุณสมบัติ วิธีการ หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และระยะเวลาในการอนุญาตประกอบกิจการ ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารางพรบ. 
กิจการนํ้า  

 รางพรบ. กิจการนํ้าไดเคยถูกนําเสนอเพ่ือพิจารณาแลวแตคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตรมีความเห็น
วายังไมมีความจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือมาควบคุมกิจการนํ้าแตอยางใดจึงไมมีการพิจารณารางพรบ .กิจการนํ้า
ดังกลาว แตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนดเรงปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปรับปรุงและเรง
ผลักดันใหออกกฎหมายในดานตางๆ และรางพรบ. กิจการนํ้าเปนรางกฎหมายฉบับหน่ึงท่ีจะตองเรงผลักดันใหออกเปนกฎหมาย
โดยเร็ว แตจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 รางพรบ . กิจการนํ้ายังไมไดถูกนําเสนอเพ่ือพิจารณาแตอยางใด และยังไมมีความ
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แนนอนวาจะมีการนําเสนอเพ่ือพิจารณาเม่ือใด  บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแลกิจการ
ประปาของคณะกรรมการกิจการนํ้าแหงชาติ รวมท้ังลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ การกํากับดูแล
การดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว และการบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีจะประกาศใชใน
อนาคต ความไมแนนอนดังกลาวอาจทําใหธุรกิจของบริษัทฯ มีความเส่ียง การเปล่ียนแปลงกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ  

(ข) กฎหมายเก่ียวกับการใชแหลงนํ้าดิบ 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดใหรางพระราชบัญญัติทรัพยากร
นํ้า (“รางพรบ. ทรัพยากรน้ํา”) ซึ่งเปนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนรางกฎหมายฉบับหน่ึงท่ีจะตองเรง
ผลักดันใหออกเปนกฎหมายโดยเร็ว และเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพรบ. 
ทรัพยากรนํ้า ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ซึ่งรางดังกลาวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรนํ้า 
องคการบริหารจัดการลุมนํ้าและองคกรผูใชนํ้า กองทุนทรัพยากรน้ํา การพัฒนา ฟนฟู คุมครอง และอนุรักษทรัพยากรนํ้า การ
ปองกันแกไขปญหานํ้าทวมและนํ้าขาดแคลน และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การแบงประเภทการใชนํ้าออกเปน 3 ประเภท 
การกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติเปนผูมีอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยท่ัวไปและมีอํานาจ
หนาท่ีอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการใชนํ้าประเภทท่ี 2 ซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทฯ (กลาวคือ การใชทรัพยากรนํ้าในแหลง
นํ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเท่ียว การผลิตพลังงาน ไฟฟา การ
ประปา หรือกิจการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง) โดยจะตองไดรับอนุญาตใหใชทรัพยากรนํ้าจากคณะกรรมการลุมนํ้าท่ีแหลง
นํ้าสาธารณะน้ันต้ังอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ยังไมมีการจัดทําราง
กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของตามท่ีอางอิงในรางพรบ.ทรัพยากรนํ้าแตอยางใด บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจ
ในการกํากับดูแลแหลงนํ้าของคณะกรรมการลุมนํ้า รวมท้ังลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของ ความไมแนนอนดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  

2.4.2 ความเส่ียงจากการแปรรูปองคกรของ กปภ.  

 สืบเน่ืองจากการที่รัฐบาลไดระบุในจดหมายแสดงเจตจํานงฉบับลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2540 ตอกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศวาจะเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมมากข้ึน ลดภาระหน้ีของภาครัฐ เปดใหมีการ
แขงขันโดยเสรี กระตุนใหมีประสิทธิภาพงานเพ่ิมขึ้น ในการนี้จึงไดจัดทําแผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นในป 2541 ซึ่ง
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจสาขาประปาเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหน่ึงท่ีจะตองดําเนินการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมบทบาทของเอกชนในกิจการ
ประปา ชวยเหลือรัฐบาลในการใหบริการน้ําประปาแกประชาชน แตอยางไรก็ตามจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 คงยังมีความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการสาขาประปาซึ่งรวมถึงกปภ. ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมอาจคาดการณไดวา รัฐบาล จะมีแนวนโยบาย
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางไร และหากกปภ. แปรรูปองคกรเปนบริษัท (Corporatisation & Privatisation) แลวจะสงผล
กระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม นอกจากน้ี 
ภายหลังการแปรรูป กปภ. อาจจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการประปา และอาจสงผลตอความสามารถ
ในการใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ในการขออนุญาต หรือความยินยอมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงการไดรับบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราท่ีตํ่ากวาบุคคลอื่นท่ัวไปหรือในอัตราท่ีถูกท่ีสุด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ผลประกอบการ รายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
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2.4.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐเกี่ยวกับน้ําบาดาล 

ตามรายงานสถานการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุด และแนวทางการบริหารจัดการนํ้าบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2550 เพ่ือทราบเปนขอมูล ไดกลาวถึงสถานการณของน้ําบาดาลและแผนดินทรุดวาในอดีตท่ี
ผานมามีการสูบนํ้าบาดาลมาใชในปริมาณมากจนเกินสมดุลเปนระยะเวลาตอเน่ืองยาวนานจนเกิดผลกระทบและวิกฤตการณนํ้า
บาดาลคือ แรงดันของระดับนํ้าบาดาลลดตํ่าลงอยางรวดเร็ว โดยไมมีการคืนตัวเกิดผลกระทบตอเน่ืองคือแผนดินทรุด และนํ้าเค็ม
แทรกซึมรุกล้ําเขาไปในชั้นนํ้าบาดาล ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2526 จึงไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและ
แกไขวิกฤตการณนํ้าบาดาลขึ้น และท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2538 ไดกําหนดเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล
และเขตควบคุมการใชนํ้าบาดาลซึ่งไดแกเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งรวมถึงจังหวัดปทุมธานี และนครปฐม 
สมุทรสาคร (พ้ืนท่ีจําหนายนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี) และกําหนดใหหนวยงานของรัฐเลิกใชนํ้าบาดาลเปนนํ้า
ดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในเขตวิกฤต ใหเอกชนลดการใชนํ้าบาดาลลงโดยการกําหนดอัตราคานํ้าบาดาลใหเทากับหรือสูงกวา
อัตราคานํ้าประปา และเรงรัดใหการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคขยายบริการน้ําประปาใหท่ัวถึงในเขตพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหา ดวยมาตรการดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับกปภ. โดยการทําประปาผิว
ดินเพ่ือผลิตนํ้าประปาใหบริการแกผูใชนํ้าในเขตวิกฤตแทนการใชนํ้าบาดาล นอกจากน้ีตามรายงานสถานการณฉบับดังกลาวได
กลาวถึงสถานการณนํ้าบาดาลและแผนดินทุรดในปจจุบันวา สืบเน่ืองจากการที่รัฐไดดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขและปองกน
การเกิดวิกฤตการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุด ทําใหปจจุบันสถานการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุดดีขึ้น ปริมาณการใชนํ้า
บาดาลลดลงอยางมาก ทําใหระดับนํ้าบาดาลมีการฟนตัวสูงขึ้นในทุกพ้ืนท่ี ปญหาการทรุดตัวของแผนดินลดลงอยางเห็นไดชัด
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท้ังน้ี แมวาสถานการณนํ้าบาดาลจะดีขึ้นแต กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลก็ยังคงทําการควบคุมการใชนํ้าบาดาลอยางเข็มงวดตอไป 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวารัฐจะไมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือลดมาตรการควบคุมการใชนํ้าบาดาลใน
เขตวิกฤตลง และหากมีการผอนปรนมาตรการใหสามารถใชน้ําบาดาลไดเพ่ิมขึ้นอาจกระทบตอรายได ฐานะการเงิน และโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทแตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อวาแนวโนมในการท่ีภาครัฐจะกลับมาผอนผันใหสามารถใชนํ้าบาดาล
มีตํ่ามาก เน่ืองจากจะสงผลเสียมากกวาผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย 

 

2.5 ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัทฯ 

 
2.5.1 ความเส่ียงดานการคัดเลือกผูรวมธุรกิจผิดพลาด หรือไมเหมาะสมกับลักษณะโครงการท่ีจะทํา 

บริษัทฯ ทําการศึกษาประวัติและผลประกอบการในอดีตของผูรวมธุรกิจในตางประเทศที่จะไปปฏิบัติการและใหท่ี
ปรึกษาดานการลงทุนกลั่นกรองตามคุณสมบัติท่ีกําหนด เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพ่ือสรางความเขาใจในผูรวมธุรกิจ และใชการ
ติดตอสื่อสารเพ่ือวัดระดับและสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน และจะพัฒนาหลักเกณฑในการคัดเลือกผูรวมธุรกิจให
ชัดเจนรวมถึงกระบวนการในการทําสัญญากับผูรวมธุรกิจใหมีความรัดกุม 

2.5.2     ความเส่ียงดานนโยบายของภาครัฐที่ไมเอื้อตอการดําเนินธุรกิจใหม 
 เน่ืองดวยประเทศไทยยังประสบปญหาความไมแนนอนทางนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการพลังงาน
ทางเลือก ท้ังน้ีแมมีการประกาศใชแผน PDP 2010 แลวก็ตาม แตจะพบวาในรายละเอียดยังมีปญหาในทางปฏิบัติ เชน การ
ปรับเปลี่ยนคา Adder ซึ่งเปนสวนเพ่ิมจากคาจําหนายไฟฟาปกติสําหรับผูจําหนายพลังงานทางเลือกประเภทแสงอาทิตย และ
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พลังงานลม ลดลงจากเดิม 8.0 บาทตอหนวย ระยะเวลา 10 ป เปน 6.5 บาทตอหนวย ระยะเวลา 10 ป สงผลใหผูท่ีมีแผนจะ
พัฒนาโครงการแตยังไมไดรับคําตอบรับซื้อไฟฟาจะมีผลตอบแทนลดลง รวมไปถึงการปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
และในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงวิธีการสนับสนุนเปนแบบ Feed in Tariff สําหรับผูพัฒนาโครงการใหม ซึ่งยังไมมีความ
ชัดเจน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกใชกลยุทธการแสวงหาพันธมิตรท่ีไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวเปนหลักเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น 
 นอกจากน้ีความไมชัดเจนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐป พ.ศ. 
2535 สงผลใหการพัฒนาโครงการใหมโดยเอกชนมีสวนรวมน้ันลาชาหรือหยุดชะงัก บริษัทฯ จึงจําเปนตองติดตามการแกไขพรบ. 
ดังกลาวซึ่งยังไมแลวเสร็จเพราะสามารถเปดโอกาสสําหรับขยายกิจการได 

2.5.3 ความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติที่สงผลกระทบดานลบตอการผลิตพลังงานทางเลือก 
 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติท่ีจะสงผลกระทบตอธุรกิจพลังงานทางเลือกจึงมีการติดตามแนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ พิจารณาจัดทําแผนธุรกิจโดยคําถึงถึงความเส่ียงดานน้ีและศึกษาประวัติติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือใหการลงทุนมีการกระจายสถานที่และกระจายประเภทธุรกิจของพลังงานทางเลือกท่ีจะลงทุน 
เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานนํ้า เปนตน รวมถึงการพิจารณาการทําธุรกรรมเก่ียวกับการประกันภัย
ธรรมชาติ 
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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 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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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 
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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  
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

   
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ 

4.1.1 สัญญาหลักที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

 4.1.1.1 บริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการประปาเพ่ือผลิตและจําหนายนํ้าประปาภาคเอกชนรายใหญท่ีสุดของประเทศ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลที่จะใหประชาชนใชนํ้าประปาทดแทนการใชนํ้าบาดาล อันเปนการแกปญหาแผนดินทรุดและนํ้าเค็มแทรกในชั้นนํ้า
บาดาล และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีบริการนํ้าประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคโดยบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาในการประกอบ
ธุรกิจท่ีสําคัญดังน้ี 

(1) สัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2543 โดย กปภ. จะซื้อนํ้าประปาที่บริษัทฯ ผลิตได 
เพ่ือใหบริการตอใหกับผูใชนํ้า ซึ่งครอบคลุม จ.สมุทรสาครท้ังจังหวัด (รวมถึงพ้ืนท่ี อ.กระทุมแบน และ อ.เมืองสมุทรสาคร) 
และพ้ืนท่ีใน อ.สามพราน และ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  เปนระยะเวลา 30 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯ เร่ิมขายนํ้าใหแก 
กปภ. ตามสัญญาคือเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 และสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577 โดยมีลักษณะสัญญา
แบบ Build-Own-Operate (“BOO”) บริษัทฯ เปนผูกอสรางระบบผลิตนํ้าประปา และระบบจายนํ้าประปา และเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปา โดยบริษัทฯ ไมตองโอนระบบผลิตนํ้าประปาและระบบ
จายนํ้าประปาใหแก กปภ. หากบริษัทฯ มีความประสงคจะตออายุสัญญาน้ี บริษัทฯ ตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจง
ความประสงคให กปภ. ทราบอยางนอย 3 ป กอนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาหรือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577 และ 
กปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหแกบริษัทฯ โดยตองทําความตกลงรวมกันท้ังสองฝายกอนครบกําหนดระยะเวลาของ
สัญญาน้ี หากบริษัทฯ และ กปภ. ไมสามารถตกลงกันไดจนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญา ใหถือวาสัญญาน้ีสิ้นสุด  

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ตองจัดใหมีกําลังการผลิตขั้นตํ่า 320,000 ลบ.ม./วัน และสัญญาไดกําหนดปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี 
กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ  (MOQ) ตลอดอายุสัญญาซื้อขายนํ้าประปา สรุปไดดังน้ี 

ระยะเวลาเร่ิมตน ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี 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 

 นอกจากขอกําหนดเร่ืองปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อจากบริษัทตามรายละเอียดขางตนแลว ตามสัญญาซื้อ
ขายนํ้าประปาไดกําหนดใหบริษัทฯ จะตองดูแลและทําใหระบบผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพียงพอท่ีจะสง
นํ้าประปาในปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อในขณะน้ันบวกดวยรอยละ 7 ของปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ
ในขณะน้ัน หรือบวกดวยปริมาณนํ้าประปาจํานวน 20,000 ลบ.ม./วัน แลวแตอยางใดจะนอยกวาเสมอ ดังน้ัน กําลังการ
ผลิตสูงสุด ณ ปจจุบันของบริษัทฯ จึงเพียงพอตอการจําหนายนํ้าประปาใหแก กปภ. แตเพียงผูเดียว ตามท่ีสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปากําหนด   
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 บริษัทฯ สูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนเพ่ือนํามาใชในการผลิตนํ้าประปา โดยนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ผลิตไดจะถูกสง
จากโรงผลิตนํ้า ท่ี อ.บางเลน จ.นครปฐม ดวยทอสงนํ้าประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงของบริษัทฯ คือ สถานี
จายนํ้าพุทธมณฑล และสถานีจายนํ้ามหาชัย  และสูบจายนํ้าตอไปยังพ้ืนท่ีใหบริการของสํานักงานประปา 3 แหงไดแก
สํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร ตามทอจายนํ้า (LDN) ท่ี
เชื่อมตอกับสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงของบริษัทฯ  โดยปริมาณนํ้าท่ีซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัดนํ้าท่ีสถานี
จายนํ้าท้ัง 2 แหง และคํานวณตามอัตราคานํ้าประปาท่ีกําหนดตามสัญญาซ่ึงจะมีการปรับราคาทุกวันท่ี 1 มกราคม ของ
แตละปตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General CPI) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคาคงท่ี (K) ซึ่งมีวิธีการ
คํานวณอัตราคานํ้าประปาดังน้ี 

อัตราคาน้ําประปา 

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

    

N ปกอนหนาท่ีจะมีการปรับอัตราคานํ้าประปา 
Pn+1 อัตราคานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม  ในปท่ี n+1 หนวยเปน ลบ.ม. และตองปดเศษของทศนิยม

ตําแหนงท่ี 7 ท้ิง 
Pn อัตราคานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม ในปท่ี n และมีคาเร่ิมตนจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 เทากับ 

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

พาณิชย กระทรวงพาณิชย สําหรับเดือนธันวาคม ณ ปท่ี n-1 และมีคาเร่ิมตนสําหรับเดือนธันวาคม 2541 
เทากับ 128.1 

CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปท่ี n (*) 
K คาคงท่ีในการปรับอัตราคานํ้าประปา คาคงท่ี (K) จะมีคา 

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

(*) หากในเดือนธันวาคมของปใดๆ (n) คา CPI ยังไมประกาศอยางเปนทางการ เพ่ือใชในการคํานวณอัตรา
คานํ้าประปา (1 มกราคมของปท่ี n+1) แลว อัตราคานํ้าประปาของเดือนในปถัดไปจะใชอัตราคา
นํ้าประปาของปกอนจนกระท่ังคาดัชนี (CPI) ถูกประกาศใชและจะตองนําคาดัชนี (CPI) มาคํานวณ 
อยางไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคาอัตราคานํ้าประปาไดตามท่ีควรจะเปนแลว คานํ้าประปาในแตละ
เดือนจะถกูปรับใหเทากับเดือนน้ันๆ โดยผูซือ้ตองชําระชดเชยสวนท่ีขาด นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคมของปท่ี 
n+1 จนถึงวันท่ีไดปรับอัตราคานํ้าประปาน้ัน มูลคาของการปรับชดเชยคานํ้าประปาน้ีเทากับปริมาณ
นํ้าประปาท่ีไดรับในปท่ี n+1 ณ อัตราคานํ้าประปาเทากับ Pn คูณดวยผลตางอัตราคานํ้าประปาของ Pn 
กับ Pn+1 
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อัตราคานํ้าประปาดังกลาวเปนอัตราท่ีคิดตามสภาวะนํ้าดิบตามปกติท่ัวไป อางอิงจากคุณภาพนํ้าดิบตามท่ี
กําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ท้ังน้ีหากคุณภาพนํ้าดิบไมเปนไปตามมาตรฐานนํ้าดิบท่ีกําหนดไวโดยมิใชความผดิ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปรับราคาคานํ้าประปาใหเปนไปเพ่ือสะทอนตนทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นได 

 นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณใชนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีฝง
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหผูใชนํ้าบาดาลหันมาใชนํ้าประปาทดแทนการใชนํ้าบาดาล
มากขึ้น และเพ่ือเปนการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับ กปภ. อีกท้ังเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   บริษัทฯ จึงไดให
สวนลดแก กปภ. ในสวนของนํ้าประปาท่ีสูงกวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองรับซื้อ ดังน้ี 

สวนลดที่ใหกบั กปภ. ปริมาณน้ําที่ใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้าขัน้ตํ่า
ท่ีรับซื้อ 200,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 
20 กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้าขัน้ตํ่า
ท่ีรับซื้อ 250,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 
20 กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้าขัน้ตํ่า
ท่ีรับซื้อ 300,000 ลบ.ม. / วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 
20 กรกฎาคม 2552 

 

อัตราคานํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ขายใหแก กปภ. เปนดังน้ี  

ระยะเวลา 
อัตราคาน้ําประปา (บาท ตอ ลบ.ม.) 

ต้ังแต 1-300,000 ลบ.ม. ต้ังแต 300,001 ขึ้นไป 
5 มกราคม 2547 -   31 ธันวาคม 2547 17.437898 - 
1 มกราคม 2548 -   31 ธันวาคม 2548 18.609628 - 
1 มกราคม 2549  -   31 ธันวาคม 2549 20.259647 - 
1 มกราคม 2550  -   31 ธันวาคม 2550 21.481579 - 
1 มกราคม 2551  -   31 ธันวาคม 2551 22.751945 - 
1 มกราคม 2552  -  31 ธันวาคม 2552 23.552023 - 
1 มกราคม 2553  -  31 ธันวาคม 2553 24.461331 14.676799 / 10.75* 
1 มกราคม 2554  -  31 ธันวาคม 2554 25.110952 11.02 

  

* ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2553 – 31 ธันวาคม 2553 

(2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (สัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ) 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฯ กับ กปภ. เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อนํ้าประปาขั้นตํ่าเพ่ิม 
ซึ่งทําใหปริมาณรับซื้อนํ้าประปาขั้นตํ่า (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน 
โดย ณ วันท่ี 1 กันยายน 2553 เปนวันแรก เร่ิมซื้อขายนํ้าประปาสวนเพ่ิมวันแรก  และมีMOQเทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน 
และปรับเพ่ิมทุกรอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนกระท่ัง MOQ เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อ
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ขายน้ําประปาเดิม โดยมีอัตราคานํ้าประปาเร่ิมตน ณ วันทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฯ เทากับ 10.52 บาท/ลบ.ม. และจะมี
การปรับอัตราคานํ้าประปาทุกรอบปนับจากวันลงนามสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฯ ตามสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี  

 

อัตราคาน้ําประปาสวนเพิ่ม 

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

    

Pn+1 อัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิม รอบปท่ี n+1 
Pn อัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิม รอบปท่ี n 
CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปท่ี n-1 ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 
CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปท่ี n ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวง

พาณิชย 
n ปกอนหนาท่ีจะมีการปรับอัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิม 

หากอัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิมดังกลาวในรอบปใด ๆ สูงกวาอัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิมในรอบปกอนหนาท่ีจะ
มีการปรับอัตราคานํ้าประปาสวนเพ่ิม เกินกวารอยละ 4 ใหปรับคานํ้าประปาสวนเพ่ิมในรอบปน้ัน ๆ ไดรอยละ 4 และการ
คํานวณอัตราคานํ้าประปาทุกรอบปใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปนระยะเวลา 25 
ป นับจากวันท่ี 11 มีนาคม 2548 ถึงวันท่ี 10 มีนาคม 2573 โดยสัมปทานอนุญาตใหบริษัทฯ ในการทํานํ้าประปา และทํา
การจําหนายนํ้าประปาในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ 2 จังหวัด ไดแก  

จังหวัด อําเภอ 

นครปฐม สามพราน นครชัยศรี และพุทธมณฑล 

สมุทรสาคร กระทุมแบน และเมืองสมุทรสาคร 

  ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ สามารถผลิต และจําหนายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีดังกลาวได โดยนํ้าประปาท่ี
บริษัทฯ ผลิตได บริษัทฯ สามารถจําหนายใหแกบุคคลใดๆ โดยไมมีขอจํากัด เชน กปภ. การนิคมอุตสาหกรรม เทศบาล
ตางๆ เปนตน 

  ท้ังน้ี สัมปทานกําหนดใหบริษัทฯ คิดคานํ้าประปาจากผูใชนํ้าไดตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา
ระหวาง กปภ. กับ บริษัทฯ  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําทาจีน 
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 บริษัทฯ ไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ลงวันท่ี 25 เมษายน 2544 ขออนุญาตสูบนํ้า
จากแมนํ้าทาจีน (เดิมชื่อแมนํ้านครชัยศรี) เพ่ือนําไปผลิตนํ้าประปาในปริมาณวันละ 320,000 ลบ.ม. เพ่ือจําหนายใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสาคร ตามท่ีบริษัทฯ ไดรับสิทธิจาก กปภ. ตามสัญญาซ้ือขายนํ้าประปา  ท้ังน้ี 
บริษัทฯ ไดรับหนังสือท่ี นร. 0110/423 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2544 จากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไม
ขัดของในการสูบนํ้าดิบดังกลาวของบริษัทฯ และระบุใหบริษัทฯ ควรพิจารณาจัดหาแหลงนํ้าสํารองไวใชดวยเนื่องดวย
ปญหาปริมาณและคุณภาพนํ้าของแมนํ้าทาจีน  

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และการซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุงกับ วอเตอรโฟลว เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2544 มีอายุ
สัญญา 30 ป เทากับอายุสัญญาซื้อขายนํ้าประปา นับต้ังแตวันท่ีเร่ิมประกอบกิจการคือต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 
จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาคือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577 และตอมาเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2553 บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 
ไดดําเนินการควบรวมกิจการกับบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (ซึ่งเดิมเปนบริษัทท่ีรับจางบริหารจัดการและการซอมบํารุง
ใหกับ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด) เปนบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จํากัด และภายหลังไดมีการเปล่ียนแปลง
สัญญา จากสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุง เปนสัญญาการซอมบํารุง ซึ่งจะดําเนินการในสวนของการซอม
บํารุงท้ังหมดใหกับบริษัทฯ  และบริษัทประปาปทุมธานี รวมถึงระบบผลิตและบําบัดนํ้าเสียท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

 4.1.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เม่ือป 2532 กปภ. และ รัฐบาลไทยไดรับความรวมมือจาก Japanese International Corporation Association (JICA) 
เขามาชวยศึกษาความเปนไปไดในการหาแหลงนํ้าทดแทนนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี เพ่ือแกไขปญหาแผนดินทรุด ปญหานํ้า
ทวม และภาวะนํ้าเค็มแทรกในนํ้าบาดาล ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีบริการน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค JICA ได
แนะนําแนวทางแกปญหาโดยการใชนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยามาผลิตเปนนํ้าประปาทดแทนนํ้าบาดาล กปภ. จึงจัดใหมีการ
ประกวดราคาของภาคเอกชนเพ่ือดําเนินโครงการผลิตนํ้าประปาเพ่ือใชในพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี โดยใชนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาขึ้น 

 ประปาปทุมธานีจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเพ่ือประกอบกิจการประปาใหแก กปภ. ตามโครงการดังกลาวโดยจัดเปนโครงการ
เอกชนรวมลงทุนโครงการแรกในการผลิตนํ้าประปาทดแทนการใชนํ้าบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีไดเขาทํา
สัญญาในการประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 

(1) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญากับ กปภ. เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 โดย กปภ. ใหสิทธิประปาปทุมธานี
ดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาในเขตปทุมธานี และรังสิต จ. ปทุมธานี เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันเร่ิมประกอบ
กิจการ คือต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 ถึง 14 ตุลาคม 2566 ลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer 
(“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายนํ้าประปา ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีตองโอนระบบจาย
นํ้าประปาใหแก กปภ. ณ วันเร่ิมประกอบกิจการ แตในสวนระบบผลิตนํ้าประปาจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ในเวลา 
24.00 น. ของวันท่ีครบ 25 ป หลังจากวันเร่ิมประกอบกิจการหรือของวันท่ี 14 ตุลาคม 2566 ท้ังน้ี ประปาปทุมธานี
สามารถขอเชาระบบผลิตนํ้าประปาจาก กปภ. เพ่ือผลิตและจําหนายนํ้าประปาตอจากวันท่ีครบ 25 ป ได โดยการสง
หนังสือแจงความจํานงตอ กปภ. หลังจากวันท่ีครบรอบ 24 ป ของวันเร่ิมประกอบกิจการ และอยางนอยเปนเวลา 6 เดือน
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กอนวันท่ีมีการโอนระบบผลิตนํ้าประปาดังกลาวหรือในระหวางวันท่ี 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 14 เมษายน 2566 ท้ังน้ี 
ประปาปทุมธานีสามารถขอเชาระบบผลิตนํ้าประปาจาก กปภ. ไดอีก 2 คร้ัง ระยะเวลาเชาคร้ังละ 10 ป 

  ภายใตสัญญาฉบับน้ี สิทธิของประปาปทุมธานีสําหรับการจําหนายนํ้าประปาในปริมาณไมเกิน 288,000 ลบ.ม./วัน 
โดย กปภ. จะหยุดการจายนํ้าประปาจากแหลงประปาอื่นใหแกผูบริโภคใหแกพ้ืนท่ีเขตปทุมธานีและรังสิตหลังจากวันเร่ิม
ประกอบกิจการ คือวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 เวนแต เม่ือ กปภ. คาดวาความตองการน้ําประปาในเขตปทุมธานี – รังสิตเกิน
กวา 288,000 ลบ.ม./วัน กปภ. จึงจะมีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการท่ีจะจัดหานํ้าประปาในสวนท่ีเกินใหแกผูบริโภคได ไมวาจะ
ดําเนินการเองหรือใหเอกชนรายอื่นดําเนินการ แมวาสัญญาน้ีจะยังไมสิ้นสุดลงก็ตาม แต กปภ. จะซื้อนํ้าประปาจากแหลง
อื่นหรือดําเนินการจายนํ้าประปาแกผูบริโภคสวนท่ีเกินดังกลาวขางตนไดตอเม่ือปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อครบจํานวน 
288,000 ลบ.ม./วัน แลว 

กอนครบกําหนด 15 วันกอนสิ้นปทุกป กปภ. จะกําหนดและแจงปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองรับซื้อจากประปา
ปทุมธานี (MOQ) ท้ังน้ี MOQ ในแตละปจะตองไมตํ่ากวาปริมาณนํ้าท่ีกําหนดไวในปกอนหนาน้ัน โดย MOQ ของป 2552 
เทากับ 320,000 ลบ.ม./วัน สําหรับ MOQ ป 2553 และป 2554น้ัน ประปาปทุมธานีไดรับแจงจาก กปภ. แลว ซึ่งได
กําหนดไวท่ี 330,000 ลบ.ม./วัน 

เม่ือรวมกับประมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. จะตองรับซื้อจากประปาปทุมธานีตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพ่ิมเติม โดย
ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 กปภ. จะตองรับซื้อนํ้าประปาเพ่ิม 50,000 ลบ.ม./วัน และต้ังแตวันท่ี 
1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 กปภ. จะตองรับซื้อนํ้าประปาเพ่ิม 60,000 ลบ.ม./วัน น้ัน ทําใหโดยรวมแลว
ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 MOQ รวมจะเปน 310,000 ลบ.ม./วัน และต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 
2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 MOQ รวมจะเปน 320,000 ลบ.ม./วัน ปจจุบัน MOQ ของประปาปทุมธานี ไดปรับเพ่ิมเปน 
330,000 ลบ.ม./วัน ต้ังแตเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 เปนตนมา  

ประปาปทุมธานีสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยามาใชในการผลิตนํ้าประปา โดยน้ําประปาท่ีผลิตไดจากโรงผลิตนํ้าท่ี 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  จะถูกสงผานทอสงนํ้าประธาน (BTM) ไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 3 แหงคือ สถานีจายนํ้ารังสิต สถานี
จายนํ้าธรรมศาสตร และสถานีจายนํ้าปทุมธานี นํ้าประปาจากสถานีจายนํ้ารังสิตและสถานีจายนํ้าธรรมศาสตรจะถูกสง
ตอไปยังสํานักงานประปารังสิต สวนนํ้าประปาจากสถานีจายนํ้าปทุมธานีจะถูกสงตอไปยังสํานักงานประปาปทุมธานี 
ผานทอจายนํ้า (LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. 

ท้ังน้ี ปริมาณนํ้าประปาท่ีซื้อขายในแตละเดือนจะถูกวัดดวยมาตรวัดนํ้าท่ีสถานีจายนํ้าท้ัง 3 แหง อัตราคานํ้าประปา
จะปรับในวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปตามสูตรการคํานวณท่ีกําหนดไวในสัญญา ดังน้ี 

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

 

BWCi+1  คือ คานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม  ในปท่ี i+1 
BWCi  คือ คานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม  ในปท่ี i  
CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i – 1 
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CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
I คือ ปกอนหนาปท่ีจะมีการปรับราคาคานํ้าประปาเร่ิมจากป พ.ศ. 2541 

ท้ังน้ีดัชนีราคาผูบริโภคในสูตรคํานวณเปนดัชนีราคาผูบริโภคของท้ังประเทศ 

อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถขอปรับราคาคานํ้าประปาได หากมีกรณีท่ีรัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายเงิน
จํานวนใดๆ อันมีผลเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายนํ้าประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะดําเนินการตก
ลงกัน ถาไมสามารถตกลงกันไดภายใน 30 วัน ขอพิพาทน้ันจะถูกนําสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

แมวา ในสัญญาจะระบุวาอัตราคานํ้าประปาจะถูกปรับในวันท่ี 1 มกราคม ของทุกป เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 
กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาประจําป 2542 เน่ืองจาก กปภ. ใหเหตุผลวาระยะเวลาตามสัญญาในขณะนั้นยังไมครบ 1 ป 
กรณีดังกลาวน้ีไดเขาสูกระบวนการขอพิพาทตามท่ีสัญญากําหนด โดยเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2548 อนุญาโตตุลาการมีคํา
ตัดสินให กปภ. ชําระเงินคางชําระท่ีเกิดจากการไมไดปรับคานํ้าประปาคืนแกประปาปทุมธานี จํานวนท้ังสิ้น 427.2 ลาน
บาท  

อัตราคานํ้าประปาของประปาปทุมธานี เปนดังน้ี 

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 
1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธันวาคม 2553 10.99 10.99 0.00 
1 มกราคม 2554  ถึง 31 ธันวาคม 2554 11.37 11.37 0.00 
1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 11.83 11.83 0.00 

 
หมายเหตุ:  1 อัตราคานํ้าประปา ถามีการปรับคานํ้าประปาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 
 2 อัตราคานํ้าประปาท่ี กปภ. ชําระใหกับประปาปทุมธานี ท้ังน้ี กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 
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(2) สัญญาซื้อขายน้ําประปา 

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2549 ประปาปทุมธานีไดลงนามในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเพ่ิมเติมอีก  70,000  
ลบ.ม./วัน เพ่ือใชในพ้ืนท่ีสํานักงานประปารังสิต กับ กปภ. โดยใชทรัพยสินบางสวนจากโครงการในสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา ท้ังน้ี เพ่ือเปนการรองรับปริมาณการผลิตตอวันท่ีสูงขึ้น ประปาปทุมธานีเปนผู
ลงทุนปรับปรุงระบบนํ้าดิบ กอสรางระบบผลิตนํ้าประปา สถานีเพ่ิมแรงดันนํ้า ปรับปรุงระบบสงนํ้า สถานีจายนํ้า เพ่ือเพ่ิม
กําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วัน และเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ท่ีผานมาประปาปทุมธานี ไดดําเนินการผลิตและสง
นํ้าประปาจากโรงผลิตนํ้าประปาดังกลาวใหแก กปภ. แลว 

สัญญาฉบับน้ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 14 ตุลาคม 2566 เชนเดียวกับสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 
ลักษณะของสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูดําเนินการกอสราง
ท้ังหมด และตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินบางสวน ไดแกทรัพยสินจากการปรับปรุงสถานีจายนํ้าคูคตและทอนํ้าท่ีวาง
เพ่ิมเติมทันทีท่ีกอสรางเสร็จแก กปภ. และตองสงมอบระบบน้ําดิบ ระบบผลิตนํ้าประปา และระบบสง-จายน้ําประปาแก 
กปภ. เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา หากประปาปทุมธานีตองการขยายระยะเวลาของสัญญาออกไป ประปาปทุมธานี
ตองแจงให กปภ. ทราบภายในระยะเวลาไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกําหนดสัญญา แตการขยายเวลาของสัญญา
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ กปภ. แตเพียงผูเดียวเทาน้ัน 

ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีตองสามารถดําเนินการผลิตและสงนํ้าประปาใหแก กปภ. ไดในปริมาณ 20,000 ลบ.ม./วัน 
ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือนนับจากวันท่ีลงนามในสัญญาหรือภายในวันท่ี 14 มกราคม 2550 และตองสามารถ
ดําเนินการผลิตและสงนํ้าประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 เดือนนับจากวันท่ีลงนามใน
สัญญาหรือภายในวันท่ี 14 กันยายน 2551 

ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อจากประปาปทุมธานี (MOQ) ตามสัญญาน้ี สรุปไดดังน้ี 

คร้ังท่ี ระยะเวลาเร่ิมตน ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ.  
ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 

1 วันท่ีสามารถผลิต-สงนํ้าประปาในปริมาณ 70,000 
ลบ.ม./วัน 

50,000 

2 วันท่ีถัดจากวันท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ท่ี
ตองซื้อในคร้ังท่ี 1 

60,000 

3 วันท่ีถัดจากวันท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ท่ี
ตองซื้อในคร้ังท่ี 2 

70,000 

ประปาปทุมธานีทําการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาเพ่ือผลิตนํ้าประปาในสวนเพ่ิมเติมน้ี โดยนํ้าประปาท่ีผลิตไดจะ
ถูกสงจากโรงผลิตนํ้าท่ี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไปยังสถานีจายนํ้ารังสิตผานทอสงนํ้าประธาน (BTM) และจะถูกสงจาก
สถานีจายนํ้ารังสิตผานทอจายนํ้า (LDN) ของ กปภ. ไปยังสํานักงานประปารังสิต ท้ังน้ี การวัดปริมาณซ้ือขาย จะวัดจาก
มาตรวัดนํ้าท่ีติดต้ังไวท่ีหนาสถานีจายนํ้ารังสิต ราคานํ้าประปาประจําป 2549 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) คิดท่ี ลบ.ม. ละ 
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9.90 บาท และ อัตราคานํ้าประปาจะปรับทุกวันท่ี 1 มกราคมของแตละป โดยเร่ิมปรับคร้ังแรกในวันท่ี 1 มกราคม 2550 
ตามสูตรการคํานวณท่ีระบุในสัญญา ดังน้ี 

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

 

BWCi+1  คือ คานํ้าประปาประจําป ในปท่ี i+1 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
BWCi  คือ คานํ้าประปาประจําป ในปท่ี i (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i - 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของท้ังประเทศ ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
I คือ ปกอนหนาปท่ีจะมีการปรับราคาคานํ้าประปา 

อยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถรองขอปรับราคาคานํ้าประปาได หากมีกรณีท่ีรัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจาย
คานํ้าดิบ อันมีผลเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายนํ้าประปา โดยประปาปทุมธานีและ กปภ. จะดําเนินการตกลง
กัน 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

ประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันท่ี 13 
มกราคม 2543 ถึง 12 มกราคม 2568 โดยประปาปทุมธานีไดรับสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาในเขต
พ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ท้ังน้ีประปาปทุมธานีจะคิดคานํ้าประปาจากผูใชนํ้าไดตามอัตราในสัญญา
ใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา  

(4) หนังสืออนุญาตใหใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยา 

 ประปาปทุมธานีไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2538 ขออนุญาต
สูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม. เพ่ือใชเปนแหลงนํ้าดิบในการผลิตเปนนํ้าประปาจายใหแก
ประชาชน ตามท่ีประปาปทุมธานีไดรับสิทธิตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในโครงการเอกชนรวมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี – รังสิตจาก กปภ. ท้ังน้ี ประปาปทุมธานี 
ไดรับหนังสือท่ี นร กทช./070 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2539 จากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เห็นชอบให
ประปาปทุมธานีใชนํ้าดิบตามปริมาณท่ีแจงมาในโครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากร
แหงชาติไดระบุเงื่อนไขให ประปาปทุมธานีจะตองจัดหาแหลงนํ้าสํารองไวใหเพียงพอเพ่ือใชในภาวะขาดแคลน และหาก
เกิดภาวะนํ้าขาดแคลนขึ้น คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติอาจจะพิจารณาจัดสรรปริมาณนํ้าใหในสัดสวนท่ีลดลง
หรือระงับการใชนํ้าได ซึ่งทางประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 อยางไรก็ดี ในขณะนี้ ประปาปทุมธานีกําลังอยูระหวางการดําเนินการขออนุญาตใชนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาเพ่ิม
อีกวันละ 100,000 ลบ.ม. เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2549 กปภ. ไดทําสัญญาซ้ือขายนํ้าประปาจากประปาปทุมธานีเพ่ิมอีก 
70,000 ลบ.ม./วัน ดวยเหตุน้ี ประปาปทุมธานีจึงมีหนังสือถึงสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 2 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2550 
เพ่ือขออนุญาตสูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาเพ่ิมในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. รวมท้ังสิ้น 400,000 ลบ.ม./วัน โดยใช
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สถานีสูบนํ้าเดิมท่ีเขต อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ในการนี้ ประปาปทุมธานี ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะห กปภ. ใหชวยทํา
หนังสือสนับสนุนการขออนุญาตใชนํ้าเพ่ิมเติมสําหรับโครงการปรับปรุงขยายกิจการประปาปทุมธานี – รังสิตดังกลาวตอ
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า และอยูระหวางการพิจารณาอนุญาต 

(5) สัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

กอนวันท่ี 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานี ไดเขาทําสัญญาวาจางปทุมธานี โอเปอเรชั่นส ใหดําเนินการในสวน
ของการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตนํ้าประปา โดยประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบในสวนของคาอะไหล
อุปกรณ สวนปทุมธานี โอเปอเรชั่นสรับผิดชอบคาใชจายในสวนอื่นท่ีเหลือ ปทุมธานี โอเปอเรชั่นสไดทําสัญญาวาจางบีเจ
ทีใหรับชวงดําเนินการตออีกทีหน่ึง โดยปทุมธานี โอเปอเรชั่นสเปนผูรับผิดชอบคาสารเคมี คาไฟฟา และบีเจที เปน
ผูรับผิดชอบคาแรงงานและคาวัสดุสิ้นเปลือง ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีไดยกเลิกสัญญาการบริหารจัดการ และซอมบํารุงกับ
ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส โดยการจายเงินคาชดเชย 385 ลานบาทแกปทุมธานี โอเปอเรชั่นส เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2550 

เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานีไดเขาซื้อหุนสามัญ จํานวนรอยละ 99.99 ของบีเจทีในราคา 305 ลาน
บาท จากกลุมผูถือหุนเดิมของบีเจที ไดแก  บริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จํากัด และนครหลวงคาขาว ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีไม
มีความเก่ียวโยงกับบริษัทฯ สงผลใหบีเจทีมีฐานะเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี โดยประปาปทุมธานีไดทําสัญญา
กับบีเจทีโดยตรงใหทําหนาท่ีเปนหนวยผลิตนํ้าประปาใหต้ังแตบัดน้ัน สัญญาน้ีจะสิ้นสุดลงในป 2566 ท้ังน้ี บีเจทีเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาสารเคมี คาแรงงาน คาอะไหลอุปกรณ และคาวัสดุสิ้นเปลือง สวนประปาปทุมธานี
เปนผูรับผิดชอบคาไฟฟาในอัตราคงท่ี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของประปาปทุมธานี เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติใหประปาปทุมธานี ดําเนินการ
ปรับแกสัญญาบริหารจัดการและซอมบํารุงรักษาใหม เปนสัญญาซอมบํารุงรักษา โดยกําหนดใน บีเจที ทําหนาท่ีเปนเพียง
หนวยซอมบํารุงรักษาแตเพียงอยางเดียว สวนงานผลิตนํ้าประปาน้ันเปนหนาท่ีของประปาปทุมธานีเอง และรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนคาสารเคมี คาไฟฟา คาแรงงานของหนวยการผลิต และคาอะไหลและอุปกรณ ประปาปทุมธานีและบีเจ
ที  ปจจุบัน บีเจที ไดถูกควบรวมกิจการกับวอเตอรโฟลวและเปลี่ยนเปนบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จํากัด 

4.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการ 

4.1.2.1 บริษัทฯ 

การผลิตน้ําประปา 

 บริษัทฯ ผลิตนํ้าประปาโดยการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนตอนกลาง เพ่ือเขาสูกระบวนการผลิตนํ้าประปาท่ีโรง
ผลิตนํ้าของบริษัทฯ ซึ่งต้ังอยู ณ ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ฝงตะวันออกของแมนํ้าทาจีน มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 92 
ไร แบงเปนโรงผลิตนํ้าประปา 38 ไร และสวนพ้ืนท่ีท่ีใชฝงตะกอน 54 ไร  โรงผลิตนํ้าของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดต้ังและ
กําลังการผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ี 320,000 ลบ.ม./วันและไดขยายกําลังการผลิตเปน 440,000 ลบ.ม./วัน 
แลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2553 

 กระบวนการผลิตเร่ิมตนดวยการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนเขาสูบอสูบนํ้าดิบ ท้ังน้ีระบบสามารถสูบนํ้าดิบ ณ 
ปจจุบันไดท้ังสิ้น 336,800 ลบ.ม./วัน โดยนํ้าดิบจะผานการกรองดวยตะแกรงหยาบและตะแกรงขนาดละเอียด   จากนั้น 
นํ้าดิบจะเขาสูกระบวนการผสมเร็วในบอผสมเร็ว เพ่ือผสมสารเคมีอันไดแก สารสม ปูนขาว ดางทับทิม และ โพลิเมอร เขา
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กับนํ้าดิบ เพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางเม็ดตะกอน (Coagulation) และจากน้ันจะเขาสูกระบวนการตกตะกอนเพ่ือพักให
ตกตะกอน (Flocculation) ในถังตกตะกอน และเขาสูกระบวนการกรอง (Gravity Filter) หลังจากน้ัน นํ้าท่ีกรองไดจะเขาสู
กระบวนการเติมคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อโรคกอนถูกสงไปเก็บไวในถังเก็บนํ้าใสขนาด 30,000 ลบ.ม. กอนจายออกไปยังอาคาร
สูบสงนํ้า ซึ่งเปนอาคารท่ีติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ือสงนํ้าไปยังสถานีจายนํ้าในพ้ืนท่ี ผานเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 5 ชุด ขนาด 
3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง  

 ท้ังน้ี ตะกอนท่ีแยกไดจากขั้นตอนของกระบวนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะถูกสงไปยังกระบวนการ
กําจัดตะกอนโดยนําไปรีดนํ้าออกและนํากากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ทั้งน้ี บริษัทฯ ใชเคร่ืองรีดตะกอนแบบ 
Belt Press ซึ่งมีลักษณะคลายสายพาน สวนนํ้าท่ีไดจากการรีดตะกอนจะถูกนํายอนกลับเขาไปในกระบวนการผลิตใหม 
ซึ่งเทากับวา ตลอดกระบวนการผลิตน้ัน ไมมีการปลอยนํ้ากลับลงสูแหลงนํ้าดิบอีกเลย (Zero Discharge) 

 อน่ึง นํ้าดิบท่ีสูบจะถูกนํามาทดสอบคุณภาพนํ้าดวยระบบ Jar Test ซึ่งเปนการเก็บตัวอยางนํ้าดิบเพ่ือทําการ
ทดลองการเติมสารเคมี และกวนตะกอนใหเกิดตะกอนในหองทดสอบ เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีท่ีตองใชใน
กระบวนการผลิตใหเหมาะสม การทํา Jar Test จะทําอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง หรืออาจทดสอบถี่ขึ้น ขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของน้ําดิบในแตละชวงเวลา  

 

กระบวนการสูบนํ้าดิบ (Raw Water Intake) 

 

กระบวนการผสมเร็ว (Rapid Mixing Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอน (Flat Bottom Clarifier) 
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กระบวนการกรอง (Rapid Gravity Filter) 

 

กระบวนการเกบ็นํ้า (Storage Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอนเขมขน   

(Sludge Thickener) 

 

 

กระบวนการรีดตะกอน (Belt Press) 

 กระบวนการผลิต ณ โรงผลิตนํ้า การสงนํ้าประปาไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหง และกระบวนการจายนํ้าประปา
ใหกับสํานักงานประปาของ กปภ. ใชการควบคุมแบบอัตโนมัติท้ังหมด ดวยระบบ SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) และระบบควบคุมทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือควบคุมการผลิต และการกระจายนํ้าสูสถานีจายนํ้าได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกลาวต้ังอยูในอาคารควบคุม ซึ่งเปนอาคารอิสระท่ีแยกออกมาจากโรงผลิตนํ้า  

 บริษัทฯ ยังไดสรางอาคารเก็บสารเคมีแยกตางหากออกมาจากโรงผลิตนํ้า เพ่ือเก็บสารเคมีกอนท่ีจะนําเขาสู
ระบบผลิตนํ้าโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ี สารเคมีหลักท่ีใชในกระบวนการผลิตประกอบดวย 

- สารสม ใชเพ่ือทําใหสารแขวนลอยในนํ้าดิบรวมตัวกันตกตะกอน 

- ดางทับทิม ใชเพ่ือกําจัดสารเคมีบางชนิดในนํ้าดิบท่ีทําใหนํ้าดิบมีสี 

- คลอรีนเหลว ใชในกระบวนการฆาเชื้อโรค 
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- สารโพลิอีเล็คโตรไลท ใชเพ่ือทําใหกอนตะกอนมีขนาดใหญเพ่ือใหตกตะกอนสูกนถังไดเร็ว 

- ปูนขาว ใชเพ่ือปรับคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของน้ําใหเปนกลาง 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใชเคร่ืองสูบจายสารเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสามารถปรับความถี่การสูบ และปริมาณ
สารเคมีไดตามความเหมาะสมตามปริมาณ และคุณภาพนํ้าดิบท่ีไดจากการทดสอบทุกวัน อีกท้ังยังมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
สํารองเพ่ือใชในกรณีไฟฟาดับ เน่ืองจากเคร่ืองจักรของบริษัทฯ ตองเดินเคร่ืองตลอด 24 ชั่วโมง ดวยเหตุเดียวกันน้ีบริษัทฯ 
จึงไดจัดใหมีหอพักพนักงาน ต้ังอยูบริเวณโรงผลิตนํ้า เพ่ือรักษาความตอเน่ืองในการผลิตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  

 การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

 นํ้าประปาท่ีผลิต และเก็บไว ณ ถังเก็บนํ้าซึ่งมีความจุ 30,000 ลบ.ม. จะถูกสงออกไปใหแกสถานีจายนํ้าของ
บริษัทฯ ท้ัง 2 แหง คือ 

(1) สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล ต้ังอยู ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายใต
บริเวณประกอบดวยถังเก็บนํ้าจํานวน 2 ถัง ท่ีใชผนังรวมกันมีความจุรวม 50,000 ลบ.ม. ติดต้ังระบบสูบนํ้า
แบงเปน 2 ชุด โดยชุดแรกเปนเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 5 เคร่ืองขนาดอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง/เคร่ือง เพ่ือสูบ
จายนํ้าประปาจายในพ้ืนท่ีบริการ และจายไปยังสถานีสูบจายนํ้าประปาสามพรานและสถานีสูบจายนํ้าประปา
ออมนอย ซึ่งทําหนาท่ีแจกจายนํ้าใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัย
ศรี  จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และชุดท่ีสอง เปนเคร่ืองสูบนํ้า 5 เคร่ือง อัตรา
สูบ 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง/เคร่ือง เพ่ือสูบสงนํ้าไปยังสถานีจายนํ้ามหาชัย 

 

 

(2) สถานีจายนํ้ามหาชัย ต้ังอยูท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายในบริเวณประกอบดวยถังจํานวน 
2 ถัง ท่ีใชผนังรวมกัน โดยมีความจุรวม 20,000 ลบ.ม. รับนํ้าประปาจากสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล  แลว
แจกจายนํ้าประปาผานระบบสูบนํ้าจํานวน 4 เคร่ือง ขนาดอัตราสูบน้ํา 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง/เคร่ือง เพ่ือสูบจาย
นํ้าประปาจายในพ้ืนท่ีบริการ และจายไปยังสถานีสูบจายนํ้าประปาสมุทรสาคร ซึ่งทําหนาท่ีจายนํ้าใหแกพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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 ณ สถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงมีโรงควบคุมการรับ และจายนํ้าใหเหมาะสมกับปริมาณนํ้าท่ีตองการในพ้ืนท่ีจายนํ้า 
โดยการจายนํ้าจะสูบจายผานมาตรวัดนํ้าตออนุกรมกันเพ่ือบันทึกปริมาณการจายนํ้าใหกับ กปภ. นอกจากน้ียังมีถัง
ควบคุมแรงดัน เพ่ือปองกันระบบทอสงนํ้าเปนสูญญากาศ และเกิดการเสียรูปทรงเม่ือเกิดคลื่นกําทอน (Resonance 
Frequency) ในกรณีท่ีเกิดไฟฟาดับ โดยการทําหนาท่ีเติมอากาศเขาไปในระบบทอ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดติดต้ังเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาสํารอง ไวใชงานกรณีไฟฟาดับเชนเดียวกับท่ีโรงผลิตนํ้าดวย 

ระบบทอสงน้ําประปา  

 นํ้าประปาท่ีผลิตไดจากโรงผลิตนํ้าจะถูกสงไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงของบริษัทฯ ดวยทอสงนํ้าประธาน หรือ 
ทอ BTM (Bulk Transmission Main)  ท้ังน้ี ระบบทอสงนํ้าประปาของบริษัทฯ ประกอบดวย 

(1) ระบบทอสงนํ้าจากโรงผลิตนํ้าไปยังสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1,500 มม. (1.5 
เมตร) มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ชวงแรกจากโรงผลิตนํ้าบางเลนวางในไหลทางของถนนศาลายา-
บางภาษี จนถึงทางรถไฟสายใต เลี้ยวขวาตามทางรถไฟ เลี้ยวซายตามถนนหมายเลข 3414 ลอดขาม 
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี มาตามถนนพุทธมณฑลสาย 5 จนถึงสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล 

(2) ระบบทอสงนํ้าจากสถานีจายนํ้าพุทธมณฑลไปยังสถานีจายนํ้ามหาชัย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1,000 
มม. (1.0 เมตร) ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรโดยวางทออยูในไหลทางของถนนพุทธมณฑลสาย 5 และ
ถนนเศรษฐกิจ 

 

 
 

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 

 สถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหง ทําหนาท่ีจายนํ้าประปาใหแก กปภ. โดยทอจายนํ้า หรือทอ Local Distribution 
Network (LDN) ซึ่งเปนทอจายนํ้าแรงดันสูงกอนท่ีจะปรับแรงดันสูทอบริการในพ้ืนท่ีบริการของ กปภ. เพ่ือจายนํ้าใหแก
ผูใชนํ้า โดยทอจายนํ้า LDN ซึ่งมีระยะทางท้ังสิ้น 113 กิโลเมตร  
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 ท้ังน้ีการเช่ือมตอของทอจายนํ้า LDN แตละจุด จะถูกเชื่อมตอโดยบอวาลวซึ่งประกอบดวยอุปกรณควบคุม
แรงดันท่ีเชื่อมตอระหวางทอจายนํ้า LDN และทอบริการของ กปภ. ดวยกัน ซึ่งมีท้ังสิ้น 43 จุดดวยกัน ซึ่งทําหนาท่ีปรับลด
แรงดันนํ้าเพ่ือใหเปนแรงดันนํ้าท่ีเหมาะสมในการสงนํ้าไปยังผูใชนํ้า อีกท้ังยังอํานวยความสะดวกในการซอมแซม และ
บํารุงดูแลรักษาทอในแตละจุดดวย โดยบอวาลว และอุปกรณควบคุมแรงดันท้ังหมดถือเปนทรัพยสินของบริษัทฯ 

 

แผนที่แสดงสถานีจายน้ําและสถานีเพ่ิมแรงดัน  
พ้ืนที่การจายน้าํของ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

 
 ท่ีมา: บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ตองชําระคาเชาพ้ืนท่ีสําหรับการวางทอประปาแกกรมทางหลวงปละ 18.0 ลานบาท ประกอบดวย
คาเชาในสวนของทอสงนํ้าประธาน (BTM) จํานวน 4.7 ลานบาท และคาเชาในสวนของทอจายนํ้า (LDN) จํานวน 13.3 
ลานบาท โดยคาเชาทอดังกลาวจะปรับขึ้นรอยละ 15 สําหรับทุกๆ 5 ป ตามเงื่อนท่ีไขท่ีกรมทางหลวงเปนผูกําหนด  
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 นํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดในสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปา อันเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ดังตอไปน้ี  

 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการรักษาคุณภาพนํ้าใหไดตามมาตรฐานทุกขั้นตอนของการผลิต
นํ้าประปา เพ่ือใหม่ันใจไดวานํ้าประปามีคุณภาพตามท่ีกําหนด บริษัทฯ จึงทําการทดสอบคุณภาพนํ้าในทุกขั้นตอนของ

หมวดลักษณะ รายการ เกณฑทีก่ําหนดสูงสุด เกณฑที่อนุโลมใหสูงสุด 

คุณลักษณะทางกายภาพ 

ส ี 5 ปลาตินัม-โคบอลต 15 ปลาตนิัม-โคบอลต 

รส ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 

กลิ่น ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 

ความขุน 5 ซิลิกา 20 ซิลิกา 

ความเปนกรด-ดาง 6.5 ถึง 8.5 ไมเกิน 9.2 

คุณลักษณะทางเคมี  
(หนวย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เดซเิมตร) 

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 

ฟโนลกิซับสแตนซ 0.001 0.002 

สารเปนพิษ  
(หนวย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เดซเิมตร) 

ปรอท 0.001 - 

ตะกั่ว 0.05 - 

อารเซนิก 0.05 - 

เซเลเนยีม 0.01 - 

โครเมียม 0.05 - 

ไซอะไนด 0.2 - 

คัดเมียม 0.01 - 

บาเรียม 1.0 - 

คุณลักษณะทางจุลชวีวิทยา  
(โคลนีีตอลูกบาศกเซนติเมตร) 

แสตนดารดเพลต 500 - 

เอ็มพีเอ็น นอยกวา 2.2 - 

อีโคไล ไมมี - 
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การผลิต ต้ังแตการเติมสารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน และการสงจายนํ้าออกจากโรงผลิตนํ้า ดวยการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ และความชํานาญในการผลิตทําใหนํ้าประปาท่ีผลิตไดของบริษัทฯ เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดของ กปภ. 
มาโดยตลอดต้ังแตเร่ิมดําเนินการผลิตเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2547 จนกระท่ังปจจุบัน 

 

4.1.2.2 ประปาปทุมธานี 

การผลิตน้ําประปา 

โรงงานผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานี ต้ังอยูท่ี ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนท่ี
รวม 46 ไร ท้ังน้ี จากเดิมท่ีประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตติดต้ังท่ี 288,000 ลบ.ม./วัน ประปาปทุมธานีไดปรับปรุงโรง
ผลิตนํ้าประปาเพ่ิมขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ทําใหกําลังการผลิตนํ้าประปาสูงสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 เทากับ 388,000 ลบ.ม./วัน  

การผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานีเร่ิมตนดวยการสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาเขาสูระบบผลิต ทั้งน้ี 
ระบบสามารถสูบนํ้าดิบไดสูงสุดวันละ 409,000 ลบ.ม. โดยนํ้าดิบจะผานเคร่ืองตักขยะชนิดหยาบ และตะแกรงขนาด
ละเอียด จากน้ัน นํ้าดิบจะผานขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับในกระบวนการของบริษัทฯ ไดแก กระบวนการผสมเร็ว 
กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง และกระบวนการเติมคลอรีน จากน้ัน นํ้าท่ีผานการเติมคลอรีนแลวจะถูกสงไป
ยังถังนํ้าใสท่ีมีขนาดความจุ 7,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนท่ีพักนํ้าเพ่ือรอสูบจายโดยเครื่องสูบนํ้าแรงดันสูง สงไปยังสถานี
จายนํ้าประปาท้ัง 3 แหง 

ตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกสงไปท่ีกระบวนการกําจัดตะกอนเพ่ือแยกน้ําออกจากกากตะกอน 
ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีใชเคร่ืองรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึ่งเปนกระบวนการแยกตะกอนโดยใชแรงเหว่ียง กากตะกอน
จะถูกนําออกจากกระบวนการผลิต สวนนํ้าท่ีเหลือจะถูกนํายอนกลับมายังกระบวนการผลิตใหม หรือเปน Zero 
Discharge เชนเดียวกับบริษัทฯ 

อน่ึง นํ้าดิบท่ีสูบขึ้นมา จะนํามาทําการทดสอบคุณภาพนํ้าดวยระบบ Jar Test เชนเดียวกับบริษัทฯ  

 

กระบวนการรับและสูบนํ้าดิบ 
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บอตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอน (Clarification) 

 

กระบวนการกรอง (Gravity Filtration) 

 

คลอรีน ถังนํ้าใน และระบบสูบนํ้าแรงสูง (Clear Water 
& Chlorine Contact Tank) 
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อาคารรวมนํ้าตะกอน (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) ท่ีใชเก็บสารเคมีเพ่ือสงไปยังระบบผสมสารเคมีโดย
อัตโนมัติ โดยประปาปทุมธานีใชเคร่ืองสูบจายแบบ diaphragm เชนกัน และอาคารสารเคมีดังกลาวต้ังอยูแยกตางหาก
จากโรงผลิตนํ้าเชนเดียวกับบริษัทฯ ท้ังน้ี สารเคมีหลักท่ีประปาปทุมธานีใชในกระบวนการผลิตประกอบไปดวยสารสม 
คลอรีน สารโพลีอีเล็คโตรไลท และปูนขาว ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิตนํ้าประปา เน่ืองจาก
คุณลักษณะของนํ้าดิบท่ีแตกตางกัน นํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาไมไดประกอบไปดวยสารเคมีชนิดท่ีกอใหเกิดสีท่ีสามารถ
กําจัดไดดวยดางทับทิม 

การสงน้ําประปาไปยังสถานีจายน้ํา 

  นํ้าประปาจะถกูสบูสงไปยังสถานีจายนํ้าประปา ซึ่งสถานีจายนํ้าประปา ทําหนาท่ีพักนํ้าประปาและสูบจายเขา
สูระบบทอจายนํ้าประปาของ กปภ. สถานีดังกลาวประกอบดวย 

(1) สถานีจายนํ้าธรรมศาสตร ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 6 ถนนเลยีบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บนํ้าขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 3 เคร่ือง ขนาด 
4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขับดวยมอเตอรขนาด 630 กิโลวัตต เพ่ือจายนํ้าประปาไปยังระบบจายนํ้าประปา
ของสํานักงานประปารังสิต และบางสวนของสํานักงานประปาอยุธยา เพ่ือจายนํ้าประปาใหกับประชาชน 
ในพ้ืนท่ี อําเภอคลองหลวง และพ้ืนท่ีบางสวนในเขตจังหวัดอยุธยา 

 

 
 

(2) สถานีจายนํ้ารังสติ ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยอาคารเก็บนํ้าขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 3 เคร่ือง ขนาด 
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4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขับดวยมอเตอรขนาด 630 กิโลวัตต เพ่ือจายนํ้าประปาไปยังระบบจายนํ้าประปา
ของสํานักงานประปารังสิต เพ่ือจายนํ้าประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ี อําเภอธัญบุรี และอําเภอลําลูกกา 

 

                      
 

(3) สถานีจายนํ้าปทุมธานี ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย
อาคารเก็บนํ้าขนาด 24,000ลบ.ม. มีเคร่ืองสบูนํ้าจํานวน 3 เคร่ืองขนาด 2,880 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขับดวย
มอเตอรขนาด 355 กิโลวัตต เพ่ือจายนํ้าประปาไปยังระบบจายนํ้าประปาของสํานักงานประปาปทุมธานี 
เพ่ือจายนํ้าประปาใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอําเภอลาดหลุมแกว 

 

                        

 ท้ังน้ี สถานีจายประปาทั้ง 3 แหงของประปาปทุมธานีมีชุดอุปกรณปรับความเร็วรอบควบคุมแรงดันการจายนํ้า
ใหเหมาะสมกับปริมาณนํ้าท่ีตองการในพ้ืนท่ีจายนํ้า โดยมีการจายนํ้าผานมาตรวัดนํ้าท่ีตออนุกรมกันเพ่ือบันทึกปริมาณ
การจายนํ้าให กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของประปาปทุมธานีครอบคลุมถึงมาตร
วัดนํ้าท่ีสถานีจายนํ้าเทาน้ัน ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีมีอุปกรณปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในระบบทอสงนํ้าจากโรง
ผลิตนํ้าไปยังสถานีจายนํ้า สวนระบบจายน้ําประปาต้ังแตสวนท่ีออกจากสถานีจายนํ้าประปาเปนตนไปอยูในความ
รับผิดชอบดูแลของ กปภ.  

ระบบทอสงน้ําประปา 

นํ้าประปาท่ีผลิตไดจากโรงผลิตนํ้า จะถูกสงไปยังสถานีจายนํ้าท้ัง 3 แหงของประปาปทุมธานีดวยทอสงนํ้า
ประธาน (Bulk Transmission Main) ท้ังน้ี ระบบทอสงนํ้าประปาของประปาปทุมธานีประกอบดวย 

(1) ระบบทอสงนํ้าจากโรงผลิตน้ําไปยังสถานีจายนํ้ารังสติ มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,500 มม.
ระยะทางประมาณ2.35 กโิลเมตร (โรงผลิตนํ้าไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 347)  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
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1,200 มม.ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร (จากถนนทางหลวงหมายเลข 347 ไปยังแยกคลองเปรม
ประชากร) และขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,000 มม. ระยะทางประมาณ 8.31 กิโลเมตร (จากแยกคลอง
เปรมประชากรไปยังสถานีจายนํ้ารังสิต) 

(2) ระบบทอสงนํ้าจากโรงผลิตนํ้าไปยังสถานีจายนํ้าธรรมศาสตร มี 3 ขนาดคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,500 
มม.ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร และขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,200 มม. ระยะทางประมาณ 2.57 
กิโลเมตร(ทอท้ังสองขนาดใชรวมกบัทอสงนํ้าท่ีจายจากโรงผลิตนํ้าไปยังสถานีจายนํ้ารังสติ) และ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1,000 มม.ระยะทางประมาณ 0.63 กิโลเมตร (จากแยกคลองเปรมประชากร ไปยังสถานี
จายนํ้าธรรมศาสตร) 

(3) ระบบทอสงนํ้าจากโรงผลิตนํ้าไปยังสถานีจายนํ้าปทุมธานี มีการวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 600 มม. 
ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใตแมนํ้าเจาพระยา และตอดวยทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 700 
มม. ระยะทางประมาณ 0.55 กโิลเมตร จากแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตกไปยังสถานีจายนํ้าปทุมธานี 

(4) เพ่ิมสถานีเพ่ิมแรงดันขึ้นในชวงตนทางของทอท่ีสงนํ้าไปยังสถานีจายนํ้ารังสิต มีการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า
จํานวน 5 เคร่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสงนํ้าไปยังสถานีจายนํ้ารังสิตเพ่ิมขึ้นเปน 200,000 
ลูกบาศกเมตรตอวัน 

 

               

ระบบทอจายน้ําประปาจากสถานีจายน้ํา 

 สถานีจายนํ้าท้ังสามแหง ทําหนาท่ีจายนํ้าใหแก กปภ. โดยผานทอจายนํ้าหรือ Local Distribution Network 
(LDN) ซึ่งเปนทรัพยสินของ กปภ. กอนเขาสูทอบริการเชนเดียวกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ตามขอกําหนดในสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาระหวางประปาปทุมธานีกับ กปภ. ระบบจายนํ้าประปาท่ีประปาปทุมธานีกอสราง
ท้ังหมดจะถูกโอนให กปภ. ต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการ หรือ วันท่ี 15 ตุลาคม 2541 ดวยเหตุน้ี ระบบจายนํ้าประปาท่ี
ประปาปทุมธานีสรางซึ่งประกอบไปดวยทอจายนํ้าบางสวนรวมถึงบอวาลวจึงเปนถูกโอนเปนทรัพยสินของ กปภ. ต้ังแต
บัดน้ัน 
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ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 นํ้าประปาท่ีประปาปทุมธานีผลิต และจําหนาย จะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในสัญญาให
สิทธิผลิตและจําหนายนํ้าประปาและสัญญาซื้อขายนํ้าประปา อันเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑผอุตสาหกรรม 
(มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังน้ี ท่ีผานมา นํ้าประปาที่
ประปาปทุมธานีผลิตไดมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอ 3.1.2.1 – 
ลักษณะผลิตภัณฑ และการใหบริการของบริษัทฯ - ตารางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

4.1.3 ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาส และขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

 รายไดของบริษัทฯ เติบโตตามปริมาณนํ้าท่ีบริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองต้ังแตเดือน
มกราคม 2547 ซึ่งเปนเดือนท่ีบริษัทฯ เร่ิมทําการจายนํ้าใหแก กปภ. โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2547-2554 ของบริษัทฯ 

ป 
ปริมาณน้ําที่จายทั้งหมด ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวัน Minimum Off-take Quantity2 อัตราคาน้ําประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน)1 (MOQ) ที่จายจริง 

2547 41,230,707 113,897 200,000 ลบ.ม./วัน 17.44 บาท/ ลบ.ม 

2548 67,111,687 183,868 200,000 ลบ.ม./วัน 18.61 บาท/ ลบ.ม 

2549 83,031,215 227,483 200,000-250,000 ลบ.ม./วัน 20.26 บาท/ ลบ.ม 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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ป 
ปริมาณน้ําที่จายทั้งหมด ปริมาณจายน้ําเฉลี่ยตอวัน Minimum Off-take Quantity2 อัตราคาน้ําประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน)1 (MOQ) ที่จายจริง 

2550 92,818,132 254,296 250,000 ลบ.ม./วัน 21.48 บาท/ ลบ.ม 

2551 107,519,685 293,770 250,000 – 300,000 ลบ.ม./วัน 22.75 บาท/ ลบ.ม 

2552 108,748,024 297,940 300,000 ลบ.ม./วัน 23.55 บาท/ ลบ.ม 

2553 120,197,282 329,308 
300,000 ลบ.ม./วัน 24.46 บาท/ลบ.ม 

309,000 ลบ.ม./วัน 10.75 บาท/ลบ.ม. 

2554 119,941,973 328,602 
300,000 ลบ.ม./วัน 25.11 บาท/ลบ.ม 

318,000 ลบ.ม./วัน 11.02 บาท/ลบ.ม. 

 

หมายเหตุ:   1ปริมาณจายนํ้าเฉล่ียตอวันตํ่ากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันตํ่ากวา MOQ 
  2ปริมาณนํ้าประปาข้ันตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อ ท้ังน้ี ณ 1 ก.ย. 2553 ปริมาณการรับซื้อขั้นตํ่าปรับเพิ่มจาก 300,000 ลบ.ม./วัน  

เปน 309,000 ลบ.ม./วัน  
 

  ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2554 ของบริษัทฯ 

เดือน 

ปริมาณน้ํา ปริมาณจายน้ํา Minimum Off-take Quantity1 อัตรา 

ที่จายทั้งหมด  เฉลี่ยตอวัน (MOQ) คาน้ําประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน)   (บาท/ ลบ.ม.) 

มกราคม     9,590,505        309,371    
 
 
 
 

24.46 

กุมภาพันธ      8,997,051        321,323    

มีนาคม      9,911,911        319,739   

เมษายน 9,614,387        320,480 ปริมาณนํ้าข้ันตํ่าที่ กปภ. ตองซ้ือ 

พฤษภาคม    10,218,297        329,622  เทากับ 300,000 ลบ.ม./วัน 

มิถุนายน     9,765,170       325,506   

 

กรกฎาคม   10,097,909       325,739   

สิงหาคม   10,155,819       327,607   

กันยายน     10,152,710         338,424 ณ วันที่ 1 ก.ย. 2553  

ตุลาคม        10,434,153            336,586 ปริมาณนํ้าข้ันตํ่าที่ กปภ. ตองซ้ือ  

พฤศจิกายน        10,239,746             341,325 เทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน 

ธันวาคม       10,764,317           347,236   

รวม 119,941,973  328,602   

หมายเหตุ:   1ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อ 
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 ประปาปทุมธานีมีรายไดจากการจําหนายนํ้าประปาใหแกประชาชนต้ังแตกันยายน 2541 ท้ังน้ีปริมาณนํ้าท่ีจายมีแนวโนม
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ดังมีรายละเอยีดดังตอไปน้ี 
 

ปริมาณน้ําที่จาย และปริมาณเฉล่ียตอวัน ในป 2541-2554 ของประปาปทุมธานี 

ป 
ปริมาณน้ําที่จายทั้งหมด 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน)1 

Minimum Off-take Quantity2 
(MOQ) 

อัตราคาน้ําประปา 
 

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 8.68 บาท/ ลบ.ม 

2543 41,641,315 112,849 140,000 ลบ.ม./วัน 8.59  บาท/ ลบ.ม 

2544 50,457,899 138,241 140,000 ลบ.ม./วัน 8.76  บาท/ ลบ.ม 

2545 64,054,504 175,492 140,000 ลบ.ม./วัน 8.95 บาท/ ลบ.ม 

2546 72,307,019 198,101 170,000 ลบ.ม./วัน 8.96 บาท/ ลบ.ม 

2547 89,306,778 244,008 180,000 ลบ.ม./วัน 9.12  บาท/ ลบ.ม 

2548 100,146,646 274,374 200,000 ลบ.ม./วัน 9.40  บาท/ ลบ.ม 

2549 107,333,239 294,064 220,000 ลบ.ม./วัน 9.90 บาท/ ลบ.ม 

2550 114,619,483 314,026 260,000 ลบ.ม./วัน 10.34 บาท/ ลบ.ม 

2551 115,283,731 315,139 310,000 ลบ.ม./วัน 10.52 บาท/ ลบ.ม 

2552 117,227,151 321,207 320,000 ลบ.ม./วัน 11.49 บาท/ ลบ.ม 

2553 125,362,837 343,460 330,000 ลบ.ม./วัน 10.99 บาท/ลบ.ม 

2554 129,562,937 354,967 330,000 ลบ.ม./วัน 11.37 บาท/ลบ.ม 

หมายเหตุ:  1ปริมาณจายนํ้าเฉล่ียตอวันตํ่ากวา MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปาจากประปาปทุมธานีในปริมาณตอวันตํ่ากวา MOQ 

 2ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อ 

 3อัตราคานํ้าประปาท่ี กปภ. ชําระใหกับประปาปทุมธานี ท้ังน้ี กปภ. ไมปรับคานํ้าประปาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 
 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวัน ในป 2554ของประปาปทุมธาน ี

เดือน 
ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

มกราคม        10,510,192            339,038 ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2553 ถึง 31 ก.ค. 
2553 ปริมาณนํ้าที่ กปภ. ตองซ้ือ 
เทากับ 320,000 ลบ.ม./วัน 

11.37 บาท / 
ลบ.ม. 

กุมภาพันธ          9,804,045                350,144  
มีนาคม        10,815,019                348,872 
เมษายน        10,487,012                349,567 
พฤษภาคม        11,137,409               359,271  
มิถุนายน        10,901,226                363,374 
กรกฎาคม        11,161,502                360,048 
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เดือน 
ปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉลี่ยตอวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity1 
(MOQ) 

อัตราคา
น้ําประปา 

สิงหาคม        11,209,901                361,610  

ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. 2553 ปริมาณนํ้า
ที่ กปภ. ตองซ้ือ เทากับ 330,000  
ลบ.ม./วัน 

กันยายน        10,935,021                364,501 
ตุลาคม        10,935,418                352,755  
พฤศจิกายน        10,583,864                352,795 
ธันวาคม        11,082,328                357,494 

รวม     129,562,937 354,956   

หมายเหตุ:   1ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อ 

 การเติบโตของรายไดของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ขึ้นอยูกบัปจจยัตางๆดังตอไปน้ี 

1. การเปล่ียนจากการบริโภคจากนํ้าบาดาลมาเปนนํ้าประปา  

 จากการสํารวจปริมาณความตองการน้ําในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ ไดรับสัมปทานโดยไทยดีซีไอ ซึ่งเปนบริษัทวิศวกรท่ี
ปรึกษาที่บริษัทฯ ไดวาจางดวยการสุมจํานวนผูใชนํ้าท้ังภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน จํานวน 200 ตัวอยาง พบวา
ปริมาณความตองการนํ้าในพ้ืนท่ีจําหนายนํ้าประปาของบริษัทฯใน จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาครท้ังหมดประมาณ 
967,234 ลบ.ม./วัน เม่ือเดือนมิถุนายน 2549 โดยแบงไดตามแหลงท่ีมาของนํ้าไดดังน้ี 
 

         หนวย : ลบ.ม./วัน 

น้ําบาดาล
781,113
81%

น้ําประปา
186,121
19%

 
ท่ีมา: บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

 ท้ังน้ี สืบเน่ืองมาจากการหันมาใชนํ้าประปา ไทยดีซีไอไดคาดการณวา ในพ้ืนท่ีบริการของสํานักงานประปาสาม
พราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร การใชนํ้าบาดาลของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจะ
สิ้นสุดลงในป 2558 
 
 สําหรับพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต ซึ่งเปนพ้ืนท่ีบริการของประปาปทุมธานี กรมทรัพยากรธรณีไดประกาศเขตวิกฤต
นํ้าบาดาลเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2538 ให จังหวัด ปทุมธานีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการควบคุมการขุดเจาะนํ้าบาดาล เน่ืองจากตรวจ
พบการทรุดตัวของพ้ืนท่ีอยางรุนแรง รัฐบาลและ กปภ. จึงมีนโยบายยกเลิกการใชบอบาดาล และมีแผนการขยายเขตจาย
นํ้าของ กปภ. ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี แมวามาตรการน้ียังไดรับการผอนผันในบางกรณี เชน กรณีท่ียังไมมีทอเมนจาย
นํ้าประปาผาน หรือกรณีท่ีเปนโรงงานฟอกยอมผาและเสนใย โรงงานชุบโลหะ ท่ีตองการน้ําท่ีมีคุณภาพตางจากนํ้าประปา 
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อยางไรก็ตาม ผูท่ียังคงใชนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีมีแนวโนมท่ีจะตองเปลี่ยนมาใชนํ้าประปาแทนเน่ืองจากการสนับสนุนและ
ขอกําหนดของภาครัฐ  
 
 สาเหตุท่ีผูใชนํ้าบาดาลหันมาใชนํ้าประปามากข้ึน โดยเฉพาะผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูใชนํ้าหลักของ
บริษัทฯ และประปาปทุมธานี เน่ืองมาจาก 

(1) คุณภาพนํ้าบาดาลท่ีเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของการปนเปอนของแรเหล็ก แมงกานีส รวมถึงความ
กระดาง และอุณหภูมินํ้าท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จากการปนเปอนของของเสียตางๆท่ีซึมลงสูนํ้าใตดิน  และการแทรกซึมของ
นํ้าเค็ม  

(2) มาตรฐานดานชีวอนามัยท่ีบังคับใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมอาหาร ท่ีจําเปนตองใชนํ้าท่ีมี
ความสะอาดในกระบวนการผลิต เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีใหการรับรองดานอาชีวอนามัย  

(3) ภาครัฐไมมีนโยบายในการเปดบอบาดาลใหม ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคได 

2. การเพ่ิมขึ้นของประชากร และแหลงท่ีอยูอาศัย  

 การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร สงผลใหความตองการใชนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย  
เน่ืองจากจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการเติบโตของเมืองอยางตอเน่ือง 
ดวยการขยายตัวของจํานวนประชากรไมวาจะในพ้ืนท่ีเองหรือประชากรท่ียายจากกรุงเทพมหานครเขามาอาศัยในเขต
ปริมณฑลรอบนอกกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึ้น ทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของแหลงท่ีอยูอาศัย  โครงการหมูบานตางๆ และ
ท่ีดินจัดสรรท่ีเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากในพ้ืนท่ีดังกลาว และมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ท้ังน้ี สิ้นป 2554 จังหวัด
นครปฐม และ จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 866,064 และ 499,098 คน ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 
คิดเปนรอยละ 0.68 และ 1.47 ตามลําดับ 
 
 สําหรับพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดวาเปนพ้ืนท่ีตอเน่ืองของกรุงเทพมหานคร ไดมีการพัฒนาเปน
ชุมชนท่ีหนาแนนยิ่งขึ้น มีการขยายตัวของจํานวนประชากร มีการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมือง ตลอดจนมีการใชท่ีดินเพ่ือเปนท่ี
อยูอาศัยแทนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรท่ีดินและท่ีอยูอาศัยในเขต อําเภอลําลูกกา อําเภอ
ธัญบุรี และอําเภอเมืองปทุมธานี ท้ังน้ี สิ้นป 2554 จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น1,010,898 คนเพ่ิมขึ้นจากสิ้น
ป 2553 คิดเปนรอยละ2.56 

 
จํานวนประชากร ต้ังแตป 2549 ถึง 2554 

                           หนวย: คน 

จังหวัด 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

นครปฐม 821,905 830,970 844,187 852,575 860,246 866,064 

สมุทรสาคร 462,510 469,934 479,085 486,134 491,887 499,098 

ปทุมธานี 861,338 896,843 930,040 959,576 985,643 1,010,898 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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3. การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม  

 พ้ืนท่ีในเขตจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศ ตามคําขวัญประจําจังหวัด
ท่ีวา “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร” รวมท้ังจังหวัดนครปฐมดวยเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมในจังหวัด
สมุทรสาคร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 และป 2554 เปนจํานวนท้ังสิ้น 4,509 
โรงงาน 4,893 โรงงาน 4,916 โรงงาน  5,149 โรงงาน 5,180 โรงงาน และ 5,157 โรงงาน ตามลําดับ สวนจํานวนโรงงาน
ในจังหวัดนครปฐม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553และป 2554 เปนจํานวนท้ังสิ้น  2,834 
โรงงาน 3,090 โรงงาน 2,781 โรงงาน  2,774 โรงงาน 2,890  โรงงาน และ 2,916 โรงงาน ตามลําดับ  
 

 ผลจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหความตองการใชนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นตาม
จํานวน และประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ตาม  โรงงานในบริเวณดังกลาวมีแนวโนมในการใช
นํ้าประปามากขึ้น อันเน่ืองมาจากหลายสาเหตุดวยกันดังตอไปน้ี 

(1) พ้ืนท่ีใหบริการของบริษัทฯ อยูใกลกับปากแมนํ้าและทะเล  ทําใหเกิดการแทรกตัวของนํ้าเค็มเขาไปยังนํ้าบาดาล 
อันสงผลใหคุณภาพนํ้าบาดาลลดลง 

(2) การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดของเสียท่ีถูกปลอยลงสูแมนํ้าทาจีนมาก ซึ่งทําใหเกิดการ
ปนเปอนของเสียในแหลงนํ้า ทําใหเกิดความตองการใชนํ้าประปาที่สะอาด และมีคุณภาพสูงมากขึ้นอยาง
ตอเน่ือง 

 นอกจากนี้ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังขึ้นใหมในพ้ืนท่ีบริการ ตองใชนํ้าประปาในการประกอบธุรกิจ อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุท่ีระบุไวในขอ 2 

สําหรับพ้ืนท่ีของ  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่ ง เปนเขตใหบ ริการของประปาปทุมธานี  มีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมเชนกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน จังหวัดปทุมธานี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 
2552 ป 2553 และ ป 2554เปนจํานวนท้ังสิ้น  2,563 โรงงาน 2,655 โรงงาน 2,778 โรงงาน 2,850 โรงงาน 2,988 โรงงาน 
และ 3,104 โรงงาน ตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อําเภอคลองหลวง อําเภอ
ธัญบุรี อําเภอลําลูกกา และอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยางไรก็ตามมีการคาดการณวา พ้ืนท่ีปทุมธานี - รังสิตจะมี
อัตราการขยายตัวของการใชนํ้าประปาในภาคอุตสาหกรรมตํ่ากวาอัตราการขยายตัวในภาคท่ีอยูอาศัยหรือภาคครัวเรือน  

4. การสงเสริมจากภาครัฐ 

4.1  นโยบายการสนับสนุนการติดต้ังระบบประปา 

ดวยความตองการใหผูใชนํ้าหันมาใชนํ้าประปามากขึ้น กปภ. จึงไดจัดใหมีรายการใหสวนลด   รอยละ 50 แกผู
ติดต้ังมาตรวัดนํ้าใหม ซึ่งเร่ิมต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2549 และสิ้นสุดเม่ือเดือน มิถุนายน 2549  ถึงแมโครงการ
สนับสนุนการติดต้ังระบบประปาดังกลาวจะสิ้นสุดไปแลวก็ตาม เน่ืองจากนโยบายการชักชวนใหผูใชนํ้าหันมา
ใชนํ้าประปายังคงมีอยูอยางตอเน่ือง และอาจมีโครงการสนับสนุนอื่นๆ ท่ีแตกตางกันออกไปในแตละชวงเวลา 
การประปาสวนภูมิภาค ไดดําเนินโครงการใหสวนลดอัตรารอยละ 15 ในการติดต้ังมาตรขนาด 3/4” และ 1/2" 
ท่ีต้ังอยูในระยะเหมาจายนับจากทอหลักของการประปาสวนภูมิภาค ไมเกิน 10 เมตร นับต้ังแต 1 สิงหาคม 
2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 
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4.2  การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการประปามากขึ้น 

ตามแผนวิสาหกิจฉบับท่ี 4 ปงบประมาณ 2545-2549 ของ กปภ. ไดมีนโยบายในการเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชนในการเขามาบริหารจัดการ รวมท้ังดําเนินกิจการประปาเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมท่ี กปภ. เคยรับซื้อ
นํ้าประปาจากภาคเอกชนตอปริมาณการจําหนายรวมในสัดสวน  รอยละ 13.8 ในป 2545 เพ่ิมเปนรอยละ 18.2 
ในป 2549 และหากวา กปภ. ยังคงไวซึ่งนโยบายในการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาดําเนินธุรกิจประปามาก
ขึ้นตอไปในอนาคต จะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจตอไปในพ้ืนท่ีอื่นนอกเหนือจากพ้ืนท่ี
ปจจุบันได  
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5 การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดรับสิทธิประโยชนจาก คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรสงเสริมการลงทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

บัตร
สงเสริม
เลขที่ 

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) 

ประเภท
กิจการ 

7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน 7.2 การประปา หรือน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และ  
7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน 

สิทธิและ
ประโยชน 

(1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคลซึ่งอยูในอปุการะของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจกัร
เทาที่คณะกรรมการเห็นควร โดยไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความ
เห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร  

(2) ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  
(3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
(4) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไม

เกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียนมีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการนั้น (นับตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555) แต
ตองมีมูลคารวมกันแลวไมเกิน 9,362 ลานบาท (ทั้งนี้ มูลคากําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 21 
กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทฯ เทากับ 2,077.8 ลานบาท) 

สําหรับสวนเดิม 
(1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคลซึ่งอยูใน

อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนด
ระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการเห็นควร โดยไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

(2) ไดรับลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไมอยูในรายการปรับลดอากรขาเขา
ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533 เวนแตรายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาต่ํา
กวารอยละ 10 จะไมไดรับการลดหยอน 

(3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (นับแตวันที่ 
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รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะ
ไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลงั
ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะ
เลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

(5) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลนั้น 

(6) ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงนิตราตางประเทศได 

15 ตุลาคม 2541 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2549) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหวางเวลานั้น ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นใน
ระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ปนับแตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจาก
กําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

(4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการ
สงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

(5) ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 
สําหรับสวนขยายกําลังการผลิต 
(1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคลซึ่งอยู

ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และ
กําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการเห็นควร โดยไดรับอนุญาต
ทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

(2) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
(3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ

สงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (นับแตวันที่ 
31 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560) แตตองมีมูลคารวมกันแลวไมเกิน 
693 ลานบาท ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลานั้น ผูไดรับการสงเสริมจะ
ไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิ
ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ปนับ
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แตวันพนกําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 
(4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการ
สงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

 

เงื่อนไขที่
สําคัญ1 

(1) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 3,000 ลานบาท โดยตองชําระเต็มมูลคาหุนกอนเปดดําเนินการ 
(2) ตองดําเนินการใหมีขนาดของกิจการใหมีกําลังการผลิตวันละประมาณ 320,000 ลบ.ม. 
(3) ตองลดราคาคาน้ําประปาลงอยางนอยที่สุดใหสามารถชดเชยกับภาษีอากรที่สูญเสียไป โดยใชวิธีการ

คํานวณจากมูลคาปจจุบัน (net present value) 
(4) ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 
(5) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมแยกตางหากจากกิจการสวนอื่นไมวาจะ

ไดรับการสงเสริมหรือไมก็ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
(6) ตองยื่นแบบขอใชสิทธิ และประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผลการดําเนินงานที่ผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิ
ประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(7) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานสากลอื่น
ที่เทียบเทา ภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป 

(8) จะตองตั้งโรงงานผลิตน้ําประปาในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และระบบสงทอน้ําประปาในจังหวัด
นครปฐม และสมุทรสาคร โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูในเขตหวงหามตามประกาศผังเมืองรวมของ
จังหวัด และตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้จะยาย
โรงงานไปตั้งในทองที่อื่นไมได ภายในระยะเวลา 15 ปนับแตวันเปดดําเนินการ 

สําหรับสวนเดิม 
(1) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการสงเสริม

ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการสงเสริมนั้นไป
ประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่ของตําแหนงที่ไดรับ
อนุมัติ เวนแตจะได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเมื่อชางฝมือหรือ
ผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 
วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง 

(2) เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมจะตองเปนเครื่องจักรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เวนแตจะมีเหตุผลพิเศษและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ 

2.1) เครื่องจักรซึ่งไดรับลดหยอนอากรขาเขานั้น จะตองนําเขามาภายในวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2541 หากไมสามารถนําเขามาไดทันภายในกําหนดนี้ จะตองไดรับ
อนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการ 

2.2) ตองจัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตามอากรขาเขา 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน เพื่อใหไดรับการอนุมัติให
เสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพนกําหนด 1 ป
ดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการลดหยอนอากรขา
เขาสําหรับเครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใชหนังสือ
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(9) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับอนุญาตให
นําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการสงเสริมนั้นไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใด
นอกเหนือขอบเขตหนาที่ของตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
เมื่อชางฝมือหรือผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะตองเรงรัดฝกอบรม และสนับสนุนคนไทยให
สามารถปฏิบัติงานตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมแทนชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และตองรายงานการปฏิบัติงานของชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตาง
ดาวที่ไดรับอนุญาตเขาเมืองวาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับรูความชํานาญเพียงใด 

(10) ที่ดินที่บริษัทฯ สามารถถือกรรมสิทธิ์ไดนั้น ตองเปนที่ดินที่ไดรับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมเทานั้น 

(11) อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนนั้น หากมีการค้ําประกันเครื่องจักร ตองจัดสงเอกสาร
รายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตามอากรขาเขา วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแก
สํานักงาน เพื่อใหไดรับการอนุมัติใหเสร็จสิ้นลงไดภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพน
กําหนด 1 ปดังกลาวแลวคณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา
สําหรับเครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารเปน
ประกันอากรขาเขา และสามารถใชเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติใหยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะ
กิจการตามบัตรสงเสริม รวมทั้งจะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักร
ที่ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา 

(12) ตองจัดใหมีและใชระบบปองกัน ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือที่จะกอใหเกิด
อันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง โดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ 

(13) การหยุดการดําเนินกิจการเกินกวาระยะเวลา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 

ค้ําประกันของธนาคารเปนประกันอากรขาเขา 
2.3) จะตองใชเครื่องจักรที่คณะกรรมการไดอนุมัติใหลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมที่ระบุเทานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กอน 
2.4) จะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่
ไดรับลดหยอนอากรขาเขา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน 

(3) ตองเริ่มงาน ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม 
(4) ตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 30 

เดือน นับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม 
(5) กอนเปดดําเนินการจะตองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

เพื่อทําการตรวจสอบอนุญาตใหเปดดําเนินการ 
(6) เมื่อเปดดําเนินการแลว ตองรายงานผลการดําเนินงานใหทราบดังนี้ 

6.1) การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนผูถือหุนระหวางผูมีสัญชาติไทยและสัญชาติตาง
ดาว และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางดาวตางสัญชาติทุกครั้ง 
6.2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 30 
มิถุนายน ของปถัดไป 
6.3) การปฏิบัติงานของชางฝมือตางดาว วาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับความรู
ความชํานาญเพียงไร 

(7) ตองจัดใหมีระบบปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ
กอใหเกิดอันตรายตอผูใกลเคียง โดยมีการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่
สวนราชการเห็นชอบ 

(8) การหยุดดําเนินกิจการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือนจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
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(14) คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบได จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากลและหากไดมีการประกาศ
กําหนดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว จะตองดําเนินการใหไดรับ
ใบอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวย 

(15) กรณีที่มีการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริม ตองแจงใหสํานักงานทราบทุกครั้งพรอมดวยหนังสือ
รับรองของกระทรวงพาณิชย มิฉะนั้นใหถือวาคงมีภูมิลําเนาตามที่ไดแจงใหสํานักงานทราบครั้งสุดทาย 
และถือวาไดรับเอกสาร ประกาศ หรือคําสั่งตางๆจากสํานักงานที่สงไปยังภูมิลําเนาที่แจงไวแลวนั้นโดยชอบ
แลว  

(16) เมื่อเปดดําเนินการแลว จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการดําเนินงานใหสํานักงาน
ทราบดังตอไปนี้ 
16.1  การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุนระหวางผูมีสัญชาติไทยและคนตางดาว และการเปลี่ยนแปลง

การถือหุนของคนตางสัญชาติทุกครั้ง 
16.2  ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานตามแบบที่สํานักงานกําหนด โดยจะตองรายงานทุกรอบป

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป 
16.3 เรื่องอื่นๆเปนครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

จากสํานักงาน 
(9) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 200 ลานบาท และตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไม

นอยกวา 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 ลานบาท หาก
นอยกวา 1 ลานบาท จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนทั้งหมด 
10.4) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมแยกตางหาก
จากกิจการสวนอื่นไมวาจะไดรับการสงเสริมหรือไมก็ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณ
กําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
10.5) ตองตั้งในทองที่ จ.ปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูในเขตหวงหามตาม
ประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับการอนุญาตจากสวนราชการ 
10.6) ตองแจงการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริมใหสํานักงานทราบทุกครั้ง 
พรอมดวยหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย 

สําหรับสวนขยายกําลังการผลิต 
(1) ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 1.200 ลานบาท และตองชําระเต็มมูลคาหุน กอนวัน

เปดดําเนินการ 
(2) ตองดําเนินการใหมีขนาดของกิจการใหมีกําลังการผลิตวันละประมาณ 100,000 ลบ.ม./

วัน 
(3) ตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 
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(4) ตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายสําหรับกิจการสวนอื่น ไมวาจะไดรับการสงเสริมหรือไมก็
ตาม เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสิทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(5) ตองยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผลการ
ดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(6) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป 

(7) จะตองตั้งโรงงานผลิตน้ําประปาในจังหวัดปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตองไมอยูใน
เขตหวงหามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้จะยายโรงงานไปตั้งในทองที่อื่นไมได 
ภายในระยะเวลา 15 ปนับแตวันเปดดําเนินการ 

(8) จะตองไมใชหรือยินยอมใหชางฝมือผูชํานาญการ ซึ่งเปนคนตางดาวที่ผูไดรับการสงเสริม
ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในประเทศเพื่อประโยชนแกกิจการที่ไดรับการสงเสริมนั้นไป
ประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดนอกเหนือขอบเขตหนาที่ของตําแหนงที่ไดรับ
อนุมัติ เวนแตจะได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเมื่อชางฝมือหรือ
ผูชํานาญการผูหนึ่งผูใดพนจากตําแหนงดังกลาว ตองแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 
วัน นับจากวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะตองเรงรัดฝกอบรม และ
สนับสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบัติงานตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมแทนชางฝมือหรือ
ผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาวภายในระยะเวลาที่กําหนด และตองรายงานการ
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ปฏิบัติงานของชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตเขาเมืองวาได
ฝกอบรมใหคนไทยไดรับรูความชํานาญเพียงใด 

(9) อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนนั้น หากมีการค้ําประกันเครื่องจักร ตอง
จัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนตามอากรขาเขา วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดใหแกสํานักงาน เพื่อใหไดรับการอนุมัติใหเสร็จสิ้นลงได
ภายใน 1 ป นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานําเขา เมื่อพนกําหนด 1 ปดังกลาวแลว
คณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักรเฉพาะรายการที่นําเขามา และยังอยูในระหวางการใชหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารเปนประกันอากรขาเขา และสามารถใชเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติใหยกเวน หรือ
ลดหยอนอากรขาเขาเฉพาะกิจการตามบัตรสงเสริม รวมทั้งจะตองไมจํานอง จําหนาย 
โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่ไดรับการยกเวนหรือลดหยอนอากรขา
เขา 

(10) ตองจัดใหมีและใชระบบปองกัน ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ
ที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(11) การหยุดการดําเนินกิจการเกินกวาระยะเวลา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
(12) คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบได จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากลและ

หาก ได มี ก า รป ร ะกาศกํ า หนดมาต รฐานตามกฎหมายว า ด ว ยมาต รฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว จะตองดําเนินการใหไดรับใบอนุญาตใหแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวย 

(13) กรณีที่มีการยายภูมิลําเนาของผูไดรับการสงเสริม ตองแจงใหสํานักงานทราบทุกครั้ง
พรอมดวยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มิฉะนั้นใหถือวาคงมีภูมิลําเนาตามที่ได
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แจงใหสํานักงานทราบครั้งสุดทาย และถือวาไดรับเอกสาร ประกาศ หรือคําสั่งตางๆจาก
สํานักงานที่สงไปยังภูมิลําเนาที่แจงไวแลวนั้นโดยชอบแลว  

(14) เมื่อเปดดําเนินการแลว จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการ
ดําเนินงานใหสํานักงานทราบดังตอไปนี้ 
14.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุนระหวางผู มีสัญชาติไทยและคน 
 ตางดาว และการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางสัญชาติทุกครั้ง 
16.2 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานตามแบบที่สํานักงานกําหนด  
โดยจะตองรายงานทุกรอบปภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป 
16.3  เรื่องอื่นๆเปนครั้งคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาที่สํานักงาน 
กําหนด 

 

หมายเหตุ: 1บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดดําเนินการครบถวนตามเงื่อนไขทุกขอแลว 
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4.2 การตลาด และภาวะการแขงขัน 

4.2.1 กลยุทธการแขงขัน 

4.2.1.1 บริษัทฯ 

 นํ้าประปาจัดเปนสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต แตเน่ืองจากนํ้าประปาเปน
สินคาท่ีไมสามารถผลักดันยอดการใชใหเพ่ิมขึ้นในผูใชแตละรายไดเชนเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ในทางตรงกันขาม 
กลับเปนสินคาท่ีมีการรณรงคใหประหยัดการใชมากขึ้น ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดเขาขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพ้ืนท่ี
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใชนํ้าประปาสูง เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชากร
อาศัยอยูหนาแนน และยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยูมากกวา 8,000 โรงงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการรณรงคใหผูใชนํ้าบาดาลหันมาใชนํ้าประปามากข้ึนเพ่ือลดปญหาการทรุดตัวของแผนดิน จึงทําใหยอดจําหนายนํ้าของ
บริษัทฯ เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองต้ังแตเดือน มกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังดําเนินกลยุทธการเจาะตลาด
เชิงรุก (Market Penetration Strategy) เปนสําคัญ โดยการเขาพบปะผูใชนํ้ารวมกับ กปภ. อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะผูใชนํ้า
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการแนะนําตัวตอผูใชนํ้า และกระตุนยอดจําหนายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีอีกดวย อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดจัด
กิจกรรมตางๆเพ่ือเปนการตอบแทนผูใชนํ้า  

 กลยุทธดานการผลิต 

 เทคโนโลยีในการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากตางประเทศท่ีมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย ใชระบบถังกรองโดยใชแผนกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบการใชงานไดนานกวาถังกรองทรายโดยท่ัวไป ทําให
ประหยัดนํ้าในการลางถังกรอง ท้ังน้ี การใช Leopold ทําใหไมตองใชชั้นกรวดและหัว nozzle มีผลใหในขณะท่ีกรองผานจาก
บนลงลางและการลางยอนจากลางขึ้นบน มีการกระจายตัวของนํ้าและอากาศคอนขางสมํ่าเสมอตลอดพ้ืนท่ี และเน่ืองจากไม
ตองใชชั้นกรวดหากใช Leopold จึงไมมีการคละกันระหวางกรวดและช้ันทรายเม่ือมีการลางยอน ทําใหไมตองมีการเปล่ียนชั้น
ทรายและกรวด ตลอดจนการใช Leopold ยังสามารถลดพลังงานการใชนํ้าและอากาศระหวางการลางยอนไดมากกวาการใช
ชั้นทรายและชั้นกรวดรวมกัน นอกจากน้ีระบบการผลิตและการสงจายท้ังหมดยังควบคุมดวยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) อันเปนระบบบริหารจัดการดวยระบบคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการผลิต
และระบบสงจายนํ้าท้ังหมดของบริษัทฯ  

 อีกท้ัง บริษัทฯ ยังจัดใหมีพนักงานควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และไดจัดใหมีหอพักพนักงานต้ังอยูภายใน
บริเวณโรงผลิตนํ้าของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจไดวาการผลิตจะดําเนินไปไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากเกิด
ปญหาในการผลิต พนักงานท่ีควบคุมการผลิตสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

 นอกจากน้ี ในดานการซอมบํารุง บริษัทฯ ไดใช Computerized Maintenance Management System : CMMS เขา
มาชวยในการบริหารจัดการดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล  ภายใตนโยบายการซอมบํารุงท่ีมุงเนนถึง Reliability, 
Availability และ Maintainability ทําใหป 2554 บริษัทฯ สามารถผลิตและสงนํ้าประปาใหกับสถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหงของ 
บริษัทฯ ไดอยางตอเน่ืองคิดเปนรอยละ 99.92 (ป 2549 รอยละ 99.42 ป 2550 รอยละ 99.68 ป 2551 รอยละ 99.39 ป 2552 
รอยละ 99.44 และป 2553 รอยละ 99.32) และความตอเน่ืองในการจายนํ้าจากสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล และสถานีจายนํ้า
มหาชัยไปยังสํานักงานประปาของ กปภ. คิดเปนรอยละ 99.97 (ป 2549 รอยละ 99.71 ป 2550 รอยละ 99.94 ป 2551 รอยละ 
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99.92 ป 2552 รอยละ 99.98 และป 2553 รอยละ 99.94)  และ รอยละ 99.87 (ป 2549 รอยละ 99.86 ป 2550 รอยละ 99.94
ป 2551 รอยละ 99.86 ป 2552 รอยละ 99.96 และป 2553 รอยละ 99.72 ) ของการจายนํ้าโดยรวมท้ังหมดตามลําดับ 

 นอกจากน้ี ดวยกําลังการผลิตติดต้ังท่ี 320,000 ลบ.ม./วัน  และระบบทอสงนํ้าประธาน (BTM) ท่ีมีความยาวถึง 50 
กิโลเมตร และทอจายนํ้า (LDN) อันเปนระบบทอสงนํ้าซึ่งเปนทอเหล็ก และทอโพลีเอธีลีนชนิดความหนาแนนสูง ท้ังหมดทําใหมี
ความทนทานามารถรับแรงดันนํ้าแม ณ ระดับความดันสูงได รวมท้ังทุกจุดของระบบที่เชื่อมตอกับ กปภ. ไดถูกออกแบบและ
กอสรางใหเปนระบบบอวาลว ทําใหสามารถตรวจสอบการร่ัวไหลของนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยตอการซอม
บํารุงในภายหลังอีกดวย  

 กลยุทธดานการกระจายพื้นที่ใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการวางเสนทอจายนํ้าประปาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีในถนนสาย
หลักของเขตพ้ืนท่ีจายนํ้าและแหลงชุมชนท่ีสําคัญท่ีมีความตองการใชนํ้าประปาในปริมาณมาก เชน ในจังหวัดนครปฐม   
บริษัทฯ  มี เสนทอจายนํ้าครอบคลุมถนนเพชรเกษม  ถนนพุทธมณฑลสาย  4  ถนนพุทธมณฑลสาย  5  
ถนนพุทธมณฑลสาย 7  และถนนปนเกลานครชัยศรี เปนตน สวนในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ ไดวางเสนทอจายนํ้าบน
เสนทางถนนเศรษฐกิจ ถนนพระราม 2 และถนนเอกชัย  เปนตน เม่ือรวมกับทอจายและทอบริการของ กปภ. ทําใหบริษัทฯ มี
เครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจไดในวงกวาง 

 กลยุทธดานราคา 

 บริษัทฯ มีกลยุทธดานราคา ดังน้ี 

 1.   อัตราคานํ้าประปาท่ีจําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายนํ้าประปา 

 อัตราคานํ้าประปาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. เปนราคาที่ปรับขึ้นรายปตาม ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (General 
CPI) ของภาคกลาง และคาคงท่ี (K) ตามท่ีกําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ท้ังน้ี คาคงท่ี (K) จะลดลงแบบขั้นบันไดจาก 
1.03000 ในการคํานวณสําหรับป 2543 ถึงป 2549 จนมีคาเทากับ 1.00000 ในการคํานวณสําหรับป 2557 เปนตนไป  อัตรา
คานํ้าประปาต้ังแตเปดดําเนินการเปนดังน้ี  

ระยะเวลา 
อัตราคาน้ําประปา (บาท ตอ ลบ.ม.) 

ต้ังแต 1-300,000 ลบ.ม. ต้ังแต 300,001 ขึ้นไป 
5 มกราคม 2547 -   31 ธันวาคม 2547 17.437898 - 
1 มกราคม 2548 -   31 ธันวาคม 2548 18.609628 - 
1 มกราคม 2549  -   31 ธันวาคม 2549 20.259647 - 
1 มกราคม 2550  -   31 ธันวาคม 2550 21.481579 - 
1 มกราคม 2551  -   31 ธันวาคม 2551 22.751945 - 
1 มกราคม 2552  -  31 ธันวาคม 2552 23.552023 - 
1 มกราคม 2553  -  31 ธันวาคม 2553 24.461331 14.676799 / 10.75* 
1 มกราคม 2554  -  31 ธันวาคม 2554 25.110952 11.02 

  
* ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2553 – 31 ธันวาคม 2553 
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กลยุทธดานการประชาสัมพันธ  

 บริษัทฯ ไดเห็นความถึงสําคัญและสื่อสารไปยังผูใชนํ้า ดังน้ี 

                        (1) การประชุมกับลูกคาโดยตรงคือการประปาสวนภูมิภาคแบบมีวงรอบประจํา โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ
ติดตามแผนการวางทอขยายเขตการจายนํ้าประปาของ กปภ.เพ่ือวางแผนกิจกรรมการตลาดและใหการ
สนับสนุนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมของ กปภ.ถึงลูกคากลุมเปาหมายท่ีจะเปนผูใชนํ้ารายใหม
ในอนาคต ท้ังน้ีเพ่ือเปนการขยายจํานวนผูใชนํ้ารายใหมและปริมาณการจายนํ้าในพ้ืนท่ีเปาหมาย เชน 
การประชาสัมพันธใหกับชุมชนเพ่ือเขาเปนผูรับบริการนํ้าประปา และการใหการสนับสนุน กปภ.ดานการ
จัดเหตุการณพิเศษ (Special Events) ในการอํานวยความสะดวกเร่ืองการจดทะเบียนเปนผูใชน้ําประปา
นอกสถานท่ีใหกับผูอยูอาศัยตามชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

(2)  การเขาพบกับผูใชนํ้าประปา ซึ่งถือเปนลูกคาโดยออม รวมถึงลูกคากลุมเปาหมายท่ีเปนผูใชนํ้ารายใหมท่ีมี
แนวโนมการใชนํ้าประปาปริมาณมากในอนาคต ท้ังในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ท้ังน้ีเพ่ือสราง
ความม่ันใจและเนนใหเห็นถึงคุณภาพของน้ําประปาท่ีมีความสะอาด ความเพียงพอ และความตอเน่ือง 
และรับทราบปญหาและอุปสรรคจากการใชนํ้าประปาในการดําเนินธุรกิจท้ังในภาคการผลิตและภาค
พาณิชยกรรม โดยพิจารณาใหมีรายการสงเสริมการขายตามความเหมาะสม เชน การสนับสนุนเร่ืองการ
ของปรับปรุงทอประปาและมิเตอรกับผูใชนํ้า เพ่ือกระตุนเกิดการใชนํ้าประปามากขึ้น เปนตน  

(3)  ประชาสัมพันธผานชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เชน จดหมายอิเลคทรอนิกส (email) หรือขอความสั้น 
(SMS) ใหกับ กปภ.หรือผูใชนํ้าประปาหรือผูประกอบการ เพ่ือใหเขาถึงขาวสารขอมูลท่ีรวดเร็วในกรณีท่ี
เกิดการซอมแซมหรือซอมบํารุงทอประปาท่ีสงผลตอการจายนํ้าประปาไปยังผูใชนํ้า ท้ังน้ีเพ่ือลดผลกระทบ
ท่ีจะเกิดขึ้นกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการ       

(4)  ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุชุมชน โดยจัดทําสารคดีสั้นเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ
นํ้าประปา ประโยชนของการใชนํ้าประปา เพ่ือเปนการรณรงคใหประชาชนและผูประกอบการเปล่ียนมาใช
นํ้าประปา รวมถึงการอนุรักษนํ้าซึ่งถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม สังคม และ
ชุมชน 

(5)  ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ เผยแพรขอมูลบริษัทและการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆของบริษัทฯ เพ่ือ
กอใหเกิดความเขาใจตอการประกอบธุรกิจผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ซึ่งชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและ
รักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงการเผยแพภาพลักษณขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 

 กลยุทธการสรางคุณภาพการใหบริการ 

 บริษัทฯ ไดพิจารณาวา การเปนผูประกอบกิจการประปานั้น มิใชเพียงการผลิตนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพเทาน้ัน แต
จะตองเนนถึงคุณภาพของการใหบริการ ซึ่งหมายถึง การจัดสงนํ้าประปาดวยปริมาณและแรงดันอยางเพียงพอ และ รวมทั้ง
ความตอเน่ืองในการใหบริการ คือปจจัยสําคัญท่ีสุดในการเปนผูประกอบกิจการประปา ดังน้ันบริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการ
ใหบริการในป 2553 ไดดังน้ี    

(1) คุณภาพและความสะอาด เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เลม 1-2521 รอยละ 100 

(2) ความเพียงพอ มีแรงดันนํ้าประปาที่ปลายทอจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค ไมนอยกวา 25 เมตรนํ้า  
ไมนอยกวา รอยละ 97.50    
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(3) ความตอเน่ืองในการจายนํ้าประปา ไมนอยกวารอยละ 99.95 

 กลยุทธดานการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้าํประปา 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอคุณภาพของนํ้าประปาท่ีผลิต และการใหบริการแก กปภ. รวมท้ังผูใชนํ้าเปนอยางมาก 
นอกจากการควบคุมคุณภาพนํ้าทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตแลว  บริษัทฯ ยังใหความรวมมือกับ กปภ. ในการตรวจตัวอยาง
นํ้าประปาท่ีสุมเก็บมาจากผูใชน้ําในแตละพ้ืนท่ีโดยหองปฎิบัติการของบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจวา นํ้าประปาท่ีจายไปยังผูใชนํ้าท่ี
ปลายทางยังคงมีคุณภาพเชนเดียวกับนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ผลิตได และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังใหบริการแกผูใชนํ้า
โดยท่ัวไปในการใหคําปรึกษา หรือรองขอในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาท่ีปลายทางผูใชนํ้า โดยไมคิดมูลคา   

 กลยุทธดานการบริหารตนทุน 

 ดวยเทคโนโลยีในการผลิตนํ้าประปาอันทันสมัยของบริษัทฯ ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองนํ้า 
และการทําใหนํ้าตกตะกอนโดยอาศัยแรงโนมถวงชวยใหนํ้าจากชั้นบนไหลลงสูชั้นลางไดโดยมิตองใชพลังงานไฟฟาในการหมุน
นํ้า ทําใหบริษัทฯ รักษาตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี  

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีหนวยผลิตเปนของตนเอง อันไดแก บริษัท ไทยวอเตอรโอเปอเรชั่นส จํากัด ซึ่งเชี่ยวชาญใน
การผลิตนํ้าประปา อันสงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยัดตนทุนจากการจางบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูบริหารกิจการประปาเขามา
เดินระบบและดูแลรักษาระบบ  

 กลยุทธดานการติดตามความเคล่ือนไหวของปรมิาณความตองการใชน้ําประปา 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจึงไดวาจางไทยดีซีไอ ใหเปนท่ีปรึกษาดานวิศวกรรม โดยได
ทําการศึกษาปริมาณความตองการใชนํ้าประปาท้ังในและนอกพ้ืนท่ีใหบริการของบริษัทฯ อีกท้ัง ไทยดีซีไอ ยังไดแสดงประเภท
ผูใชนํ้าและรายช่ือผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีศักยภาพในการใชนํ้าประปาใหแกบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯ เขาทําการ
พบปะผูใชนํ้าดังกลาวรวมกับ กปภ. เพ่ือสรางปริมาณความตองการใชนํ้าประปาในพ้ืนท่ีใหเพ่ิมสูงขึ้นตอไป 

 ในสวนดานการประเมินการจายนํ้าจริง บริษัทฯ ไดดําเนินการศึกษาแรงดัน อัตราและปริมาณการไหลของนํ้าประปา
ท่ีเกิดขึ้นจริงในระบบทอจาย (LDN) โดยการใชแบบจําลองทางชลศาสตร (Hydraulic model) ทําใหสามารถวางแผนในการ
บริหารจัดการระบบทอจายใหมีประสิทธิภาพสามารถใหแรงดันและอัตราการไหลของนํ้าประปาท่ีท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท่ีใหบริการ 

3.2.1.2 ประปาปทุมธานี 

  ประปาปทุมธานี ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพ้ืนท่ีบริการปทุมธานี – รังสิต จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนพ้ืนที่
บริเวณตอเน่ืองกับกรุงเทพมหานครท่ีกําลังพัฒนาเปนชุมชนท่ีหนาแนนท้ังดานการคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานศึกษาและท่ีอยู
อาศัย ดังน้ันความตองการน้ําจึงมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ประกอบกับนโยบายปดบอบาดาลของภาครัฐ ทําใหยอดจําหนาย
นํ้าเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเชนกัน 

 กลยุทธดานการผลิต  

 เชนเดียวกับบริษัทฯ ประปาปทุมธานีใชเทคโนโลยีควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอรระบบ SCADA System 
ซึ่งควบคุมการผลิตดวยระบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคมทั้งท่ีโรงผลิตนํ้าและสถานีจายนํ้าทุกแหง โดยศูนยควบคุม 
SCADA System ต้ังอยูในอาคารหองควบคุม นอกจากน้ี ประปาปทุมธานียังมีระบบควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบคุณภาพ
นํ้าดิบท่ีใชดวยระบบ Jar Test สัปดาหละ 2 คร้ังเพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีท่ีตองใชในการผลิตใหเหมาะสม 
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 สําหรับระบบถังกรองท่ีมีทรายทําหนาท่ีเปนตัวกรอง (media) ประปาปทุมธานีมีกระบวนการลางทราย หรือ การลาง
แบบยอนกลับ (back wash) โดยการอัดลมผานหัว Air Nozzle ท่ีต้ังอยูกระจายเต็มพ้ืนท่ีหนาตัดของถังกรองใตชั้นทราย ท้ังน้ี 
กระบวนการดังกลาวเปนการใชลมเขาชวยนํ้าในการลางสิ่งสกปรกท่ีมีอยูในทราย 
 อน่ึง ประปาปทุมธานียังจัดใหมีพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ใชระบบ CMMS ในการจัดการ
ดานการซอมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล ภายใตนโยบายการซอมบํารุง: Reliability, Availability และ Maintainability 
เชนเดียวกันกับบริษัทฯ 

 

 กลยุทธดานพื้นที่ใหบริการ  
 ประปาปทุมธานีมุงตอบสนองความตองการนํ้าประปาของประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดปทุมธานีท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
อยางตอเน่ืองใหครอบคลุมท่ัวถึง ท้ังน้ี ในปจจุบัน ประปาปทุมธานียังไมมีแผนการขยายการใหบริการออกนอกพ้ืนท่ี จังหวัด
ปทุมธานี  

 

 กลยุทธดานราคา  
 อัตราคานํ้าประปาท่ีจําหนายสามารถปรับไดตามเงื่อนไขในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 
ท้ังน้ี อัตราคานํ้าประปาจะปรับเปนรายปทุกวันท่ี 1 มกราคม ตามดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชย 
 

 กลยุทธดานการดําเนินการของบริษัทยอย 
บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี มีแนวโนมในอนาคตท่ีขยายการ

รับจางผลิต ซอมบํารุงและใหบริการดานวิศวกรรมแกบุคคลภายนอก 
 

4.2.2 ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ 
 
4.2.2.1 บริษัทฯ 
 ในปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาเพียงรายเดียวคือ กปภ. ซึ่งเปนผูซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ณ สถานีจายนํ้าท้ัง 2 แหง คือ 
สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล และสถานีจายนํ้ามหาชัย โดย กปภ. จะทําการจําหนายนํ้าประปาท่ีซื้อจากบริษัทฯ ไปใหแกผูใชนํ้า
ตอไป ดวยการจายนํ้าผานทอจายนํ้า (ทอ LDN) และทอบริการ  

โดยปริมาณนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. จะถูกคิดจากมาตรวัดนํ้า ณ จุดจายนํ้าซึ่งต้ังอยู ณ สถานีจาย
นํ้าท้ัง 2 แหงของบริษัทฯ สวนปริมาณน้ําประปาท่ี กปภ. จําหนายใหแกผูใชนํ้าจะถูกวัดปริมาณโดยมาตรวัดนํ้า ณ แหลงท่ีต้ัง
ของผูใชนํ้าแตละราย ตามแสดงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงผลิตน้ํา 

สถานีจายน้ํา 

ผูใชน้ํา 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของบริษัทฯ 

กรรมสิทธิ์ในนํ้าของ กปภ. บอวาลวและประตูนํ้าลดแรงดัน 

มาตรวัดนํ้า 2 ตัว 

ทอจายนํ้าประธาน (BTM) 

ทอจายนํ้า (LDN) 

ทอบริการ 
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 วิธีการคิดคานํ้าประปาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหแก กปภ. ในแตละเดือน จะทําการคํานวณจาก ปริมาณนํ้าประปาที่ได
จําหนายในแตละสถานีจายนํ้า โดยบริษัทฯ และ กปภ. ไดมีการติดต้ังมาตรวัดนํ้า 2 ตัว ในแตละสถานีจายนํ้า ทุกสิ้นเดือน
เจาหนาท่ีของ กปภ. และเจาหนาท่ีของบริษัทฯ จะรวมกันทําการจดมาตรวัดนํ้าท้ังสองตัว ณ สถานีจายนํ้าแตละแหง แลวนําไป
หาผลตางโดยเทียบกับตัวเลขมาตรวัดนํ้าของเดือนท่ีผานมา หลังจากน้ันจึงนํามาหาคาเฉล่ียของปริมาณการใชนํ้าท่ีคํานวณได
จากมาตรวัดนํ้าท้ัง 2 ตัวในแตละสถานีจายนํ้าเพ่ือคํานวณปริมาณนํ้าท่ีจายใหแก กปภ. ของเดือนน้ันๆ แลวจึงนําปริมาณนํ้า
จําหนายท่ีคํานวณไดของแตละสถานีจายนํ้ามารวมกันเพ่ือคํานวณมูลคาในการซื้อขายรายเดือนตามราคาที่ตกลงกันใน
สัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

 บริษัทฯ จะทําการคิดมูลคานํ้าประปาท่ีจําหนายใหแก กปภ. ไดตามจริงในแตละเดือน สวนตางของมูลคาเฉลี่ยของ
ปริมาณนํ้าประปาท่ีจัดสงใหจริงกับ MOQ สําหรับระยะเวลาดังกลาว กปภ. จะชําระคานํ้าประปาเพ่ิมใหแกบริษัทฯ โดยคิด
ตามอัตราคานํ้าประปาคูณดวยสวนตางขางตน ทุกงวดหกเดือน ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกป  

 หลังจากที่บริษัทฯ คํานวณมูลคานํ้าท่ีซื้อขายแลว จะทําการจัดสงใบแจงหน้ีใหแกสํานักงานประปาท้ัง 3 แหงท่ีทํา
หนาท่ีดูแลการใหบริการจายนํ้าในพ้ืนท่ีบริการ (โปรดดูรายละเอียดในสวนท่ี 1-4) โดยมีเงื่อนไขชําระเงินท่ีระบุให กปภ. ตอง
ชําระคานํ้าใหแกบริษัทฯ เปนเวลา 15 วัน นับจากวันท่ีบริษัทฯ สงใบแจงหน้ี 

 ถึงแมในปจจุบัน กปภ. ถือเปนลูกคารายเดียวของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากกําลังการผลิตสูงสุดของ บริษัท
ฯ ในปจจุบัน เปนไปตามเง่ือนไขในสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ. ท่ี 440,000 ลบ.ม./วัน ดังน้ันหากบริษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตนํ้ามากกวาตามท่ีระบุในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา บริษัทฯ จะดําเนินการขยายธุรกิจอื่นท่ีตอเน่ืองจากธุรกิจประปาได 

4.2.2.2 ประปาปทุมธานี 

ลูกคาของประปาปทุมธานี มาจากการดําเนินการ 2 สวน ดังน้ี 

(1) จากการประกอบธุรกจิผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหแกลูกคาคือ กปภ. เพียงรายเดียว  

กปภ. รับซือ้นํ้าประปาจากประปาปทุมธานี ณ สถานจีายนํ้าท้ัง 3 แหง คือ สถานีจายนํ้าปทุมธานี สถานีจายนํ้ารังสิต 
และ สถานีจายนํ้าธรรมศาสตร ท้ังน้ี กปภ. จะจําหนายนํ้าประปาท่ีรับซื้อดังกลาวใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการปทุมธานี – 
รังสิต ดวยการจายนํ้าผานทอจายนํ้า (LDN) ของ กปภ. และทอบริการ (โปรดดูแผนภาพในหัวขอ 4.2.2.1) 

ตามท่ีกําหนดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา ปริมาณนํ้าท่ีประปาปทุมธานีจําหนายใหแก 
กปภ. ในแตละเดือนคือคาเฉล่ียจากการอานมาตรวัดนํ้า 2 เคร่ืองท่ีติดต้ังท่ีแตละสถานจีายนํ้า  ซึ่งคานํ้าประปาของแตละเดือน
คํานวณมาจากปริมาณนํ้าประปาดังกลาวคูณกับอตัราคานํ้าประปาท่ีถูกปรับทุกวันท่ี 1 มกราคมของทุกป ท้ังน้ี ในแตละเดือน 
ประปาปทุมธานีจะยื่นใบเรียกเก็บเงินแก กปภ. และ กปภ. จะตองชาํระเงินตามใบเรียกเกบ็รับเงินโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี
ของประปาปทุมธานีภายใน7วันนับแตกปภ.ไดรับใบเรียกเก็บเงินน้ัน นอกจากน้ีนับต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 หรือวันท่ี
ประปาปทุมธานีเร่ิมประกอบกิจการตามสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา ทุก 12 เดือน ประปาปทุมธานี
จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํ้าประปาท่ีจําหนายแก กปภ. หากปรากฏวามูลคาดังกลาวตํ่ากวา MOQ กปภ. จะชําระคาประปาเพ่ิม
ใหกับประปาปทุมธานีตามปริมาณท่ีตํ่ากวา MOQ ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กปภ. ไดรับแจงหน้ี 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)  สวนที่ 1 หนาที่ 75 

 
 

 

จากการที่ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเพ่ิมเติมกับ กปภ. เม่ือเดือนกันยายน 2549 และไดเพ่ิม
กําลังเพ่ิมกําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ตลอดจนแนวโนมการเติบโตของความตองการ
นํ้าประปาในพ้ืนท่ี ทําใหรายไดจากการจําหนายนํ้าประปาของประปาปทุมธานีมีความม่ันคงแมจะมีลูกคาจากการจําหนาย
นํ้าประปาเพียงรายเดียวก็ตาม 

 (2) จากการดําเนินธุรกิจของบเีจทีซึ่งเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานีต้ังแตวันท่ี 26 มกราคม 2550 นอกจาก     
บีเจทีจะดําเนินการเปนสวนผลิตนํ้าประปาใหกับประปาปทุมธานีแลว บีเจทียังใหบริการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบผลิต
นํ้าประปาและระบบบําบัดนํ้าเสยีแกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ในอนาคต บีเจที มีนโยบาย
เชิงรุก โดยการใหบริการกับลูกคารายอื่นเพ่ิมเติม 

4.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ความตองการน้าํในประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 512,000 ตารางกิโลเมตร มีลุมนํ้าตางๆ ถึง 25 ลุมนํ้า ในแตละปฤดูฝนจะเร่ิมต้ังแต
กลางเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม แตสําหรับภาคใตฤดูฝนจะยาวนานกวาภาคอื่นๆ ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียท่ัว
ประเทศมีประมาณ 1,700 มิลลิเมตร/ป ดังแสดงในตารางดังน้ี 

 

 
 ท่ีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํและการเกษตร  
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แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของน้ําธรรมชาติ 

 
       ท่ีมา: การประปาสวนภูมิภาค 

 ปญหาการขาดแคลนนํ้าท่ีมีคุณภาพจะมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกป เน่ืองจากปริมาณนํ้าธรรมชาติมีอยู
อยางจํากัด และสามารถนํามาใชงานไดในปริมาณท่ีนอยลงอยางตอเน่ือง และมีคุณภาพท่ีเสื่อมโทรมลงอยางตอเน่ือง ดังน้ัน
เพ่ือเปนการลดปญหาการขาดแคลนนํ้าสะอาดเพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการลดปญหาการทรุดตัวของแผนดินจากการสูบ
นํ้าใตดินหรือนํ้าบาดาลมาใชมากเกินไป กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงจัดใหมีกิจการ
นํ้าประปาเพ่ือผลิตนํ้าประปาสนองความตองการของผูใชนํ้าท่ีมีปริมาณมากขึ้นทุกปอยางตอเน่ือง 

  จากตัวเลขของกรมทรัพยากรนํ้า พบวาปริมาณนํ้าใตดินท่ัวประเทศที่สูบขึ้นมา ไมนอยกวาวันละ 10 ลานลบ.ม. ท้ังนี้
พ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดเปนพ้ืนท่ีท่ีไดมีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชมากท่ีสุดในอัตรา 2.3 ลานลบ.ม./วัน 
หรือประมาณ 50 ลิตร/คน/วัน โดยแยกเปนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภควันละ 0.9 ลาน   ลบ.ม. เพ่ือการอุตสาหกรรมวันละ 1.4 
ลาน ลบ.ม. ซึ่งเปนปริมาณท่ีสูงกวาปริมาณนํ้าท่ีไหลซึมลงสูนํ้าบาดาลท่ี 1.25 ลานลบ.ม./วัน จึงเปนสาเหตุหลักทําใหระดับนํ้า
ใตดินลดลง โดยไมมีการคืนตัว และกอใหเกิดแผนดินทรุดหรือนํ้าเค็มไหลเขาสูแหลงนํ้าจืด ดังท่ีเปนปญหาในบริเวณ
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปจจุบัน ดังน้ันแนวทางในการแกปญหาดังกลาว คือการใชนํ้าบาดาลแบบอนุรักษคุณคา 
ประหยัด และหันมาใชนํ้าประปาแทน  

 อุตสาหกรรมนํ้าประปาจัดเปนสินคาและการบริการเพ่ือการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการดํารง
ชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งในประเทศไทยน้ัน กปภ. และ กปน. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการประกอบกิจการ
ประปา รวมท้ังการจัดสงและจําหนายนํ้าประปาไปยังผูบริโภค โดยพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัด
สมุทรปราการ จะอยูในความดูแลของ กปน. สวนพ้ืนท่ีนอกจากพ้ืนท่ีดังกลาวจะอยูในความดูแลของ กปภ.  

สถานการณของบริษัทฯ 

ความตองการน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร 

 พ้ืนท่ีลุมแม นํ้าทาจีนจัดเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของพ้ืนท่ีลุมนํ้าท่ีมีความตองการนํ้าเพ่ือการบริโภคสูงสุด  
ลุมแมนํ้าทาจีนมีพ้ืนท่ีประมาณ 13,681 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 11 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 3 ลุมนํ้ายอย ไดแก 
หวยขุนแกว หวยกระเสียว และท่ีราบแมนํ้าทาจีน  

 แมนํ้าทาจีนแยกออกมาจากฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยาท่ีตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทไหลผาน
สุพรรณบุรี นครปฐม และออกสูอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปต้ังแตตนนํ้าไปจนถึงปากแมนํ้า 
คือ คลองมะขามเฒา แมนํ้าสุพรรณบุรี แมนํ้านครชัยศรี และ แมน้ําทาจีนตามลําดับ ท้ังน้ีสามารถแบงลุมแมนํ้าทาจีนออกได
เปน 3 ระยะคือ 

(1) แมนํ้าทาจีนตอนบน ต้ังแตสะพานคลองมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ถึงประตูระบายนํ้าโพธิ์
พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(2) แมนํ้าทาจีนตอนกลาง ต้ังแตประตูระบายนํ้าโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง อําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม  

(3) แมนํ้าทาจีนตอนลาง จากหนาท่ีวาการ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึง ปากแมนํ้า อําเภอเมือง          
จังหวัดสมุทรสาคร  

  ดวยการเปนพ้ืนท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานครท่ีมีการขยายตัวและการเติบโตของประชากรและเขตที่อยูอาศัย รวมท้ัง
การเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยูอยางหนาแนนดวยจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 7,500 แหง 
ดังน้ันกรมทรัพยากรนํ้าจึงไดใหความสําคัญเปนพิเศษในการจัดหานํ้ารองรับความตองการ เพ่ือสนองความตองการนํ้าท่ีเพ่ิม
สูงขึ้นอยางตอเน่ืองในพ้ืนท่ีดังกลาว จากการสํารวจของไทยดีซีไอเม่ือเดือนมิถุนายน 2549 ในพ้ืนท่ีบริการ พบวาการใชนํ้าของ
ผูใชนํ้าในปจจุบันมีปริมาณความตองการนํ้าท้ังสิ้น 967,234 ลบ.ม./วัน โดยมีสัดสวนการใชนํ้าบาดาลในสัดสวนสูงถึงรอยละ 
81 ซึ่งมากกวาการใชนํ้าประปาซึ่งสัดสวนเพียงรอยละ 19  
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สัดสวนความตองการใชนํ้าในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2549 

 
หนวย : ลบ.ม./วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ท่ีมา : บริษัท วิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

 

 ผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมเปนผูใชนํ้าหลักในเขตพ้ืนท่ีบริการของบริษัทฯ จากขอมูลในป 2554 พบวา ผูใชนํ้า
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนปริมาณการใชนํ้าประปาสูงสุดคิดเปนรอยละ 51.95 ของปริมาณนํ้าประปาท้ังสิ้นท่ีบริษัทฯ จําหนาย  
ตามดวยผูใชนํ้าภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนซึ่งมีสัดสวนปริมาณการใชนํ้าประปาใกลเคียงกันท่ีรอยละ 24.37 และรอย
ละ 23.68 ตามลําดับ 

สัดสวนปริมาณการใชนํ้าโดยแบงตามประเภทผูใชนํ้าป 2554 ของบริษัทฯ  

ภาคครัวเรือน

 23.68%

ภาคพาณิชกรรม

 24.37%

ภาคอุตสาหกรรม

 51.95%

 
                                           

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการใชนํ้า แยกตามประเภทผูใชนํ้า ต้ังแต ป 2552 ถึง ป 2554 พบวาต้ังแตป 2552 
เปนตนมา ปริมาณการใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมมีการบริโภคน้ําประปาสูงกวาผูใชนํ้าประเภทอื่นมาก  ท้ังน้ี ณ ชวงเวลาดังกลาว  
อัตราการเติบโตของปริมาณการใชนํ้าเฉลี่ยตอป (CAGR)  ของผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน  
เทากับ รอยละ 8.46  รอยละ 10.70 และรอยละ 3.46 ตามลําดับ 

น้ําบาดาล
781,113
81%

น้ําประปา
186,121
19%
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 เปรียบเทียบปริมาณการใชนํ้าของผูใชนํ้าแตละประเภทต้ังแตป 2552 ถึง ป 2554 ของบริษัทฯ               

    
ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 ดังน้ัน ปจจัยของการผลักดันปริมาณการใชนํ้าในพ้ืนท่ีบริการ จึงขึ้นอยูกับกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเปน
สําคัญ ดังจะเห็นไดจากปริมาณการจําหนายนํ้าในวันหยุดสุดสัปดาห และวันหยุดนักขัตฤกษตํ่ากวาวันทําการปกติ เน่ืองจาก
การหยุดทําการของภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ แผนการตลาดของบริษัทฯ จึงใหความสําคัญของการทําการตลาด และการ
รณรงคใหผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงประโยชนของการใชนํ้าประปาในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายเขาพบกับผูใชนํ้า
ภาคอุตสาหกรรมรวมกับ กปภ. พรอมท้ังจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือแสดงความขอบคุณผูใชนํ้าอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

 นอกจากน้ีจากผลการศึกษาของไทยดีซีไอ คาดการณวาจะมีจํานวนผูใชนํ้าบาดาลรอยละ 10 ตอป ท่ีจะเปลี่ยนมาใช
นํ้าประปาในพ้ืนท่ีบริการในอนาคต  อีกท้ังพบวาความตองการใชนํ้าประปาในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ท้ังในพ้ืนท่ีบริการ ในปจจุบัน และพ้ืนท่ีจายนํ้าในอนาคต เพ่ือรองรับปริมาณความตองการนํ้าท่ีจะ
เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองดังกลาว    

การประเมินปริมาณความตองการใชนํ้าจากพ้ืนท่ีเขตจายนํ้าในปจจุบนัและปริมาณความตองการการใชนํ้าในพ้ืนที่เขตจายนํ้า
ในอนาคต ป พ.ศ. 2549-2578 

หนวย : ลบ.ม./วัน 

ป 
ปริมาณความตองการใชน้ํา 

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 
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ป 
ปริมาณความตองการใชน้ํา 

พื้นที่จายน้ําปจจุบัน พื้นที่จายน้ําในอนาคต รวมทั้งส้ิน 
2557 636,178 127,236 763,414 
2558 710,671 142,134 852,805 
2559 711,106 142,221 853,327 

 ท่ีมา: บริษัท วิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากัด 

  ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดวางแผนในการขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิม 320,000 ลบ.ม./วันเปน 440,000  
ลบ.ม./วัน เพ่ือใหสามารถผลิตนํ้าประปาไดเพียงพอตอความตองการใชนํ้าของผูบริโภคในอนาคต โดยการขยายกําลังการผลิต
ดังกลาว บริษัทฯ คาดวานอกจากตองเพ่ิมกําลังการผลิตในโรงผลิตนํ้า ซึ่งอาจเปนบริเวณเดียวกันกับโรงผลิตนํ้าในปจจุบัน หรือ
อาจเปนโรงผลิตนํ้าแหงใหม บริษัทฯ อาจตองทําการวางทอสงนํ้าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีสวนขยาย ซึ่งบริษัทฯ ไดเร่ิมการกอสรางใน
การขยายกําลังการผลิตในพ้ืนท่ีสวนขยายในป 2552 และแลวเสร็จสามารถดําเนินการผลิตไดในป 2553 

สถานการณของประปาปทุมธานี 

ความตองการน้ําในพ้ืนท่ีปทุมธานี - รังสิต 

 จากการศึกษาความตองการนํ้า การประปาปทุมธานี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด เม่ือเดือน
สิงหาคม 2547 ทําการคาดการณปริมาณนํ้าจําหนายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงป 2576 โดยพิจารณาปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก 
จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการใชนํ้า และแหลงนํ้าทดแทนอื่นๆ เชน นํ้าบาดาล พบวาความตองการ
นํ้าประปามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี คาดการณวา ความตองการนํ้าประปาในพ้ืนท่ีจะเพ่ิมเปน 470,594 ลบ.ม./
วัน ในป 2556 หรือคิดเปน อัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) จากป 2551 ถึง 2556 เทากับ รอยละ 4.8 สําหรับแนวโนมใน
ระยะยาว คาดการณวา ความตองการจะสูงเปน 783,848 ลบ.ม./วัน น่ันคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 
ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.0 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)  สวนที่ 1 หนาที่ 81 

 
 

 

ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี 
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ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

ปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีสงผลใหความตองการน้ําในพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต เพ่ิมสงูขึ้นในอนาคต คือ การเพ่ิมขึ้น
ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีจายนํ้าประปาปทุมธานี - รังสิตคาดวาจะเพ่ิมขึ้นเปน 679,735 คนในป 2556 
และเพ่ิมเปน 1,016,492 คน ในป 2576 ท้ังน้ี คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 ถึง 2556 และ จากป 
2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 2.7 และ รอยละ 2.2 ตามลําดับ พ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต นับเปนพ้ืนท่ีตอเน่ืองกบั
กรุงเทพมหานครท่ีกําลังพัฒนาเปนชุมชนท่ีหนาแนนไปดวย การคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และท่ีอยูอาศัย มี
การเพ่ิมขึ้นของการใชท่ีดินเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแทนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของ
อาคารพาณิชยขนาดใหญ และการขยายตัวของท่ีอยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการจัดสรรท่ีดินและท่ีดินอาศัยใน อําเภอ
ลําลูกกา อําเภอธญับุรี และ อําเภอเมืองปทุมธานี 

นอกจากน้ี ปจจบุัน รัฐบาลมีนโยบายใหยกเลิกการใชบอบาดาลในพ้ืนท่ี กทม. และปริมณฑล ท้ังน้ี กรมทรัพยากร
ธรณีไดประกาศเขตวิกฤตนํ้าบาดาลเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2538 ให จังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนท่ีท่ีตองมีการควบคุมการขุดเจาะ
นํ้าบาดาล เน่ืองจากตรวจพบอัตราการทรุดตัวของพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก 

 

 

 

 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)  สวนที่ 1 หนาที่ 82 

 
 

 

ความตองการน้ําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี แยกตามประเภทผูใชนํ้า 
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  ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

ความตองการน้ําประปาของผูใชนํ้าแตละประเภทในพ้ืนท่ี จังหวัดปทุมธานี ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ) และ ท่ีอยูอาศัย มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตในอัตราท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ี ความ
ตองการใชนํ้าประปาของท่ีอยูอาศัยหรือภาคครัวเรือนมีอัตราการเติบโตมากท่ีสุด คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) 
จากป 2551 ถงึ 2556 และ จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 6.8 และ รอยละ 4.2 ตามลําดับ ในขณะท่ี ความตองการน้ํา
ของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตนอยท่ีสุด หรือ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 2551 ถงึ 2556 และ 
จากป 2551 ถึง 2576 เทากับรอยละ 3.8 และ รอยละ 1.5 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ในพ้ืนท่ีน้ี อัตราการขยายตัวของท่ีอยู
อาศัยมีแนวโนมท่ีสูงกวาอัตราการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม  

ท้ั งนี้  เ ม่ือพิจารณาประกอบกับขอมูลปริมาณการใช นํ้าประปาในพ้ืนท่ีใหบ ริการปทุมธานี–รังสิตของ 
ประปาปทุมธานีพบวา ในปจจุบันพบวา สัดสวนของปริมาณการใชนํ้าประปาของผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมตอภาคครัวเรือน
ใกลเคียงกันมาก หรือโดยเฉลี่ยต้ังแตป 2549 ถึง ป 2551 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49 : รอยละ 51 แสดงใหเห็นวา 
ปริมาณการใชนํ้าประปาในพื้นท่ีปทุมธานี–รังสิต มีแนวโนมพ่ึงพาภาคครัวเรือนหรือท่ีอยูอาศัยมากยิ่งขึ้นในอนาคต ตลอดจน
การลดบทบาทของลูกคาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแตกตางจากแนวโนมการใชนํ้าประปาในพ้ืนท่ี จังหวัดนครปฐม และ จังหวัด
สมุทรสาคร ท่ีพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญดวยเหตุน้ีฐานลูกคาสําคัญของประปาปทุมธานีจึงแตกตางจากของบริษัทฯ 
น่ันคือผูใชนํ้าภาคท่ีอยูอาศัยหรือครัวเรือนมีบทบาทสูงมากตอการดําเนินธุรกิจของประปาปทุมธานี 
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เปรียบเทียบปริมาณการใชนํ้าของผูใชนํ้าแตละประเภท 

ต้ังแต ป 2552 ถงึ ป 2554 ของ ประปาปทุมธานี   
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ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 อน่ึง จากการที่เดิมกําลังการผลิตของประปาปทุมธานีท่ีมีอยู 288,000 ลบ.ม./วัน ไมเพียงพอตอความตองการ
นํ้าประปาของประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ ดวยเหตุน้ีประปาปทุมธานีจึงดําเนินการกอสรางและปรับปรุงระบบผลิตเพ่ือขยายกําลัง
การผลิตติดต้ังใหเปน 388,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งแลวเสร็จและเร่ิมดําเนินการเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 เพ่ือรองรับความตองการ
นํ้าท่ีสูงขึ้นในอนาคต 

 

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ     

4.3.1 การผลิต 

4.3.1.1 บริษัทฯ 

 เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีในการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ โดยพนักงานของบริษัทยอยไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีผานการฝกอบรมและคูมือการปฏิบัติงาน ทําใหพนักงานมีความรูและความเช่ียวชาญในการผลิต
นํ้าประปาใหเทียบเทาระดับสากล ท้ังน้ีระบบการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ จัดเปนเทคโนโลยีทันสมัย มีการนําการควบคุม
ดวยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเปนระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
ควบคุมดูแลการผลิตและการสงนํ้าโดยอัตโนมัติผานการสื่อสารทางไกลผานดาวเทียม (Telemetry) และบริษัทฯ ยังมีระบบ
ติดตามและทดสอบคุณภาพนํ้าท่ีทันสมัย สามารถทําการทดสอบนํ้าประปาท่ีผลิตได ท่ีใหผลเท่ียงตรงมีประสิทธิภาพสูง ทําให
ท่ีผานมาบริษัทฯ สามารถผลิตนํ้าประปาไดตามเกณฑมอก.257 เลมท่ี 1-2521 ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีระบุโดย กปภ. มาโดยตลอด  
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 นอกจากน้ีระบบการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ยังถูกออกแบบเพ่ือใหผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหประหยัด
ตนทุนการผลิตมากที่สุด โดยการออกแบบระบบการผลิตนํ้าโดยใชหลักของแรงโนมถวง (Gravity Flow) โดย 
การสูบยกนํ้าดิบขึ้นไปโดยสถานีสูบนํ้าดิบแลวปลอยใหไหลตามแรงโนมถวงผาน กระบวนการของถังผสมเร็วกระบวนการการ
ตกตะกอน กระบวนการกรอง การเติมคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อโรค ตลอดจนกระบวนการกักเก็บนํ้าในขั้นสุดทายกอนรอจายไปยัง
สถานีจายนํ้าท้ังสอง ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาท่ีใชในการผลิต เม่ือเทียบกับการสูบนํ้าไปยังขั้นตอนตางๆ ใน
กระบวนการผลิตนํ้าประปาโดยท่ัวไป 

ปริมาณการผลิตจริงต้ังแตเริ่มดําเนินการผลิตของบริษัทฯ 

ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 
กําลังการผลิต2  อัตราการใช 

กําลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

2547 

มกราคม 89,148  27.9 ตั้งแต  วันที่  5 ม .ค .  ถึง  20 ก .ค . 
2547 เปนชวงการจายน้ํากอนวัน
เร่ิมขายน้ําประปาที่กําหนดไวใน
สัญญา กปภ.รับประกันปริมาณรับ
ซื้อขั้นต่ํา 95,000 ลบ.ม./วัน 

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 109,813  34.3 

สิงหาคม 126,155  39.4 

ตั้งแต วันที่ 21 ก.ค. 2547 ถึง 20 
ก.ค. 2549 ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ 
กปภ. ตองซื้อ 200,000 ลบ.ม. /วัน 

 

กันยายน 131,921  41.2 
ตุลาคม 141,333  44.2 
พฤศจิกายน 143,848  45.0 
ธันวาคม 140,692  44.0 

2548 
 

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 
ธันวาคม 209,644  65.5 

2549 

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. 2549 ถึง 20 
ก.ค. 2551 ปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ 
กปภ. ตองซื้อ 250,000 ลบ.ม. /วัน 

 

สิงหาคม 229,391  71.7 
กันยายน 231,151  72.2 
ตุลาคม 231,184  72.2 
พฤศจิกายน 232,512  72.7 
ธันวาคม 220,599  68.9 

 
 
 

2550 

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 
มิถุนายน 249,724  78.0 

 กรกฎาคม 248,778  77.7 
 สิงหาคม 257,745  80.5 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)  สวนที่ 1 หนาที่ 85 

 
 

 

ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 
กําลังการผลิต2  อัตราการใช 

กําลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

 กันยายน 261,724  81.8 
 ตุลาคม 272,762  85.2 
 พฤศจิกายน 275,410  86.1 
 ธันวาคม 274,346  85.7 

 
 
 

2551 

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 
มิถุนายน  302,349  94.5 

 กรกฎาคม  298,496  93.3 
 
 
 
 

สิงหาคม  294,564  92.1 

ตั้งแต วนัที่ 21 ก.ค. 2551 ปริมาณ
น้ําขัน้ต่ําที่ กปภ. ตองซื้อ 300,000 

ลบ.ม. /วัน 
 

กันยายน  294,378  92.0 
ตุลาคม 300,289  93.8 
พฤศจิกายน 301,186  94.1 
ธันวาคม 282,797  88.4 

 
 
 
 

มกราคม 274,741  85.9 
กุมภาพันธ 284,706  89.0 
มีนาคม 291,785  91.2 
เมษายน 286,668  89.6 
พฤษภาคม 294,637  92.1 
มิถุนายน 295,355  92.3 
กรกฎาคม 301,289  94.2 

2552 สิงหาคม 307,668  96.1  น้ําขั้นต่ําที่ กปภ. ตองซื้อ 300,000 
 กันยายน 310,022  96.9  
 ตุลาคม 308,852  96.5  
 พฤศจิกายน 311,872  97.5  
 ธันวาคม 306,794  95.9  
 มกราคม 299,493  93.6  
 กุมภาพันธ 320,594  100.2  
 มีนาคม 332,859  104.0  
 เมษายน 335,441 320,000 ลบ.ม./วัน 104.8  
 พฤษภาคม 331,556  103.6  
2553 มิถุนายน 332,562  103.9  
 กรกฎาคม 328,903  102.8  
 สิงหาคม 348,131  108.8  
 กันยายน 336,956  440,000 ลบ.ม./วัน 76.6  
 ตุลาคม 340,507  77.4 ตั้งแตวนัที่ 1 ก.ย. 2553 ปริมาณ 
 พฤศจิกายน 341,372  77.6 การรับซื้อน้ําขั้นต่ําปรับเปน  
 ธันวาคม 325,463  74.0 309,000 ลบ.ม./วัน 
 มกราคม            309,307  70.3  
 กุมภาพันธ            321,323  73.0  
 มีนาคม            319,739  72.7  
 เมษายน            320,480  72.8  
 พฤษภาคม            329,622  74.9  
2554 มิถุนายน            325,506  74.0  
 กรกฎาคม            325,739  74.0  
 สิงหาคม            327,607  74.5  
 กันยายน            338,424  76.9  
 ตุลาคม            336,586  76.5  
 พฤศจิกายน            341,325  77.6  
 ธันวาคม            347,236  78.9  

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียตอวัน ท้ังน้ี ในเดือนท่ีมีปริมาณจายนํ้าเฉลี่ยตอวันตํ่ากวา MOQ มีสาเหตุมาจาก กปภ. ซื้อนํ้าประปา
 จากบริษัทฯ ในปริมาณตอวันตํ่ากวา MOQ 

 2กําลังการผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)  สวนที่ 1 หนาที่ 86 

 
 

 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายนํ้าเฉล่ีย/วันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวันหารดวยกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลา
 ดังกลาว  

 ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของบริษัทฯ 

 
ท่ีมา:บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ปริมาณการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯโดยเฉล่ียต้ังแตป 2547-2554 

หนวย : ลบ.ม./วัน 

    
2547 2548 2549 2550 2551 2552 

25532 
2554 

    
ม.ค.-
ส.ค. 

ก.ย.-
ธ.ค. 

กําลังการผลิตน้ําประปา1 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 440,000 440,000 

ปริมาณการผลิตจริงโดเฉลี่ย 113,897 183,868 227,483 254,296 293,770 297,940 328,692 336,075 328,606 

อัตราการใชกําลังการผลิต (%) 35.59% 57.46% 71.10% 79.50% 91.80% 93.10% 102.72% 76.38% 74.68% 
 หมายเหตุ: 1กําลังการผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ชวงเวลาดังกลาว 

2ณ วันท่ี 1 ก.ย. 2553 ขยายกําลังการผลิตแลวเสร็จจาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน  
ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด  

 

 หลังจากการเร่ิมผลิตนํ้าประปาเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2547 โดยมีปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี กปภ. รับซื้อท่ี 95,000 
ลบ.ม./วัน บริษัทฯสามารถผลิตนํ้าไดจําหนายไดสูงกวาปริมาณนํ้าขั้นตํ่าดังกลาวไดในระยะเวลาเพียง 1 เดือนจากวันเร่ิมทํา
การผลิตนํ้าประปา ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2547 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนเดือนท่ีมีการปรับปริมาณนํ้าขั้นตํ่าเปน 
200,000 ลบ.ม./วัน และในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 ยอดจายนํ้าของบริษัทฯ ตํ่ากวา 
200,000 ลบ.ม./วัน บริษัทฯ จึงไดรับชําระคานํ้าเทากับ MOQ  ท่ี 200,000 ลบ.ม./วัน  



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)  สวนที่ 1 หนาที่ 87 

 
 

 

 ต้ังแตเดือนกันยายน 2548 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทฯ จายนํ้าประปาไดมากกวา MOQ แตตามขอตกลงท่ี  
บริษัทฯ ไดทํากับ กปภ. น้ัน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 หากปริมาณนํ้าท่ีจําหนายไดเกินกวา MOQ 
บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 50    

อยางไรก็ดี ต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2549 MOQ ไดเพ่ิมขึ้นเปน 250,000 ลบ.ม./วัน จึงทําใหต้ังแตเดือนสิงหาคม 
2549 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทฯ จายนํ้าประปาไดนอยกวา MOQ และบริษัทฯ ไดจายนํ้าประปาไดเกินกวา MOQ 
ระหวางเดือนสิงหาคม 2550 และเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณนํ้าท่ีจําหนาย
ไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 55  
 อน่ึงต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2551 MOQ ไดเพ่ิมขึ้น เปน 300,000 ลบ.ม./วัน โดยหลังจากน้ันจนกระท่ังวันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 มีเพียงเดือนตุลาคม 2551 และพฤศจิกายน 2551 เทาน้ันท่ีบริษัทจายนํ้าประปาไดมากกวาMOQ ท้ังน้ี บริษัทฯ 
ไดทําขอตกลงกับ กปภ. ไววาหากปริมาณนํ้าท่ีจําหนายไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 60  
 การจายนํ้าชวงตนป 2552 มีปริมาณตํ่ากวา MOQ แตต้ังแตเดือนกรกฎาคมเปนตนมา ดวยสภาวะเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น
สงผลใหการจายนํ้าสูงกวา MOQ สงผลใหปริมาณนํ้าท่ีจําหนายไดเกินกวา MOQ บริษัทฯ จะใหสวนลดแก กปภ. รอยละ 60 
ตามสัญญาฯ 
 การจายนํ้าในชวงตนป 2553 มีปริมาณการจายนํ้าเฉล่ียตอวันท่ี 328,692  ลบ.ม./วัน และเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2553 
บริษัทนไดขยายกําลังการผลิตสวนขยายแลวเสร็จ และมีอัตราการจายนํ้าเฉล่ียตอวันท่ี  336,075  ลบ.ม./วัน    
 ในป 2554 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม/วันมีปริมาณการจายนํ้าเฉลี่ย 328,602 ลบ.ม/วัน ม่ียอด
การจายนํ้าเฉล่ียตอวันลดลงจากปท่ีผานมา เน่ืองจากการประปาสวนภูมิภาคไดมีการจายนํ้าจากโรงผลิตนํ้าท่ีโพธารามเขามา
ในพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของแมนํ้าทาจีน เฉลี่ย 27,862 ลบ.ม./วัน 

 กระบวนการผลิต 

 แหลงนํ้าดิบท่ีใชเพ่ือการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ คือ แมนํ้าทาจีนตอนกลาง ซึ่งมีคุณภาพนํ้าดิบดีกวาแมนํ้าทาจีน
ตอนลาง กระน้ันก็ตามนํ้าดิบท่ัวไปก็ยังคงมีสิ่งปนเปอนท่ีไมพึงปรารถนาอยู โดยมีสิ่งเจือปนทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีววิทยา ดังน้ันจึงตองมีกระบวนการในการผลิตนํ้าประปาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพนํ้าดิบ โดยหลักการทั่วไปคือ การทํานํ้าดิบให
เปนนํ้าประปาท่ีสะอาดจนถึงสามารถด่ืมได ดวยหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

(1) ตองไมมีเชื้อจุลชีพใดๆ หลงเหลืออยูในนํ้าประปาต้ังแตโรงผลิตนํ้าประปาสงนํ้าไปตามทอจนกระท่ังถึง
กอกนํ้าของผูใชนํ้า 

(2) ตองไมมีสารอินทรียใดๆท้ังท่ีแขวนลอยและละลายอยูในนํ้าหลงเหลืออยูในนํ้าประปาไปตามทอจนกระท่ัง
ถึงกอกนํ้าของผูใชนํ้า  

(3) ตองกําจัดกาซตางๆท่ีละลายอยูในนํ้าออกจากนํ้าประปา 
(4) ตองกําจัดสิ่งเจือปนตางท่ีไมพึงปรารถนาท้ังท่ีเปนสารแขวนลอยและสารละลายท่ีอยูในนํ้าประปา  
(5) ตองกําจัดสารพิษอันตรายตางๆออกจากนํ้าประปาใหหมด ท้ังท่ีเปนสารพิษท่ีกอใหเกิดอันตรายตอ

รางกายมนุษยในลักษณะเร้ือรัง และลักษณะฉับพลัน เชน สารแคดเมียม สารตะกั่ว สารฟนอล สาร
ไซยาไนด 

(6) ตองกําจัดสิ่งตางๆ ออกจากนํ้าประปาใหไดมากท่ีสุด โดยไมใหนํ้าประปามีกลิ่นและรสเปนท่ีนารังเกียจตอ
ผูบริโภค 

(7) ตองทําใหนํ้าประปาเปนท่ีนาพึงพอใจแกผูใชตลอดเวลาท้ังสําหรับด่ืม ปรุงอาหารชะลางตางๆและกิจกรรม
ท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรม 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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ขั้นตอนท่ี 1 การสูบนํ้าดิบดวยเคร่ืองสูบนํ้า 
 เคร่ืองสูบนํ้าดิบ (Raw water pump) ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 เคร่ืองติดต้ังอยูภายในสถานีสูบนํ้าดิบ 
ทําหนาท่ีสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนท่ี ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งในนํ้าดิบน้ันอาจมีเศษใบไม 
ผักตบชวา ซากสัตวท่ีเนาเปอย ฯลฯ ลอยมากับนํ้าดิบ สิ่งตางๆเหลาน้ีจะถูกทําการดักเศษขยะเหลาน้ีดวยตะแกรงดักขยะ แบบ
หยาบ (Coarse screen) และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตามลําดับ ท่ีไดติดต้ังอยูภายในสถานีสูบนํ้าดิบ 

ขั้นตอนท่ี 2 กระบวนการผสมเร็ว 
 โดยถังผสมเร็ว (Rapid mixing tank) จะทําหนาท่ีกวนผสมสารสรางตะกอน (Coagulations) เชน สารสม  
สารโพลีอิเลคโตรไลท (สารชวยเรงใหเกิดตะกอน) ใหผสมเขากับนํ้าดิบท่ีมีตะกอนแขวนลอยพอเหมาะ หรือเติมสารปรับความ
เปนกรดเปนดางของน้ําดิบโดยการเติมกรดซัลฟูริกหรือปูนขาว การเติมดางทับทิมเพ่ือชวยในการกําจัดสีใหดียิ่งขึ้น การเติม
อากาศในนํ้าดิบเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจน การเติมคลอรีนเบื้องตน (Pre-Chlorination) เพ่ือฆาเชื้อโรคและจุลินทรีย 
(Disinfection) ซึ่งท่ีถังผสมเร็วน้ี การผสมสารเคมีท่ีจายกับนํ้าดิบจะอาศัยการหมุนวนของนํ้าดิบจากแรงดันและความเร็วของ
นํ้าดิบที่สงมาจากเคร่ืองสูบนํ้าดิบขามและลอดใตผนังคอนกรีต หมุนกวนสารเคมีท่ีจายใหเขากันกับนํ้าดิบกอนท่ีจะสงไหลไป
ยังขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการตกตะกอน 

 เม่ือสารเคมีผสมกันแลวในถังผสมเร็วแลวจะมีผลทําใหตะกอนแขวนลอยตางๆ เกาะกันโดยประจุไฟฟาท่ีเกิดจาก
การแตกตัวของโมเลกุลของสารสมทําใหตะกอนดังกลาวคอยๆ มีขนาดใหญขึ้น และมีนํ้าหนักของตะกอนเหลาน้ีเพ่ิมมากขึ้น 
ตะกอนน้ีเรียกวา ฟล็อก (Floc) โดยการเกิดฟล็อกจะถูกกําหนดโดยปจจัยตางๆดังตอไปน้ี 

(1) ปริมาณของตะกอน 
(2) ขนาดของตะกอน 
(3) อัตราเร็วของการรวมตัวกันระหวางประจุบวกกับประจุลบ 
(4) ความสามารถในการเกาะจับตัวกันระหวางประจุของสารสมและตะกอน 
(5) ระดับการกวน 
(6) อุณหภูมิของน้ําท่ีถูกกวน 
(7) ความหนาแนนของนํ้าท่ีถูกกวน 
(8) คุณลักษณะของนํ้าท่ีถูกกวน 
(9) ปริมาณสารเคมีท่ีจายในถังผสมเร็ว 

 สําหรับตะกอนเล็กๆท่ีแขวนลอยอยูในนํ้าจะผสมกับสารเคมีเรียกวาสารสรางตะกอน (Coagulant) เพ่ือแปรสภาพ
รูปรางตะกอนเล็กๆกลายเปนตะกอนใหญขึ้น (Floc) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วาการรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญน้ีจะ
ตกลงในถังตกตะกอนสูกนถังกอนท่ีจะถูกปลอยท้ิงออกสูถังรวบรวมนํ้าตะกอนในขั้นท่ี 8 กอนท่ีจะถูกนําไปเตรียมบําบัดใน
กระบวนการเพ่ิมความเขมขนของตะกอนตอไป สวนนํ้าท่ีไดจะมีความใสปราศจากตะกอนและแขวนลอยท่ัวไปและจะถูกสงเขา
ขั้นตอนตอไป  

ขั้นตอนท่ี 4 การกรอง 

 นํ้าท่ีผานกระบวนการจากถังตกตะกอนยังคงประกอบดวยตะกอนแขวนลอยท่ีเล็กมากท่ียังคงลอยอยูในนํ้าท่ีไหลลน
ออกจากถังตกตะกอน จึงจําเปนตองใหนํ้าน้ีไหลผานระบบกรอง (Filtration) ซึ่งทําใหนํ้ามีความใสสะอาดยิ่งขึ้น โดยทั่วไป
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ระบบกรองนํ้าจะประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญคือ สวนการกรองน้ํา (Filtration) และการลางสารกรองในชั้นกรอง 
(Backwashing) การกรองนํ้าคือการท่ีนํ้าไดไหลผานชั้นกรองซึ่งจะทําใหตะกอนในนํ้าไดถูกกําจัดหรือดักไวท่ีชั้นกรองโดยปลอย
ใหนํ้าใสท่ีไหลออกจากระบบกรองนํ้า เม่ือกระบวนการกรองนํ้าไดดําเนินไประยะหน่ึงแลวน้ัน ตะกอนท่ีถูกดักจับไวในชั้นกรอง
ทําใหเกิดความหนาในชั้นกรองนํ้ามากเกินไป ซึ่งมีผลทําใหประสิทธิภาพในการกรองนํ้าตํ่าลง จึงจําเปนตองหยุดการกรองนํ้า
ชั่วคราว หลังจากน้ันตองทําการลางวัสดุตัวกลางในชั้นกรองเพ่ือไลตะกอนออกจากระบบกรองนํ้าท้ังหมด โดยใชนํ้าและอากาศ
อัดผานตัวกลางของชั้นกรองในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางของน้ําไหลเขาท่ีตองการกรอง และนํ้าท่ีใชลางน้ันจะถูกรวบรวม
และสงไปยังถังรวบรวมนํ้าตะกอน อยางไรก็ตามน้ําเม่ือผานการกรองแลว แมจะเปนนํ้าใสแลวก็ตาม แตอาจยังคงมีเชื้อโรค
ตางๆอาศัยอยู ทําใหตองมีการเติมคลอรีนลงไปในน้ําอีกคร้ังเพ่ือการฆาเชื้อโรคท่ีมีอยูในนํ้า 

ขั้นตอนท่ี 5 กระบวนการเติมคลอรีน 

 โดยนํ้าท่ีไดจากการกรองจะถูกเติมโดยนํ้าท่ีผสมดวยคลอรีนเหลวเขาท่ีภายในเสนทอ และจะไหลเขาสูถังสัมผัสผสม
คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซึ่งเปนถังคอนกรีตท่ีมีโครงสรางท่ีสามารถบังคับใหนํ้ามีการไหลวนไป-มาเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
ของน้ําในการผสมกับนํ้าคลอรีนท่ีจายออกมา การไหลของนํ้าประปาขั้นน้ีจะยังคงไหลโดยอาศัยแรงโนมถวง โดยระดับนํ้าท่ีสูง
กวาจากการกรองจะไหลเขาสูถังผสมสัมผัสคลอรีนดวยแรงโนมถวงตามธรรมชาติ 

ขั้นตอนท่ี 6 กระบวนการเก็บนํ้าใส 

 นํ้าท่ีผานการผสมคลอรีนจะไหลไปสูถังเก็บนํ้าประปา (Treated Water Tank) ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีหนาท่ีเก็บ
นํ้าประปาท่ีผลิตไดจากกระบวนการผลิตนํ้าประปาและยังใชเปนถังเก็บนํ้าสํารองเม่ือจําเปน ถังเก็บนํ้าใสน้ีจะเปนถังปดเพ่ือ
ปองกันการปนเปอนจากสัตว นก หนู หรือแมลงท่ีอาจเขาไปในถังเก็บนํ้าได อยางไรก็ตามคลอรีนท่ียังคงคางอยู (Residual 
Chlorine) จะทําหนาท่ีฆาเชื้อโรคท่ีอาจเกิดการปนเปอนในระบบเสนทอเม่ือจายนํ้าประปาผานสงทอจายนํ้าและทอบริการไป
ยังผูใชนํ้า 

ขั้นท่ี 7 การสูบนํ้าไปยังสถานีจายนํ้า 

 โดยเคร่ืองสูบนํ้าสงประปาขนาด 3,500 ลบ.ม. /ชั่วโมง จํานวน 5 เคร่ือง จะทําหนาท่ีสูบนํ้าประปาจากโรงผลิตนํ้า
บางเลนไปยังสถานีจายนํ้าพุทธมณฑลและมหาชัยท่ีต้ังอยูหางออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตามลําดับ เคร่ืองสูบนํ้าดังกลาวได
ถูกออกแบบใหมีระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารอง สามารถสํารองกําลังการสูบสงไดถึงรอยละ 60 ของกําลังการผลิตปกติของโรง
ผลิตนํ้า 

ขั้นตอนท่ี  8 ถังรวบรวมน้ําตะกอน 

 ตะกอนท่ีไดจากขั้นตอนการตกตะกอนและนํ้าลางตัวกลางในระบบการกรอง จะถูกสงไปยังถังเก็บรวบรวมน้ํา
ตกตะกอนกอนท่ีจะถูกสูบไปยังถังตะกอนเขมขน 

ขั้นตอนท่ี 9 การเพ่ิมความเขมขนของตะกอน 

 ขั้นตอนน้ีจะมีการเติมโพลิเมอรและกวนดวยเคร่ืองกวนเพ่ือทําใหโพลีเมอร และตะกอนจับตัวรวมกันไดดีและมีความ
เขมขนมากขึ้น กอนจะถูกสูบสงไปยังเคร่ืองรีดตะกอนในขั้นตอนตอไป สวนนํ้าท่ีแยกออกมาจะถูกสงกลับไปยังทอท่ีสถานีสูบ
จายนํ้าดิบเพ่ือเขากระบวนการผลิตนํ้าประปาใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนกระบวนการผลิตท่ีเรียกวา ระบบ Zero Discharge ทํา
ใหไมมีการสูญเสียของนํ้าเน่ืองจากกระบวนการผลิต 
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ขั้นตอนท่ี 10 การรีดตะกอน 

 ทําหนาท่ีรีดนํ้าออกจากตะกอนนํ้าเขมขนท่ีไดผสมโพลิเมอรท่ีทําใหตะกอนจับตัวกันกอนลวงหนาแลว ตะกอนท่ีไดจะ
ถูกนําไปท้ิงในท่ีท่ีไดจัดเตรียมไวซึ่งเปนหลุมฝงกลบสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพ้ืนท่ีของโครงการเองเพ่ือรอใหตะกอน
ดังกลาวฟนสภาพเปนดินปกติ สวนนํ้าท่ีไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหมเพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปน
นํ้าประปาอีกคร้ัง 

ขั้นตอนท่ี 11 การเก็บนํ้าท่ีสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล 

 ถังเก็บนํ้าท่ีสถานีจายนํ้าพุทธมณฑลเปนถังเก็บนํ้าประปาขนาด 50,000 ลบ.ม. โดยรับนํ้าจากการสูบสงนํ้าจากโรง
ผลิตนํ้าบางเลน ประกอบดวยเคร่ืองสูบนํ้าสงขนาด 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบนํ้าสงตอไปยังสถานีจายนํ้า
มหาชัยและเคร่ืองสูบจายนํ้าขนาด 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตัว เพ่ือสูบจายนํ้าประปาไปยังทอบริการของการประปาใน
เขตสํานักงานประปาออมนอยและสํานักงานประปาสามพราน เ พ่ือใหผู ใช นํ้าในเขตอําเภอกระทุมแบน อําเภอ 
พุทธมณฑล อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี 

ขั้นตอนท่ี 12 การเก็บนํ้าท่ีสถานีจายนํ้ามหาชัย 

 ถังเก็บนํ้าท่ีสถานีจายนํ้ามหาชัยเปนถังเก็บนํ้าประปาขนาด 20,000 ลบ.ม. โดยรับนํ้าจากการสูบสงนํ้าจากสถานี
จายนํ้าพุทธมณฑล ประกอบดวยเคร่ืองสูบจายนํ้าขนาด 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 4 ตัว เพ่ือสูบจายนํ้าประปาไปยังทอ
บริการของการประปาในเขตสํานักงานประปาสมุทรสาคร เพ่ือใหบริการแกผูใชนํ้าในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร และเขตพ้ืนท่ี 
อ.กระทุมแบนบางสวน 

4.3.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เทคโนโลยีการผลิต 

 จุดเดนของเทคโนโลยีการผลิตเปนเชนเดียวกับบริษัทฯ คือ ระบบการผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานีทุกขั้นตอน
ถูกควบคุมดวย SCADA System ซึ่งเปนระบบควบคุมแบบอัตโนมัติผานระบบโทรคมนาคม การปรับเปลีย่นอัตราการทํางาน
ของหนวยตางๆในระบบ เชนอัตราการไหลของนํ้า ความดัน เปนตน สามารถทําไดผานคอมพิวเตอรของ SCADA System ท่ี
อาคารหองควบคุม นอกจากน้ี ระบบรับและสูบนํ้าดิบสูโรงกรองนํ้าของประปาปทุมธานียังสามารถสูบนํ้าดิบไดสูงสุดถึง 
400,000 ลบ.ม./วัน อันประกอบไปดวยเคร่ืองสูบ 4 ชุด ขนาด 12,500 ลบ.ม./ชม. ท่ีขบัดวยมอเตอรขนาด 230 กิโลวัตต 

กําลังการผลิตและกําลังการผลิตที่ใชจริง 

 กําลังการผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของประปาปทุมธานีคือ 388,000 ลบ.ม./วัน ท้ังน้ี กําหลังการผลิตท่ี 
388,000 ลบ.ม./วัน สูงสุดดังกลาวคือผลรวมของ 
 

- กําลังการผลิตติดต้ังท่ี 288,000 ลบ.ม./วัน ของโรงผลิตนํ้า 
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-  กําลงการผลิตเพ่ิมเติมท่ี 100,000 ลบ.ม./วัน ท่ีไดจากโรงผลิตนํ้าแหงใหม และการสรางสถานีเพ่ิมแรงดัน 
(Booster Pump Station) บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ในระบบสงนํ้าประปาในแนวของทอสงนํ้าประธาน 
(BTM) ระหวางโรงผลิตนํ้าและสถานีจายนํ้ารังสิตโดยมีรายละเอียดปริมาณการจายนํ้าเฉล่ียตอวันและกาํลังการผลิต
เปนดังน้ี
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ปริมาณการผลิตจริงต้ังแต มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2554 ของประปาปทุมธาน ี

ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 
กําลังการผลิต2  อัตราการใช 

กําลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

2547 

มกราคม 205,757 

288,000 ลบ.ม./วัน 
 

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  
ธันวาคม 256,800 89.2  

2548 
 

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  
ธันวาคม 275,965 95.8  

2549 

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 300,341 104.3  
กันยายน 307,232 

308,000 ลบ.ม./วัน4 

99.8  
ตุลาคม 314,631 102.2  
พฤศจิกายน 326,571 106.0  
ธันวาคม 310,038 100.7  

 
 
 

2550 

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  
มิถุนายน 322,619 104.7  

 กรกฎาคม 312,461 101.4 260,000 ลบ.ม./วัน 
 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  

 
 
 

2551 
 

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   
มิถุนายน       309,102           100.4   

 กรกฎาคม       312,681           101.5  310,000 ลบ.ม./วัน 
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ป เดือน 
ปริมาณจายน้ําเฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 
กําลังการผลิต2  อัตราการใช 

กําลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

 

สิงหาคม       321,410  
388,000 ลบ.ม./วัน 

 

           82.8   
กันยายน       330,037             85.1   
ตุลาคม 328,494 84.7  
พฤศจิกายน 325,670 83.9  
ธันวาคม 317,306 81.8  

 มกราคม       311,608  80.3  
 กุมภาพันธ       320,775  82.7  
 มีนาคม       317,901  81.9  
 เมษายน       325,822  84.0  
 พฤษภาคม       322,287  83.1  
 มิถุนายน       318,849  82.2  
 กรกฎาคม       309,381  79.7 320,000 ลบ.ม./วัน 
2552 สิงหาคม       326,761  84.2  
 กันยายน       328,426  84.7  
 ตุลาคม 320,262  82.5           
 พฤศจิกายน 327,320  84.4  
 ธันวาคม 325,935  84.0  
 มกราคม 320,621  82.6  
 กุมภาพันธ 336,158  86.6  
 มีนาคม 345,069  88.9  
 เมษายน 352,064  90.7  
 พฤษภาคม 353,007  90.9  
 มิถุนายน 349,774  90.2  
 กรกฎาคม 341,679  88.1 330,000 ลบ.ม./วัน 
2553 สิงหาคม 347,283  89.5  
 กันยายน 345,299  89.0  
 ตุลาคม 344,313  88.7  
 พฤศจิกายน 345,647  89.1  
 ธันวาคม 340,576  87.8  
 มกราคม             339,038   87.4  
 กุมภาพันธ             350,144   90.2  
 มีนาคม             348,872   89.9  
 เมษายน             349,567   90.1  
 พฤษภาคม             359,271   92.6  
2554 มิถุนายน             363,374   93.7  
 กรกฎาคม             360,048   92.8  
 สิงหาคม             361,610   93.2  
 กันยายน             364,501   93.9  
 ตุลาคม             352,755   90.9  
 พฤศจิกายน             352,795   90.9  
 ธันวาคม             357,494   92.1  

หมายเหตุ: 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียตอวัน 

 2กําลังการผลิตสูงสุดของประปาปทุมธานี ณ ชวงเวลาดังกลาว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจายนํ้าเฉล่ียตอวันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียตอวันหารดวยกําลังการผลิต 
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ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. รบัซือ้ของประปาปทุมธานี 

 
ท่ีมา: บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉล่ียต้ังแตป 2542- 2554 ของประปาปทุมธาน ี

                หนวย : ลบ.ม./วัน 

  
2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

กําลังการผลติ
น้ําประปา1 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 294,667 2 308,000 388,000 3 388,000 388,000 388,000 

MOQ 140,000 140,000 140,000 140,000 170,000 180,000 200,000 220,000 260,000 310,000 320,000 330,000 330,000 

ปริมาณการผลติ
จริงโดยเฉลี่ย 

106,684 112,849 138,241 175,492 198,101 244,008 274,374 294,064 314,026 315,306 321,240 343,458 354,967 

อัตราการใชกําลัง
การผลติ  (%) 37.00% 39.20% 48.00% 60.90% 68.80% 84.70% 95.30% 95.50% 102.00% 81..3% 82.80% 88.52% 91.49% 

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 

  
 ประปาปทุมธานีสามารถผลิตนํ้าประปาไดสูงกวาปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. รับซื้อ (MOQ) ต้ังแตเดือนเมษายน 2545 
เปนตนมา เพ่ือรองรับความตองการนํ้าในพ้ืนท่ีท่ีสูงขึ้น  ประปาปทุมธานีไดเ พ่ิมกําลังการผลิตสูงสุดเปน  388,000  
ลบ.ม./วัน ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 ดวยการสรางโรงผลตินํ้าแหงใหมใกลกับโรงผลิตนํ้าเดิม และปรับปรุงระบบสง-จาย  

กระบวนการผลิต 
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 กระบวนการผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานีมีขัน้ตอนเชนเดียวกบักระบวนการผลตินํ้าประปาของบริษัทฯ 

 

4.3.2 วัตถุดิบและผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Suppliers) 

4.3.2.1 บริษัทฯ 

 วัตถุดิบท่ีสําคัญท่ีใชในการผลิตนํ้าประปามีดังตอไปน้ี 

(1) นํ้าดิบ  

 นํ้าดิบท่ีบริษัทฯ ใชในการผลิตนํ้าประปาคือ นํ้าจากแมนํ้าทาจีนตอนกลาง โดยการสูบนํ้าเขาสูโรงผลิตนํ้า ณ ตําบล
บางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทฯ สามารถสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนมาใชโดยไมมีตนทุนคาใชจายแต
อยางใด ยกเวนคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทานละ 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะผูใหสัมปทาน นอกจากน้ีบริษัทยังตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงาน
ผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาทตอสัมปทาน ท้ังน้ี จากท่ีบริษัทฯ ไดรับ
สัมปทาน 2 ฉบับ บริษัทฯ จึงตองจายเงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานท้ังสิ้น 400 บาทตอป 

  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักท่ีบริษัทฯ ใชในการผลิตนํ้าประปา ไดแก 
- สารสมนํ้า 
- ดางทับทิม 
- คลอรีนเหลว 
- ปูนขาว 
- โพลีอีเล็คโตรไลท 

 โดยมีสัดสวนการใชสารเคมีในการผลิตแตกตางกันออกไป แลวแตคุณภาพนํ้าดิบในแตละชวงเวลาการผลิต โดย
บริษัทฯ จะทําการทดสอบคุณภาพนํ้าดิบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้า (Jar test) และคํานวณสัดสวนสารเคมีท่ีเหมาะสมตาม
ลักษณะคุณภาพนํ้าดิบ แลวปอนขอมูลอัตราการจายสารเคมีแตละชนิดเขาสูระบบคอมพิวเตอรควบคุมของ SCADA ซึ่งจะทํา
ควบคุมการสูบจายสารเคมีในกระบวนการผลิตใหไดอัตราสวนท่ีเหมาะสมตามอัตราการไหลของนํ้าดิบท่ีสูบเขามาทําการผลิต 

 บริษัทฯ ทําการเลือกซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหลากหลาย โดยการเลือกซื้อจากผูผลิตท่ีมีคุณภาพของสินคาตาม
มาตรฐานและไดรับการทดสอบโดยหองปฏิบัติการทางเคมีของบริษัทฯ และมีความสามารถในการจัดสงและการสํารองไดตาม
ความตองการของบริษัทฯ อยางทวงที และมีราคาตํ่าท่ีสุด  

 ท่ีผานมา ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด บริษัทฯ จัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียว ท้ังน้ี บริษัทฯ ได
พิจารณาแลววาลักษณะผลิตภัณฑของผูจัดจําหนายรายนั้นๆ เหมาะสมกับการใชงานในกระบวนการผลิต และผูจัดจําหนาย
รายน้ันสามารถจัดสงวัตถุดิบใหบริษัทฯ ไดเพียงพอกับความตองการและตรงตอเวลา 

 เน่ืองจากสารสมเปนสารเคมีหลักท่ีใชในการผลิตนํ้าประปา ปริมาณการจัดซื้อสารสมจึงมีมูลคาสูงท่ีสุดในบรรดา
ยอดจัดซื้อสารเคมีท้ังหมด โดยต้ังแตป 2549 บริษัทฯ จัดซื้อสารสมจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว 
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อยางไรก็ตาม ผูจัดจําหนายสารสมในประเทศมีหลายรายดวยกันและสารสมเปนวัตถุดิบท่ีไมมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากนัก 
ดวยเหตุน้ี หากเกิดกรณีท่ีไมสามารถจัดซื้อจากผูจัดจําหนายรายดังกลาวได บริษัทฯ สามารถจัดซื้อสารสมจากผูจัดจําหนาย
รายอื่นและสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตนํ้าประปาไดเชนกัน 

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ  

วัตถุดิบ 
2552 2553 2554 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

   สารสมน้ํา 32.3 53.7 37.4 49.1 43.7 51.7 

   ดางทับทิม 3.0 5.0 3.1 4.1 3.4 4.0 

   คลอรีนเหลว 10.4 17.3 11.2 14.8 12.8 15.1 

   ปูนขาว 1.2 2.0 3.5 4.6 2.1 2.5 

   โพลิเมอร 6.1 10.2 7.1 9.3 10.4 12.3 

   ผงถานกัมมันต 2.0 3.3 8.7 11.4 6.9 8.1 

สารเคมีหลัก 55.0 91.5 71.0 93.3 79.3 93.8 

อุปกรณอะไหล 5.1 8.5 5.1 7.6 5.3 6.3 

ยอดรวม 60.1 100.0 76.1 100.0 84.6 100.0 

     ท่ีมา : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)  

 

(3) ผูซอมบํารุงและผูรับเหมากอสราง 

 บริษัทฯ ดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ เอง ในกรณีท่ีระบบผลิต ระบบสงนํ้า หรือ
อุปกรณเฉพาะดานเกิดความเสียหายท่ีตองมีการซอมแซมหรือซอมบํารุง ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะทางเกินกวา
ความสามารถของบริษัทฯ หรืองานซอมท่ีบริษัทฯ พิจารณาวาไมคุมคาท่ีจะทําดวยตนเอง บริษัทฯ จะจัดใหมีการคัดเลือก
ผูดําเนินการโดยจัดใหมีการประมูลเสนอราคา โดยเลือกผูเสนอราคาท่ีเปนไปตามเงื่อนไขในเชิงของการซอมบํารุง 
ความสามารถของผูรับจางและมีคาใชจายนอยท่ีสุด เปนเงื่อนไขหลักการจัดซื้อจัดจางของบริษัทฯ  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

 บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนคร้ังคราวจากผูจัดจําหนาย ท้ังน้ี การ
พิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาท่ีเหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการและราคาท่ีเหมาะสมเปนสําคัญ 

4.3.2.2 ประปาปทุมธานี 

 วัตถุดิบท่ีสําคัญท่ีใชในการผลิตนํ้าประปามีดังตอไปน้ี 

(1) นํ้าดิบ 

 นํ้าดิบท่ีประปาปทุมธานีใชในการผลิตนํ้าประปาคือนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยา ประปาปทุมธานีสูบนํ้าเขาสูโรงผลิต
นํ้า ณ ต.บานปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีตองเสียคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปาเปนจํานวนเงิน 200 บาท โดยตองจายใหแกกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูใหสัมปทาน (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยได
โอนอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับกิจการประปาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) และเงินทดแทนคาใชจายของเจา
พนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานซึ่งตองจายลวงหนาเปนรายปเปนจํานวนเงินปละ 200 บาท โดยประปาปทุมธานีไดชําระ
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เงินทดแทนคาใชจายของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานดังกลาว ลวงหนาจนครบจํานวนท่ีตองชําระตลอดอายุ
สัมปทาน 25 ป จํานวนท้ังสิ้น 5,000 บาท เม่ือเดือนมีนาคม 2543  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลักท่ีประปาปทุมธานี ใชในการผลิตนํ้าประปา ไดแก 
-  สารสมนํ้า 
-  คลอรีนเหลว 
-  ปูนขาว 
-  โพลิอีเล็คโตรไลท 

ประปาปทุมธานีไมใชดางทับทิมในกระบวนการผลิตนํ้าประปาเน่ืองจากคุณลักษณะของนํ้าดิบท่ีแตกตางกันระหวาง
นํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนและนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยา ท้ังน้ี นํ้าดิบจากแมนํ้าทาจีนประกอบไปดวยสารเคมีบางชนิดท่ีทําใหนํ้า
มีสี และดางทับทิมชวยกําจัดสารเคมีท่ีกอใหเกิดสีดังกลาว 

ประปาปทุมธานีใชระบบควบคุมคุณภาพเพ่ือคํานวณหาปริมาณและสัดสวนของสารเคมีท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของ
นํ้าดิบในขณะน้ันสําหรับการผลิตนํ้าประปา โดยการนํานํ้าดิบมาผานระบบ Jar Test เชนเดียวกัน 

อน่ึง ในการจัดซื้อสารเคมีแตละชนิด ประปาปทุมธานีจัดซื้อจากผูจัดจําหนายสารเคมีเพียงรายเดียวเชนเดียวกับ
บริษัทฯ 

เชนเดียวกับบริษัทฯ ปริมาณการจัดซื้อสารสมนํ้าจงึมีมูลคาสูงท่ีสุดในบรรดายอดจัดซื้อสารเคมีท้ังหมด โดยต้ังแตป 
2547 ประปาปทุมธานีจัดซื้อสารสมนํ้าจากบริษัท สยามเฆมี จํากัด ( มหาชน ) เพียงรายเดียว  

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของประปาปทุมธานี  

วัตถุดิบ 
  

2552 2553 2554 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สารสมน้ํา 31.3 65.7 27.9 58.9 28.82 65.50 

คลอรีนเหลว 5.4 11.4 5.6 11.8 6.04 13.73 

ปูนขาว 1.3 2.6 0.8 1.8 0.77 1.75 

โพลิเมอร 6.4 13.4 6.6 13.9 7.12 16.18 

สารเคมีหลัก 44.4 93.2 40.9 86.4 42.72 97.16 

อุปกรณอะไหล 3.3 6.9 6.5 13.9 1.25 2.84 

ยอดรวม 47.6 100.00 47.4 100.0 44.00 100.00 
ท่ีมา : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

(3) ผูซอมบํารุงและผูรับเหมากอสราง 

ประปทุมธานีดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณเบื้องตนโดยบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จํากัด ในกรณีท่ีระบบผลิต 
ระบบสงนํ้า หรืออุปกรณเฉพาะดานเกิดความเสียหายท่ีตองมีการซอมแซม ซอมบํารุง หรือกอสรางเพ่ิมเติม ซึ่งเปน
ความสามารถเฉพาะทางเกินกวาความสามารถของไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส หรืองานซอมท่ีประปาปทุมธานีและ 
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ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส พิจารณาแลววาไมคุมคาท่ีจะทําดวยตนเอง ประปาปทุมธานีและไทยวอเตอร โอเปอร
เรชั่นส จะเลือกผูรับจางตามลักษณะของงานและความสามารถของผูรับจาง โดยคํานึงถึงคาใชจายท่ีเหมาะสมดวย  

(4) คาอุปกรณอะไหล 

ประปาปทุมธานีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาอุปกรณอะไหล โดยจัดซื้อเปนคร้ังคราวจากผูจัดจําหนาย
เชนเดียวกับบริษัทฯ ท้ังน้ี การพิจารณาเลือกผูจัดจําหนายขึ้นอยูกับลักษณะสินคาท่ีเหมาะสมกับงาน คุณภาพ การใหบริการ
และราคาที่เหมาะสมเปนสําคัญเชนกัน 

 

4.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

4.4.1 บริษัทฯ  

 บริษัทฯ ใหความสําคัญถึงการรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี อยางไรก็ตามจากกระบวนการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ทํา
ใหเกิดตะกอนจากการผลิต ซึ่งตะกอนดังกลาวจะถูกสงไปยังกระบวนการรีดตะกอนโดยการผสมโพลิอีเล็คโตรไลทลงไปทําให
ตะกอนจับตัวกันกอนท่ีจะถูกนําไปท้ิงในท่ีท่ีไดจัดเตรียมไวของบริษัทฯ สวนนํ้าท่ีไดจากการรีดจะถูกนํากลับเขาไปในระบบใหม
เพ่ือผานกระบวนการผลิตใหเปนนํ้าประปาอีกคร้ังตามกระบวนการแบบ Zero Dischargeโดยบริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบ
กากตะกอนเปนประจําทุกปอยางตอเน่ืองโดยหองปฏิบัติการที่ไดการรับรองมาตรฐาน 

 ในสวนของกากสารเคมีท่ีเกิดจากนํ้าลางจากหองทดลอง ท่ีผานมา บริษัทฯ ไดวาจางใหบริษัทรับบําบัดสารเคมีท่ี
ไดรับอนุญาตรับไปกําจัดเปนคร้ังๆ ไป ประมาณปละ 1 คร้ัง โดยไมเคยมีการทําสัญญาวาจาง ท้ังน้ี ปริมาณกากสารเคมีท่ีตอง
บําบัดตอปมีปริมาณนอยมาก 

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และยังมีการสนับสนุนและให
ความรวมมือกับหนวยงานดูแลสิ่งแวดลอมของภาครัฐและภาคทองถิ่น ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 5 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ. นครปฐม ชมรมเรารักแมนํ้าทาจีน โดยการรวมหารือและสนับสนุนการดําเนินการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในการอนุรักษคุณภาพของแมนํ้าทาจีนใหมีคุณภาพดี เพ่ือท่ีจะทําใหแหลงนํ้าและชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดี
ตอไป สงผลใหบริษัทฯ มีแหลงนํ้าดิบสําหรับการผลิตท่ีมีคุณภาพตลอดไป  

 อน่ึง ท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทและ/หรือ ถูกฟองรองใดๆ เกี่ยวกับเร่ืองสิ่งแวดลอม  

4.4.2 ประปาปทุมธานี 

 ประปาปทุมธานีตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดลอม กระบวนการผลิตนํ้าประปาของ 
ประปาปทุมธานีมีลักษณะเปนแบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนการผลิตน้ัน ไมมีการปลอยนํ้ากลับลงสูแหลงนํ้าดิบ 
ท้ังน้ีนํ้าท่ีเหลือจากการแยกตะกอนดินออกจะถูกนํายอนกลับไปยังกระบวนการผลิตใหม 

 จากการวิเคราะหของบริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (GENCO) เม่ือปลายป 
2542 พบวาตะกอนดินจากกระบวนการผลิตไม มีสารมี พิษ ท่ีกอให เกิดอันตรายแกสิ่ งแวดลอมเจือปน  ท้ั ง น้ี  
ประปาปทุมธานียกตะกอนดินท่ีเกิดขึ้นใหแกบุคคลภายนอกท่ีตองการไปถมท่ีดินโดยไมคิดคาตะกอนดินหรือคาใชจายใดๆ
ท้ังสิ้น 
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 สําหรับสารเคมีท่ีหลงเหลือจากการลางถังเก็บ ถังเตรียมสารเคมี และนํ้าจากหองทดลอง ในอดีต ประปาปทุมธานี
เคยทําสัญญาปตอปวาจาง GENCO ใหทําการกําจัดสารเคมีดังกลาว โดยท่ีผานมา ประปาปทุมธานีสงกากสารเคมีให 
GENCO บําบัดประมาณปละ 1 คร้ัง ปริมาณไมเกินปละ 5 ตัน อยางไรก็ตาม เม่ือสัญญาคร้ังสุดทายสิ้นสุดลงเม่ือปลายป 
2549 ประปาปทุมธานีไมไดทําสัญญาปตอปกับ GENCO อีก 

 อน่ึง ท่ีผานมาประปาปทุมธานีไมเคยมีขอพิพาทเร่ืองสิ่งแวดลอมกับหนวยงานหรือเอกชนรายใดเชนกัน 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิหลัง
หักคาเสื่อมราคาสะสม ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 13,877.85 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

รายการ 
มูลคาสุทธิ 

หลังหักคาเสื่อม 
(ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ที่ดิน 425.94 เปนเจาของ  ไมมี 
สินทรัพยในการผลติน้ําประปา  8,647.16 เปนเจาของ  ไมมี 
เคร่ืองตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 10.34 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 16.65 เปนเจาของ ไมมี 
เคร่ืองมืออุปกรณ 45.04 เปนเจาของ ไมมี 
งานระหวางกอสราง 1.83 เปนเจาของ ไมมี 
คาที่ปรึกษาอื่น  13.96  ไมมี 
คาสิทธิในการผลิตและจําหนายน้ําประปา    
   และการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 1,333.83 เปนเจาของสิทธิ์ ไมมี 

รวม 10,494.75   
    

ไทยวอเตอร (โอเปอเรช่ันส)    
ที่ดิน 54.73 เปนเจาของ ไมมี 
เคร่ืองตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 0.76 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 7.75 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 63.24   
    

ประปาปทุมธานี    
สินทรัพยในการผลติน้ําประปา  3,315.32 เปนเจาของสิทธิ์ ไมมี 
เคร่ืองตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 2.08 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 2.46 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 3,319.86   
    

รวมท้ังหมด 13,877.85   

 

ท้ังน้ี รายละเอียดท่ีต้ัง พ้ืนท่ีใชงาน และวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยท่ีสําคัญในการดําเนินกิจการประปาของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย สรุปไดดังน้ี 
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ที่ดินของบริษัทฯ 

สินทรัพย ท่ีตั้ง 
โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน - โรงผลิตนํ้า 

 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

56573 38 ไร  

81 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้าบางเลน 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล ต.ไรขิง  

อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

43747 1 ไร 3 งาน  

51 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล 

30862 10 ไร 2 งาน 11 
ตร.วา 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้ามหาชัย ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร 

81250 8 ไร  เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้ามหาชัย 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้ามหาชัย ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร 

48128 8 ไร 287 ตร.วา เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้ามหาชัย 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้ามหาชัย ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร 

173680 11.5 ตร.วา เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้ามหาชัย 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ้า ต.คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 

10457 10 ไร 2 งาน 

54 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้าคลองโยง 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ้า ต.คลองกระทุมแบน 

อ.กระทุมแบน  

จ.สมุทรสาคร 

5324 14 ไร 3 งาน 

64 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้ากระทุมแบน 

 

สินทรัพยทีใ่ชในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ 

สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 

โรงผลิตนํ้าประปา 

– หนวยผลิตนํ้าประปา มีกําลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม./วัน 

– หนวยกําจัดตะกอน 

– ถังเก็บนํ้า ขนาด ความจุ 30,000 ลบม. 

– อาคารควบคุม – ระบบ SCADA 

– อาคารสูบจายนํ้า – เคร่ืองสูบนํ้า 5 ชุด ขนาดอัตราสูบ 3,500 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

– อาคารสารเคมี 

– เคร่ืองจักรอุปกรณตรวจวัด 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

เพื่อใชผลิตนํ้าประปา และสงนํ้า
ตอไปท่ีสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล
และสถานีจายนํ้ามหาชัย 
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สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 

สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล  

– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 50,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํ้า 10 เคร่ือง – ขนาดการอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง จํานวน 
5 เคร่ือง และ อัตราการสูบ 1,530 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 5 เคร่ือง 

ต.ไรขิง  

อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

เพื่อเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ใน
เขตพื้นท่ี อ.กระทุมแบน อ.พุทธ
มณฑล อ.สามพรานและ อ.นครชัย
ศรี และ เปนจุดพักและสูบสงตอให
สถานีจายนํ้ามหาชัย  

สถานีจายนํ้ามหาชัย  

– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํ้า 4 เคร่ือง ขนาดอัตราสูบ 2,664 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

ต.นาดี 

อ.เมืองสมุทรสาคร  

จ.สมุทรสาคร 

เพื่อเปนสถานีจายนํ้าให กปภ.ใน   
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุม
แบนบางสวน 

ระบบทอสงนํ้าประธานและทอจายนํ้าประปา  

– จาก โรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล  

– จาก สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล ถึง สถานีจายนํ้ามหาชัย 

– จากสถานีจายนํ้าท้ังสองเช่ือมกับระบบทอบริการของ กปภ. 

ในพื้นท่ี                 
จ.สมุทรสาคร  

และ  จ.นครปฐม 

เพื่อเปนทางเดินนํ้าในการสงนํ้า
ระหวางโรงผลิตนํ้ากับสถานีจายนํ้า
ท้ังสองของบริษัทฯ และ สถานีจาย
นํ้ากับระบบทอบริการของ กปภ. 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย ในพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรม       
บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อใชผลิตและจําหนายนํ้าประปา
และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

สถานีจายนํ้าคลองโยง 

– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 36,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํ้า  5 เคร่ือง  ขนาดการอัตราสูบ 4,688 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

       

ต. คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม 

เพื่อเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ใน
เขตพื้นท่ี อ.กระทุมแบน อ.พุทธ
มณฑล อ.สามพรานและ อ.นครชัย
ศรี และ เปนจุดพักและสูบสงตอให
สถานีจายนํ้ามหาชัย 

สถานีจายนํ้ากระทุมแบน 

– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํ้า  4 เคร่ือง  ขนาดการอัตราสูบ 2,778 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

 

ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุมแบน 

จ.สมุทรสาคร 

เพื่อเปนสถานีจายนํ้าให กปภ.ใน   
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุม
แบนบางสวน 

ที่ดินของไทยวอเตอรโอเปอเรช่ันส 

สินทรัพย ท่ีตั้ง โฉนดท่ีดิน เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน 

 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

2728 14 ไร  3  งาน  
92 ตร.วา 

เพื่อเปนพื้นท่ีกักเก็บตะกอนท่ีได
จากการผลิต นํ้าประปาและ
สํารองสําหรับรองรับโครงการใน
อนาคต 

12886 10 ไร 

2724 29 ไร 3 งาน 

1 ตร.วา 
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สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของ ประปาปทุมธาน ี

ที่ดินของ ประปาปทุมธาน ี 

สินทรัพย ท่ีตั้ง โฉนดท่ีดิน เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน – โรงผลิตนํ้า 

 

ต.บานปทุม 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

837,9694,24245,880,882,885 45 ไร 4 ตร.วา  

 

เปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้า 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้า
ธรรมศาสตร 

ต.เชียงรากใหญ 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

5644 6 ไร1 งาน29 
ตร.วา  

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้า
ธรรมศาสตร 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้ารังสิต ต.บางพูน 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

4731,52740 9 ไร12  

ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้า
รังสิต 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้าปทุมธานี ต.สามโคก 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

13413,13414,23070 6 ไร 2 งาน 93.  

ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้า  
ปทุมธานี 

ท่ีดิน – บริเวณปลายทอลอด
แมนํ้าเจาพระยา  

ต.บานกระแชง 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

10772,10773 2 งาน 4 ตร.วา เพื่อใหทอลอดผานแมนํ้า
เจาพระยาจากโรงผลิตนํ้าไป
ยังสถานีจายนํ้าปทุมธานี 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

ต.บางพูด 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

67043 1 ไร เปนท่ีต้ังของสถานีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

ระบบผลิตและระบบสงน้ําของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 
โรงผลิตนํ้าประปา 
-  หนวยผลิตนํ้าประปา มีกําลังการผลิตสูงสดุ 388,000 ลบ.ม./วัน  
- หนวยกําจัดตะกอน 
- ถังเก็บนํ้า ขนาดความจุ  7,000 ลบ.ม. 
- อาคารควบคุม- ระบบ SCADA 
- อาคารสูบจายนํ้า-เครื่องสูบนํ้า 4 ชุด ขนาดอัตราสูบท่ี 4,167 ลบ.ม./ชม./    
เครื่อง 

- อาคารสารเคมี 
- เครื่องจักรอุปกรณตรวจวัด 
 

43 ม.3 ถ.เชียงรากนอย-บางไทร 
ต.บานปทุม อ. สามโคก              
จ.ปทุมธานี 

เพ่ือใชผลิตนํ้าประปาและสงนํ้าประปา
ตอไปที่สถานีจายนํ้าธรรมศาสคร สถานี
จายนํ้ารังสิตและสถานีจายนํ้าปทุมธานี 

สถานีจายนํ้า ธรรมศาสตร 

- ถังเก็บนํ้า 1 ถัง ความจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบนํ้า 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

หมูท่ี 6 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ในเขตพ้ีนท่ี 
อําเภอคลองหลวง และพ้ืนท่ีบางสวนใน
เขตจังหวัดอยุธยา 

สถานีจายนํ้า รังสิต 

- ถังเก็บนํ้า 1 ถัง ความจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบนํ้า 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

หมูท่ี 2 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตาํบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ในเขตพ้ีนท่ี 
อําเภอธัญบุรี และอําเภอลําลูกกา 

สถานีจายนํ้า ปทุมธานี 

- ถังเก็บนํ้า 1 ถัง ความจุ 24,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบนํ้า 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

หมูท่ี 4 ตําบลสามโคก อําเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ในเขตพ้ีนท่ี
อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอาํเภอ
ลาดหลุมแกว 
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ระบบทอสงนํ้าประธานและทอจายนํ้าประปา 
- จากโรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายนํ้ารงัสิต 
- จากโรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายนํ้าธรรมศาสตร 
- จากโรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายนํ้าปทุมธานี  
- จากสถานีจายนํ้าธรรมศาสตร ถงึ สถานีจายนํ้ารังสิต  

ในพ้ืนท่ี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปนทางเดินนํ้าในการสงนํ้าระหวาง
โรงผลิตนํ้ากับสถานีจายนํ้า 

 

5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนท่ีนอกเหนือจากการเปนผูผลิตและจําหนายนํ้าประปาเทาน้ัน โดยบริษัทฯ ยังไดมุงการลงทุน
ไปยังธุรกิจดานพลังงานและส่ิงแวดลอม ท่ีบริษัทฯ เห็นวาจะกอใหเกิดประโยชนรวม หรือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการเพ่ิมรายได และเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ท้ังน้ี ในการบริหารงานของบริษัท
รวมหรือยอยดังกลาว บริษัทฯ จะแตงต้ังตัวแทนจากบริษัทฯ เขาไปรวมเปนกรรมการในบริษัทน้ันๆ ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือ
กํากับดูแลการดําเนินงานบริษัทรวมหรือบริษัทยอย ใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และ เกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัทฯ 
ในภาพรวม  

ปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัท และลงทุนในบริษัทรวม 1 บริษัท คือ  

1) ประปาปทุมธานี ผูผลิตและจายนํ้าประปาในเขตพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 
98.0 ซึ่งบริษัทฯ แตงต้ังกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 4 ทาน คือ นายเตชะพิทย แสงสิงแกว นายไพรัช เมฆอาภรณ         
นายสมโพธิ ศรีภูมิ และนายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว 

2) เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการปรับโครงสรางการดําเนินงานของ
กลุมบริษัท โดยการควบรวมบริษัทยอยสองบริษัทไดแก บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด และบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (เปนบริษัทยอย
ท่ีถือหุนโดยบริษัทประปาปทุมธานี จํากัด ในอัตรารอยละ 100) ในราคามูลคาสุทธิตามบัญชีของทั้งสองบริษัท โดยจัดต้ังเปนบริษัท
ใหมคือ บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด และรับไปซึ่งทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัท บีเจที      
วอเตอร จํากัด และบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด การควบรวมดังกลาวแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2553 โดยบริษัท ไทยวอเตอร            
โอเปอเรชั่นส จํากัด ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทใหมกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี  8 มกราคม 2553 ซึ่งมีผลใหบริษัท บีเจที        
วอเตอร จํากัด และบริษัท วอเตอรโฟล จํากัด สิ้นสุดสภาพนิติบุคคลในวันเดียวกัน ผลจากการควบรวมบริษัทดังกลาวทําใหสัดสวน
การลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด เปลี่ยนไปจากรอยละ 100.00 เปนรอยละ 68.50  ซึ่งเปนผูดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตนํ้าประปา โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ แตงต้ัง
ผูบริหารของบริษัทฯ 2 ทาน คือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และ นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย
ดังกลาว  

 3) 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 ของจํานวนเงินทุน
จดทะเบียน 100 ลาน บาท   ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของ CKP มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100 
ลานบาท เปน 9,200 ลานบาท  ดังน้ันเพ่ือเปนการรักษาสัดสวนการถือหุนใน CKP ในสัดสวนรอยละ 30 บริษัท ฯ จะตองซื้อหุน
เพ่ิมทุนของ CKP จํานวนรวมไมเกิน 273,000,000 หุนซึ่งเม่ือรวมกับหุนท่ีบริษัทฯไดมากอนหนาน้ีจํานวน 3,000,000 หุนจะทําให
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บริษัท 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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6. ขอพิพาททางกฎหมาย  

6.1 บริษัทฯ  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีอาจสงผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ 
ในจํานวนท่ีสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 หรือท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อยางมีนัยสําคัญ   

6.2 ประปาปทุมธานี 

เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 นายอํานาจ ฉายสุวรรณ (ผูฟองคดี) ไดยื่นฟองกปภ. และประปาปทุมธานี (ผูถูกฟอง
คดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2 ตามลําดับ) ตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําท่ี 2260/2549 ขอใหศาลปกครองกลางมี
คําสั่งใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งวินิจฉัยยกคําเสนอขอพิพาทของผูฟองคดีท่ีเรียกใหกปภ. และประปา
ปทุมธานีรวมกันชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําละเมิดดวยการวางทอสงนํ้าประปารุกล้ําท่ีดินอันเปนกรรมสิทธิ์ของนาย
อํานาจ ท้ังยังปลอยนํ้าท้ิงปนเศษโพลิเมอรูพุน (ผงกรองนํ้า) ลงสูแมนํ้าเจาพระยาทําใหนายอํานาจและบริวารไมสามารถใชนํ้า
เพ่ือบริโภคได และเดินเคร่ืองสูบนํ้ามีเสียงดังเกินระดับท่ีจะรับฟงได เปนเงินจํานวน 64,474,000 บาท และขอใหศาลปกครอง
กลางพิพากษาใหผูฟองคดีไดรับการชดใชคาเสียหายจํานวน 64,474,000 บาท โดยอางเหตุวาคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการมี
คําวินิจฉัยโดยพิจารณาขอเท็จจริงท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกอสรางลํารางระบายนํ้าและระบบควบคุมการบําบัดนํ้าท้ิง และ
คณะอนุญาโตตุลาการยังไมไดวินิจฉัยคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
2539 ตามท่ีผูฟองคดีไดรับผลกระทบและเดือดรอนจากการละเมิดของหนวยงานปกครองตามสัญญาฯ ใหสิทธิดําเนินงานผลิต
นํ้าประปา และศาลปกครองกลางไดรับคําฟองไวพิจารณาแลว 

เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2550 ประปาปทุมธานี ไดยื่นคําใหการไปยังศาลปกครองกลาง สรุปความวา ขอเรียกรอง
ตามคําฟองของผูฟองคดีไดเคยดําเนินการระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการจนคณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาด
ใหยกคําเสนอขอพิพาทของนายอํานาจ (ผูฟองคดี) แลว เน่ืองจากอนุญาโตตุลาการพิจารณาแลวเห็นวา แนวทอสงนํ้าของ
ประปาปทุมธานีมิไดรุกล้ําเขาไปในท่ีดินของผูฟองคดี สวนเร่ืองเคร่ืองจักรท่ีใชสูบนํ้าดิบของประปาปทุมธานีเปนระบบมอเตอร
หัวสูบจุมอยูในนํ้าไมมีเสียงดังหรือสงเสียงออกมาถึงขนาดรบกวนความปกติสุขของผูอาศัยบนท่ีดินใกลเคียง และพยานของผู
ฟองคดีท่ีนําสืบเร่ืองปลอยนํ้าเสียและสารเคมีลงแมนํ้าเจาพระยาก็เลื่อนลอย ดวยเหตุน้ี ขอพิพาทจึงเปนท่ียุติและผูกพันคูพิพาท
ตามคําวินิจฉัยน้ัน ไมควรนําขอพิพาทน้ันใหศาลวินิจฉัยอีก แมตามมาตรา 40 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 จะใหสิทธิคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงวาอาจขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไดก็ตาม แตก็จํากัดเหตุท่ีจะขอ
เพิกถอนไดเฉพาะบางกรณี และเหตุท่ีกลาวอางในคําฟองของผูฟองคดีไมเขาหลักเกณฑท่ีจะฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการได นอกจากน้ีประปาปทุมธานียังใหการตอสูเพ่ิมอีกวา ประปาปทุมธานีไมไดกระทําการใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหรือทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย และจํานวนความเสียหายของผูฟองคดีตามท่ีกลาวในฟองสูงเกินความจริงและ
สิทธิฟองคดีของผูฟองคดีขาดอายุความเรียกรอง 1 ปตามกฎหมายแลว  

หลังจากน้ัน ผูฟองคดี ไดยื่นคําคัดคานคําใหการตอศาลปกครองกลาง สรุปความไดวา ผูฟองคดีเปนผูเสียหาย
จากการกอสรางสถานีสูบนํ้าดิบของประปาปทุมธานีจึงมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการกลาวหา กลาวโทษหรือรองทุกขใน
การกระทําใด ๆ ท่ีไมชอบดวยกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง ศาลปกครองรับฟองคดีน้ีไวพิจารณาจึงชอบแลวและไมเปน
การซ้ําซอน อีกท้ังคดีน้ียังไมขาดอายุความเพราะเปนการกระทําละเมิดโดยตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน และมีการกระทําของประปา
ปทุมธานีท่ีเปนการละเมิดและทําใหเสียหายตามฟองจริง 
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ตอมาเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2550 ประปาปทุมธานียื่นคําใหการเพ่ิมเติมตอศาลปกครองกลางตามวิธีพิจารณาคดี
ปกครองและตามคําสั่งศาลแลว สรุปความไดวา ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีโดยมีคําขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
และแนบคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดฯ พรอมท้ังแนบคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมาดวย แตไมมีขอกลาวอางตอนใดที่ยืนยันวา
เขาหลักเกณฑการเพิกถอนคําชี้ขาดตามมาตรา 40 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 กรณีจึงไมอาจ
ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดได นอกจากน้ี ขอกลาวอางในคําฟองของผูฟองคดีเปนการกลาวซ้ําซอนกับประเด็นท่ีคณะ
อนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูฟองคดีแลว แตอยางไรก็ตาม ประปาปทุมธานีไมไดกระทําการใดท่ี
กอความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดีท้ังสิ้น รวมถึงการไมไดสรางสถานีสูบนํ้าดิบรุกล้ําแมนํ้าเจาพระยาหรือวางทอสงนํ้าประปา
รุกล้ําท่ีดินของผูฟองคดี ไมมีการระบายนํ้าท้ิงปนเปอนกากตะกอน(ผงกรองนํ้า)สูแมนํ้าเจาพระยา เคร่ืองสูบนํ้าไมไดกอใหเกิด
เสียงดังรําคาญแกผูฟองคดี อีกท้ังยังกอสรางกําแพงคอนกรีตเปนระบบปองกันเสียง จึงไมมีการใดท่ีเปนการละเมิดและกอความ
เสียหายแกผูฟองคดีอันทําใหตองรับผิดชําระคาเสียหายในการลงทุนและชําระคาเสียโอกาสของผูฟองคดีไมวาในจํานวนใดๆ 
ทั้งสิ้น และไมวาผูฟองคดีจะมีความเสียหายแกธุรกิจเกิดขึ้นจริงหรือไม ก็ตาม ประกอบกับการยื่นฟองคดีน้ีเปนการยื่นฟองเกิน
กําหนดอายุความใหเรียกรองไดแลว ชอบท่ีศาลมีคําพิพากษาใหยกฟองคดีน้ี 

เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2550 ผูฟองคดีไดยื่นคํารองเพ่ือชี้แจงโตแยงคําใหการเพ่ิมเติมของประปาปทุมธานี โดย
ยืนยันขอกลาวอางและคาเสียหายท่ีเรียกรองตามท่ีปรากฏในคําฟอง 

เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2552 ทนายความท่ีปรึกษาของบริษัท ไดเขารับฟงคําพิพากษาของศาลในคดีน้ี ซึ่งสามารถ
สรุปคําพิพากษาของคดีหมายเลขดําท่ี 2260/2549 (ศาลปกครองกลาง)  คดีหมายเลขแดงท่ี 1183/2552 ระหวางนาย อํานาจ 
ฉายสุวรรณ (ผูฟองคดี) กับ การประปาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดีท่ี 1)  และ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด( ผูถูกฟองคดีท่ี 2) 
เ ร่ืองคดีพิพาทเกี่ยวกับเ ร่ืองท่ีกฏหมายกําหนดใหอยู ในเขตอํานาจศาลปกครองน้ัน  การคัดคานคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการของคูพิพาทฯ  เปนพิพาทษายกฟอง  

และวันท่ี 11ธันวาคม 2552 นายอํานาจ  ฉายสุวรรณ ไดทําการอุธรณไปท่ีศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําท่ี 
อ.239/2553  ซึ่งบริษัท ฯ ไดทําการยื่นคําชี้แจงตอศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุดไดรับคําชี้แจงคําใหการ
ไวเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2553  ซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางพิจารณา 
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7. โครงสรางเงนิทุน 
 

7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,990,000,000 บาท และทุนชําระแลว จํานวน 
3,990,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,990,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

7.2 ผูถือหุนของบริษัทฯ  

รายช่ือกลุมผูถอืหุนท่ีถือหุนสงูสุด 10 ราย ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2554 

หมายเหตุ:   * เปนบุคคลที่เก่ียวโยงตามที่ระบุในสวนที่ 1 
    ** ผูถือหุนของบริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบดวย มิตซุย แอนด โค (เอเชีย  แปซิฟค) พีทีอี 
  แอลทีดี ถือ 8,999,998 หุน หรือคิดเปนรอยละ100.00 มิตซุยแอนดคัมปนี(ไทยแลนด) จํากัด ถือ 1หุน หรือคิดเปนรอย
  ละ 0.00 และมิตซุยสยามอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ถือ 1 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.00 
     

  
 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งจะ
พิจารณาถึงความตองการใชเงินตามเปาหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปขางหนา รวมถึงการรักษาระดับอัตราสวนหน้ีสินตอ
ทุนของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี  เพ่ือลดความเส่ียงทางดานการเงินของบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น   ในกรณีท่ีบริษัทฯ 
เห็นวาสามารถท่ีจะจายเงินปนผลได บริษัทฯ จะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราสูงสุดเทาท่ีเงินสดและกระแสเงิน
สดจะอํานวยเปนลําดับแรก  ท้ังน้ี จะไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และ
สํารองอื่น ๆ ท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขของสัญญาตาง ๆ 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน 
(%) 

บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)* 1,198,777,400 30.04 

บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด** 1,036,500,000 25.98 

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)* 368,750,000 9.24 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 163,362,405 4.09 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 136,405,500 3.42 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 73,895,000 1.85 

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A. 60,623,600 1.52 

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 55,468,100 1.39 

นายมิน เธยีรวร 53,451,700 1.34 

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY 
LIMITED -TIGER 

40,500,000 1.02 

7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
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 สําหรับบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล สํารองตามกฏหมายและสํารองอื่นๆท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขของสัญญาตางๆ ซึ่งจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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8. การจัดการ 

 
8.1 โครงสรางการจัดการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
  

                 
  . 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบไปดวยบุคลากร 1 ราย ซึ่งดํารงตําแหนงเปนหัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน โดยในป 2554 แผนกตรวจสอบภายในของ 
บริษัทฯ จะทําหนาที่รวมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ในการดําเนินการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจัดการ สํานักงานกรรมการผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ 

ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายบัญชีและการเงิน ฝายการตลาด ฝายสารสนเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

แผนกตรวจสอบภายใน* 
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8.1.1  คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 
1.      ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3.   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภิบาล  
4. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 
6. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
7.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเส่ียง  
8.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการและกรรมการบริหาร 
9.  นายสุวิช พ่ึงเจริญ กรรมการและกรรมการบริหาร 
10.   นายจุน อะเกตะ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
11.  นายโทโมโนริ ซูซกุิ  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง 
12.   นายสมโพธ ิศรีภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ

บรรษัทภิบาล กรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท 
 
หมายเหตุ  ท่ีประขุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2011 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2554 มีมติแตงต้ังนายจุน อะเกตะ เปนกรรมการ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน แทนนายโคอิชิ วาคานะท่ีไดลาออก 
ขอมูลของกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ และ 
ประสบการณหลักท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ตามเอกสารแนบท่ี 1 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 113 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ไดแก  

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ  นายประเสริฐ มริตตนะพร             
และนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย หรือ นายณรงค แสงสุริยะ หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ หรือ นายประเสริฐ         
มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อรวมกับ นายจุน อะเกตะ หรือ นายโทโมโนริ 
ซูซูกิรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

กรรมการผูทําหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัทคือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท ไวดังน้ี 

(1) ดูแลและจัดการใหการดําเนินการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน และรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการให
เปนตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก
กิจการ และความม่ังค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน 

(3) ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน พันธกิจ คุณคาขององคกรท่ีบริษัทฯ มุงหวัง และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
(4) จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการดําเนินการของบริษัทฯ ประจําป รวมทั้งดูแล

การใชทรัพยากรของบริษัทฯ 
(6) จัดใหมีการรายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูล และขอมูลท่ัวไปท่ีสําคัญตอผูถือหุน อยางครบถวน ถูกตองและ

เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองขอมูลท่ีรายงาน 
(7) จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ รวมท้ังมีการติดตาม การดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 
(8) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการ และฝายบริหารอยางชัดเจน รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ดังกลาวตอคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ฝายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
อยางสมํ่าเสมอ 

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

คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของกรรมการผูจัดการ รวมถึงกําหนดแผนสํารองเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรท่ีจะดํารงตําแหนง  ท่ีสําคัญของฝายบริหาร ในกรณีท่ีฝายบริหารไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแกไขขอบเขตอํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการตาง ๆ และฝายบริหาร ตามความเหมาะสม 
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8.1.2  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังน้ี  

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

  ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร ไวดังน้ี 

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

(2) กํากับดูแลการศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหม รวมท้ังพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการตางๆ ตามท่ี
เห็นสมควรภายในวงเงินตามขอ (3) 

(3) มีอํานาจอนุมัติการเขาทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันตอบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 50 (หาสิบลานบาท)  ท้ังน้ี 
การอนุมัติดังกลาว ตองไมเปนรายการที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดสวนเสียกับ  บริษัทฯ หรือบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังรายการที่ตองขอความ
เห็นชอบจากผูถือหุนตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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

(5) มีอํานาจวาจาง แตงต้ัง ลงโทษทางวินัย เลิกจาง ใหออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมท้ังคาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ีหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมี
ตําแหนงต้ังแตผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป แตไมรวมถึงกรรมการผูจัดการ 

(6) มีอํานาจแตงต้ัง กําหนดอํานาจหนาท่ี มอบหมายแนวนโยบาย กํากับดูแล    กําหนดผลตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคณะทํางานพิเศษเพ่ือดําเนินงานเฉพาะเร่ือง รวมถึงอนุมัติ
ขอเสนอของคณะทํางานพิเศษภายในวงเงินตามขอ (3) 

(7) มีอํานาจแตงต้ังประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารไดตามความ
เหมาะสม โดยการกําหนดผลตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกของประธานที่
ปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาดังกลาวใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

(8) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคร้ังคราว 
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อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเร่ืองหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะเขาทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามนิยาม
ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

8.1.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี  

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

 กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนผูมีความรูความเขาใจและมีประสบการณดานการเงิน การบัญชี และการบริหาร   โดยมี
หัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและไดทําการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2552 โดยมีรายละเอียดกําหนดไวดังน้ี 

(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 

(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในและใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง 
โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 

(5) พิจารณาสอบทานและเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามกฏระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
เสนอขออนุมัติตอผูถือหุน โดยพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายจัดการอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานการประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจําเปนและเหมาะสม 

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ56-1)   
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 116 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายไพรัช เมฆอาภรณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
2.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
3. นายจุน อะเกตะ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 โดยมีผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไวดังน้ี 

(1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา  ท่ีไดกําหนดไวแลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณาแตงต้ังหรือเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง แลวแตกรณี ท้ังน้ี ในกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมขางตนน้ัน ใหรวมถึงการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดดวย 

(2) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ รวมท้ังดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไวแลว นําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 

(3) จัดใหมีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สําหรับการดํารงตําแหนงท่ีสําคัญของฝายบริหาร หรือบุคคลท่ี
อยูในเกณฑท่ีจะไดรับพิจารณาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง พรอมกับทบทวนแผนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

(4) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
(5) พิจารณาเสนอคาตอบแทนของกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหความเห็นชอบแลวนําเสนอตอท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจัดการ แลวนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
(7) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.1.5  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังน้ี  

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

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไวดังน้ี 

(1) เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท 
(2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการตางๆ และฝายบริหาร

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(3) ทบทวนแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

มาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ 

(4) มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และรายงานผลการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจในการเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเปนท่ีปรึกษาและเขารวมประชุมไดดวยคาใชจาย
ของบริษัทฯ 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

8.1.6   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายโทโมโนริ ซูซกุิ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการ 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ไวดังน้ี 

(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พรอมท้ังมอบหมายให
ฝายบริหารเปนผูปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการบริหาร     ความ
เสี่ยง 

(2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ตอเน่ือง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว
อยางสมํ่าเสมอ 

(3) สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับของบริษัทฯ 
(4) จัดใหมีรายงานความเส่ียงและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 
(5) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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8.1.7  คณะผูบรหิาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจาํนวน 9 ทาน ดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผูจัดการ 
2. นายสหชัย เฮงตระกูล ผูอํานวยการประจําสํานักงานกรรมการผูจัดการ 
3. นายสมเกยีรติ ปทมมงคลชัย ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
4. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
5. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
6. นายศิวา นาคธารีย  ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ผูอํานวยการฝายการตลาด 
8. นายธนัช ศิริเจริญ ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 
9. นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการผูจัดการ 

 
 หมายเหตุ   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2011 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 มีมติแตงต้ังนางสาวสุดารัตน เจียมจันทรเปนผูอํานวยการ

สํานักงานกรรมการผูจัดการ 
 ขอมูลของผูบริหารบริษัทฯ เก่ียวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ และ
ประสบการณหลักท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบท่ี 1 

  ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 และคร้ังท่ี 8/2550 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2550 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการ ไวดังน้ี 

(1) มีอํานาจอนุมัติการทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
(2) มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ เชน 

การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะหและสวัสดิการตางๆ 

(3) มีอํานาจท่ีจะมอบอํานาจใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันไดแกผูจัดการฝาย ปฏิบัติหนาท่ีแทนกรรมการ
ผูจัดการในเฉพาะเร่ือง เชน การสั่งซื้อ การจัดจาง    การสั่งจายเงิน ไดตามท่ีเห็นสมควร 

(4) มีอํานาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของกรรมการผูจัดการ 
หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามท่ีกรรมการผูจัดการเห็นสมควร และมีอํานาจ
เปลี่ยนแปลงแกไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจน้ันๆ ได 

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

(6) มีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ังอัตราคาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกของ
ผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป เพ่ือนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

(7) มีอํานาจกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับตํ่ากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา 
ท้ังน้ี อัตราเงินเดือน (ไมรวมคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ) ท้ังในขอ (6) และ (7) รวมกันท้ังสิ้นตองไมเกิน
รอยละ 3 ของรายไดของบริษัทฯ 
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(8) มีอํานาจวาจาง แตงต้ัง ลงโทษทางวินัย เลิกจาง ใหออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ังคาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ท่ีมีอัตราเงินเดือน (เฉพาะ
อัตราเงินเดือนโดยไมรวมผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไดรับ) ไมเกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 
ท่ีมีตําแหนงตํ่ากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา นอกน้ันใหกรรมการผูจัดการนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร ท้ังน้ี สามารถมอบอํานาจชวงตอการดําเนินการขางตนท้ังหมดหรือบางสวนใหแกคณะทํางาน 
คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผูจัดการคนหน่ึงคนใดไดตามความเหมาะสม 

(9) มีหนาท่ีดําเนินการควบคุมดูแลกิจการท้ังปวงของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท 

(10) มีหนาท่ีในการเสนอขออนุมัติงบดุล งบการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท 
(11) มีหนาท่ีนําเสนอเร่ืองท่ีสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพ่ือ

การอื่นใดตามความเหมาะสม 
(12) มีหนาท่ีศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหมๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการตางๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
(13) ในกรณีกรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการผูจัดการแตงต้ังผูจัดการฝายหรือบุคคลอื่นเปน

ผูรักษาการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีแทนเปนคร้ังคราวไป โดยผูรักษาการมีอํานาจหนาท่ีเทากับกรรมการผูจัดการ 
(14) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนคร้ังคราว 

 อยางไรก็ดี กรรมการผูจัดการและผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเร่ืองหรือ
รายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะเขา
ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

8.2.1   การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับตําแหนง
กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ัง โดยจะเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน โดย
จะตองมีสัดสวนกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม
นอยกวา 3 คน หรือ มีสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯไดกําหนดวา นอกเหนือจากคุณสมบัติ
ความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตอง 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หน่ึง) ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

(2) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
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8.2.2   การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน เพ่ือทําหนาท่ีแบงเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัทในสวนท่ีเปนงานบริหารจัดการและงานประจําท่ีเกินอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ ท้ังน้ี 
เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกํากับดูแลฝายบริหาร 

8.2.3   การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ 

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

8.2.4   การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท จํานวนอยางนอย  3 คน และอยางนอย 
1 คนตองเปนกรรมการอิสระ ซึ่งตองปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

8.2.5   การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยสวนใหญตองเปนกรรมการ
อิสระ กับตองมีกรรมการอิสระปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

8.2.6   การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยตองมีกรรมการอิสระ 
ปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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8.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

8.3.1  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 ในป 2554  บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัท จํานวน 4,829,000 บาท โดยแยกเปนคาตอบแทน เบี้ย
ประชุม เทากับ 1,181,917 บาทและโบนัสจํานวน 10,334,100 บาท ตามลําดับ  
 
คาตอบแทนของกรรมการที่ไดรับเปนรายบุคคลในป 2554 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คาตอบแทน เบ้ียประชุม รวม 
โบนัส 

รวมท้ังสิ้น 
(2553) 

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการบริษัท 

617,000 154,000 771,000 1,318,825 2,089,825 

2 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย กรรมการ/  
รองประธานกรรมการ 

440,000 110,000 550,000 939,956 1,489,956 

3 นายณรงค  แสงสุริยะ กรรมการ /   
ประธานกรรมการบริหาร 

407,000 94,417 504,417 871,399 1,375,816 

4 นายประเสริฐ มะริตตนะพร กรรมการ /  
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

327,000 82,000 409,000 700,005 1,109,005 

5 ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 314,000 79,500 393,500 672,943 1,066,443 

6 นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการ/ กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการบรรษัทภิบาล / 
กรรมการผูจัดการ /  
เลขานุการ 

427,000 107,500 534,500 914,698 1,449,198 

7 นายโทโมโนริ  ซูซูกิ กรรมการ /  
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

370,500 93,500 464,000 793,821 1,257,821 

8 นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ/  
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

135,250 17,000 152,250 579,128 731,378 

9 นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 314,000 79,500 393,500 672,943 1,066,443 

10 นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง/กรรมการบรรษัทภิบาล 

499,500 125,500 625,000 1,068,049 1,693,049 

11 นายไพรัช  เมฆอาภรณ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิ
บาล 

449,500 109,500 559,000 961,605 1,520,605 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คาตอบแทน เบ้ียประชุม รวม 
โบนัส 

รวมท้ังสิ้น 
(2553) 

12 นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล /        
กรรมการตรวจสอบ 

393,000 99,000 492,000 840,728 1,332,728 

13 นายจุน อะเกตะ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

135,250 30,500 165,750 - 165,750 

รวม 4,829,000 1,181,917 6,013,917 10,334,100 16,348,017 

หมายเหตุ นายโคอิชิ วาคานะ  ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2554 
 นายจุน อะเกตะ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2554 

 
สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการป 2552  2553 และ 2554 

                          ป 2552                                            ป 2553                                         ป 2554  
                             จํานวนราย       จํานวนเงิน               จํานวนราย       จํานวนเงิน               จํานวนราย       จํานวนเงิน 
คาตอบแทน                12             4,117,625             12 4,313,817                     12               4,829,000 
เบี้ยประชุม                 12             1,335,605                      12              1,299,250                     12               1,181,917  
โบนัสรวม                   12             6,105,200                      12              8,279,000                     12             10,334,100 
รวม      11,558,430                                      13,892,067                                      16,345,017 
 
คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีกรรมการกําหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ฯ ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท   กรรมการผูจัดการและผูบริหารรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายไวแตละป เพ่ือ
เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จํานวนรวมท้ังสิ้น 9 ทาน ไดรับคาตอบแทน และโบนัส  ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น  23,075,751  บาท 
 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนผูบริหารป 2552  2553 และ 2554 
                                          ป 2552                                ป 2553                                          ป 2554   
                               จํานวนราย       จํานวนเงิน       จํานวนราย    จํานวนเงิน               จํานวนราย    จํานวนเงิน 
คาตอบแทนรวม           5              9,276,880               7            13,485,562                       9         16,043,381 
โบนัสรวม                    5               3,484,540               7             5,052,808                        9           7,032,370  
รวม 12,761,420                    18,538,370                                   23,075,751 
 

8.3.2  คาตอบแทนอื่น 

 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2549 ไดมีมติใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก
กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของวอเตอรโฟลว จํานวน 40,000,000 หุน (มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท) และ 
เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2550 ไดมีมติยืนยันมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2549 เกี่ยวกับ
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การเสนอขายหุนสามัญดังกลาว ซึ่งไดมีการเสนอขายหุนในเดือนธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดการการถือครองหุนของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร                    จํานวนหุนที่ถือ 

1. ดร.ทนง พิทยะ    ประธานกรรมการ                342,500 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย    รองประธานกรรมการ          2,997,000       
3. นายณรงค แสงสุริยะ        กรรมการ           2,000,100 
4. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว      กรรมการอิสระ          1,000,000 
5. นายไพรัช  เมฆอาภรณ        กรรมการอิสระ                         - 
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ       กรรมการอิสระ          1,630,000 
7. นายสุวิช  พ่ึงเจริญ        กรรมการ                         - 
8. นายประเสริฐ มริตตนะพร        กรรมการ           1,000,100 
9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ       กรรมการ           3,000,100 
10. นายจุน อะเกตะ          กรรมการ                          - 
11. นายโทโมโนริ ซูซูก ิ       กรรมการ                  - 

 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ      กรรมการและกรรมการผูจัดการ        2,425,100 
 13. นายสหชัย เฮงตระกูล   ผูอํานวยการประจําสํานักงานกรรมการผูจัดการ    750,000 
 14. นายสมเกยีรติ ปทมมงคลชัย  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน        1,379,000 
  15. นางสาวปทิดา ไชยเสน  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ          900,000 
 16. นายธนัช ศิริเจริญ  ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ          - 
 17.นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ  ผูอํานวยการฝายการตลาด          - 
 18.นายศิวา นาคธารีย  ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ         -  
 19.นายสมภล กฤษฎาสิมะ  ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ          - 
 20.นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร  ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการผูจัดการ         - 

 

8.4 การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 2549 
โดยเปนไปตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดมาปฏิบัติ โดยเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังตอไปน้ี 

 1.  สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนในเร่ืองเกี่ยวกับการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ัง
ผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณห การลด
ทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติกรายการพิเศษท่ีตองใชมติท่ีประชุมผูถือหุนในการอนุมัติ เปนตน 
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 ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมท่ีเสนอเพ่ือการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแต
ละคร้ังอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ท้ังน้ี เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อาทิ 

 – ในเร่ืองเก่ียวกับแตงต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลท่ีเสนอแตงต้ังซึ่งรวมถึง 
การศึกษา ประสบการณ การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
องคประกอบและจํานวนคาตอบแทนท่ีเสนอเพ่ือขอมติท่ีประชุมผูถือหุน 

 – ในเร่ืองเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุน
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชีท่ีนําเสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีท่ีเสนอ จํานวนปท่ีทําหนาท่ีใหบริษัทฯ  (ใน
กรณีท่ีเปนการแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม) 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะไดจัดใหมีคําอธิบายโดยยอเพ่ือประกอบการตัดสินใจในเร่ือง
การจายเงินปนผลท่ีเสนอ 

 – ในเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาเร่ืองสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ  ตัวอยางเชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การแกไข
ขอบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ  การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลท่ีเพียงพอเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของเร่ืองท่ีเสนอ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย 

 ท้ังน้ี นอกจากขอมูลขางตนแลว บริษัทฯ จะสนับสนุนการจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการเพ่ือนําไปใช
ประกอบกับวาระท่ีสําคัญแตละวาระ เพ่ือชวยใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการเขาประชุม และจัดเวลาการประชุมให
เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผู
ถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน (หรือเปนไปตามท่ี สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด) โดยในแตละ
วาระจะมีระบุความเห็นของคณะกรรมการเพ่ือเปนขอมูลประกอบการเขารวมประชุมและการตัดสินใจลงมติของผูถือหุน ในการ
ประชุมบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และต้ังคําถามในท่ีประชุม โดย
กรรมการทุกทานและผูบริหารท่ีเกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชุม รวมท้ังบันทึกประเด็นซักถามและ
ขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประ
โยชนสวนตัวของบุคคลดังกลาวกับผลประโยชนของบริษัทฯ  โดยการขัดกันน้ีอาจจะเกิดขึ้นไดเม่ือกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน
กระทําการอยางใด ๆ หรือมีผลประโยชนสวนตัวอันขัดหรือแยงกับวัตถุประสงค และการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือบริษัทฯ  ตัวอยางเชน การ
ท่ีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการขัดกันแหงผลประโยชนในการทําธุรกิจกับลูกคา ผูผลิต/จัด
จําหนายสินคา คูแขง หรือบุคคลอื่น นอกจากน้ี กรรมการ ผูบริหารและพนักงานยังถูกคาดหมายใหละเวนจากการหาผลประโยชน
ใหตนเอง โดยใชโอกาสท่ีไดมาจากทรัพยสินของบริษัทฯ  หรือจากการดํารงตําแหนงภายในบริษัทฯ  อีกท้ัง กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานยังถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยโดยการอาศัยขอมูลภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลสาธารณะท่ีกรรมการ 
ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาท่ีในบริษัทฯ ดวย 
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในอันไดแก ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอกอันไดแก คูแขง เจาหน้ี ภาครัฐ และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ โดย
จะพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการสรางความม่ังค่ัง ความม่ันคง
ทางการเงิน และความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีตองการใหขอมูลท่ีเปดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจควบคุมและในการส่ือสารกับสาธารณชนเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเขาใจได 
พนักงานทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะตองรายงานขอมูลท่ีมีสาระสําคัญซึ่งตนไดทราบมาตอผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารสามารถใชในการ
พิจารณาตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลได 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูลงทุนตามท่ีกฎหมายท่ีใชบังคับไดกําหนดไว ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ในรายงานประจําปของบริษัทฯ  โดยมีขอมูลเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 

 – การทําหนาท่ีในปท่ีผานมาของคณะกรรมการ 
 – การทําหนาท่ีในปท่ีผานมาของคณะอนุกรรมการ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
 – นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

– คาตอบแทนกรรมการที่เปดเผยรวมถึงสวนท่ีกรรมการไดรับจากการทําหนาท่ีอื่นใหบริษัทฯ  เชน ท่ีปรึกษา             
และรวมถึงสวนท่ีไดรับจากการเปนกรรมการและการทําหนาท่ีอื่น เชน ท่ีปรึกษาในบริษัทยอย 

 – นโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยสรุป 
 – จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป 
 – ประวัติการอบรมของกรรมการ 
 – รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ  โดยรับรองวารายงานทางการเงินดังกลาวมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี
โดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป เหมาะสมกับธุรกิจ และใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณท่ีเกี่ยวของท่ีจะชวยพัฒนาและกําหนด 
ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายท่ีใชบังคับ และการตัดสินใจท่ี
สมเหตุสมผล 

(ก) กรรมการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัทฯ  มีจํานวน 12 ทานประกอบดวย 
 – กรรมการที่เปนกรรมการบริหารหรือผูบริหาร จํานวน 5 ทาน 

– กรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหารหรือผูบริหาร จํานวน 7 ทาน  
– กรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน 
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 – กรรมการอิสระซ่ึงดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย จํานวน 3 ทาน 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท  โดยมีหนาท่ีชวยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดสง
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหนาท่ีอื่น ๆ ซึ่งเปนหนาท่ีตามปกติของเลขานุการบริษัท 
รวมถึงการจัดเก็บขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารและผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว 

(ข) คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ัน บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการตาง ๆ อีก 
ไดแก คณะกรรมการสนนหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทํา
หนาท่ีในการสนับสนุนงานเฉพาะดันแกคณะกรรมการบริษัท 

(ค) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยทําหนาท่ีพิจารณาและให
ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเชื่อม่ันใน
หลักการสําคัญ ดังน้ี 

 – การปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามารถเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวย
ความรอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

 – การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยท่ีเพียงพอตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 – การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 – กําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนักงานไดถือ

ปฏิบัติ 
 คณะกรรมการของบริษัทจะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน
ของบริษัทฯ  เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนตรวจสอบ 

 บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ กําหนดให
มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการระหวางกัน รายการท่ีเกี่ยวโยงรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประ
โยชน เปนตน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพ่ือใหม่ันใจ
วาการเขาทํารายการตามท่ีเสนอน้ันเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการ
ดังกลาวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมท้ังในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ  

(ง) การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมโดยปกติอยางนอยทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุม
พิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปน และมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไม
นอยกวา 10 วันกอนวันประชุม และจัดสงเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพ่ือให
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คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในการประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย 

ในป 2554 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย มีการประชุม รวมท้ังสิ้น 32  คร้ัง ดังน้ี 
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ  จํานวน 7 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 7 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 7 คร้ัง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ  จํานวน 6 คร้ัง 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ  จํานวน 2 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ  จํานวน  3 คร้ัง 
 
การเขารวมประชุมของกรรมการในป 2554 

รายช่ือคณะกรรมการ 
สามัญ 
ผูถือหุน 

วิสามัญ 
ผูถือหุน 

คณะกรรม
การบริษัท 

คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรม
การ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
กําหนด 

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรม
การ 
บริหาร 
ความ
เส่ียง 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 1/1 7/7 - - - - - 
2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย 1/1 1/1 7/7 - - - - - 
3. นายณรงค  แสงสุริยะ 1/1 1/1 7/7 6/7 - - - - 
4. นายประเสริฐ  มริตตนะพร 1/1 1/1 7/7 - - 3/3 - 6/6 
5. ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ 1/1 1/1 6/7 6/7 - - - - 
6. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ 1/1 1/1 7/7 7/7 - - 2/2 6/6 
7. นายโคอิช ิวาคานะ 1/1 - 3/4 - - 2/2 - - 
8. นายจุน อะเกตะ - 1/1 2/3 - - -/1 - - 
9. นายโทโมโนริ  ซูซูก ิ 1/1 1/1 7/7 7/7 - - - 6/6 
10. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 1/1 1/1 7/7 - 8/8 - 2/2 6/6 
11. นายไพรัช  เมฆอาภรณ 1/1 1/1 7/7 - 8/8 3/3 1/2 - 
12. นายสมนึก ชยัเดชสุริยะ 1/1 1/1 7/7 - 8/8 - 2/2 - 
13. นายสุวิช  พ่ึงเจริญ 1/1 1/1 7/7 7/7 - - - - 

 
หมายเหตุ นายโคอิชิ วาคานะ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 
 นายจุน อะเกตะ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 

 นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกันเองโดยท่ีไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ  
เขารวมประชุมดวย เพ่ืออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบผล
การประชุมดวย 
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(จ) คาตอบแทน 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการในระดับท่ีเหมาะสมและเปนอัตราท่ีเพียงพอสําหรับการรักษากรรมการ
ท่ีมีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนท่ีมากเกินควร การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐานของความ   
เปนธรรมและสมเหตุสมผล เม่ือเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน รวมถึงประสบการณ 
ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ตลอดจนหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
การเขาเปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยดวย บริษัทฯ จะนําคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับการอนุมัติตอท่ี
ประชุมผูถือหุน และกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไวในรายงานประจําปและงบ
การเงินของบริษัทฯ  

(ฉ) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ จะชี้ชองทางและสนับสนุนใหกรรมการเขารวมหลักสูตรการอบรมที่เกีย่วของเพ่ือใหมีความตระหนักในหนาท่ี
และความรับผิดตางๆเชน หลักสูตรตางๆของสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(Thai Institute of Directors Association 
(“IOD”) 

 
8.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาขอมูลและเอกสาร
ท่ีไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได ในการใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะตองอยูในกรอบหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบเทาท่ีพนักงานผูน้ันไดรับมอบหมายเทาน้ัน โดยบริษัทฯไดจัดทํา แนวทางการปองกันการใชขอมูลภายใน 
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เปนลายลักษณอักษร โดยผานการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549  และ  บริษัทฯ ไดสงเปนจดหมายเวียนใหพนักงานและผูบริหารเพ่ือไดรับทราบ
โดยท่ัวกัน และปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

 แนวทางการปองกันการใชขอมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดังกลาวมี
รายละเอียดดังน้ี  
ขอ (1) หลักการทั่วไป 
 เน่ืองจาก บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีความประสงคท่ีจะดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยใหแกประชาชนเปนคร้ังแรกและเม่ือนําบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว การซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ีกระทําโดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
ของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอย ในลักษณะท่ีนาจะเปนการไดเปรียบมากกวาบุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุนหรือหลักทรัพยท่ียังมิไดเปดเผยตอประชาชนโดยท่ัวไป ท่ีรูมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือมีตําแหนงในบริษัทฯ อาจทําใหตองรับผิดตามกฎหมายซ่ึงมีโทษทางอาญา 
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอยรวมถึงบริษัทฯ เอง 
ตองเผชิญกับการกระทําท่ีอาจฝาฝนกฎหมายดังกลาว ตลอดจนเพ่ือเปนการดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการปองกันการใชขอมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ 
และพนักงานของบริษัทยอยทุกคน จะตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด พรอมท้ังใชสามัญสํานึก  เหตุและผลท่ีพึง
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ปฏิบัติแตละกรณีประกอบดวย   ท้ังน้ี  แนวทางหรือแนวนโยบายขางตนมีความเขมงวดกวาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
และจะไดมีการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมเปนระยะตอไป   
ขอ (2) การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน 
 2.1   บุคคลตองหาม 

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

2.2  หลักทรัพยตองหาม 
 หลักทรัพย หมายถึง หุน (shares) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทฯ (share warrants) หุนกูแปลงสภาพ 

(convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได (transferable subscription rights) ท่ีออกโดย
บริษัทฯ 

2.3  แนวทางการปฏิบัติท่ัวไป 
(1) บุคคลตองหามตามขอ 2.1 ไมควรซื้อหรือขายหลักทรัพยในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกลาวรู หรือ

ควรรูขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญอันอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ี
ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน 

(2) บุคคลตองหามท่ีไดรูขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญดังกลาวตามวรรค (1) ขางตน จากการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงและ/หรือฐานะเจาหนาท่ีในบริษัทฯ ตองไมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูอื่นทราบ   ในขณะท่ี
ขอมูลดังกลาวยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน นอกจากเปนไปตามการปฏิบัติหนาท่ีของตน ในบริษัทฯ 

2.4  แนวทางปฏิบัติเฉพาะเร่ือง 
นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยท่ัวไปในเร่ืองการปองกันการใชขอมูลภายในแลว กรณีเฉพาะเร่ืองดังตอไปน้ี บุคคล

ตองหามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปน้ีดวย 
(1) หามบุคคลตองหามท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทํางบการเงินบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ของบริษัทฯ นับแตเร่ิมจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันท่ีไดมีการเปดเผยงบการเงินดังกลาวแลว 
(2) หามกรรมการ   ผูบริหาร   หรือพนักงานผูใดที่ไดรับรางงบการเงินของบริษัทฯ ตามขอ 2.4(1) ทําการซื้อ

หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ นับแตวันท่ีตนไดรับรางงบการเงินดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันท่ีไดมีการ
เผยแพรขอมูลตามงบการเงินน้ันแลว 

(3) หามบุคคลตองหามท่ีรูหรือควรรูวาบริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยนับแตวันรูหรือ
ควรรูดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันท่ีไดทําการเปดเผยและเผยแพรขอมูลดังกลาวแลว 

ขอ (3)  การรายงานของบุคคลตองหาม 
 

3.1 หนาท่ีการจัดทํารายงาน 
(1) กรรมการผูจัดการ  หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนดตองจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยคร้ังแรก และการเปล่ียนแปลงการถือครอง
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หลักทรัพยของตนตามท่ีกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกําหนด และรายงานในเร่ืองดังกลาวตอบริษัท
ฯ พรอมกันดวย 

(2) พนักงานระดับหัวหนาแผนกขึ้นไป จะตองทําการรายงานการไดมาหรือจําหนายไปของหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ท่ีตนถืออยู ต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปของจํานวนหลักทรัพยท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 
3.2 วิธีการรายงาน 

(1) กรรมการผูจัดการ   หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารตามขอ 3.1 (1) ขางตนซึ่งมีหนาท่ีตามกฎหมาย
ตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ของตน คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ
ภาวะ มีหนาท่ีตองสงสําเนารายงานท่ีสงใหกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล ตอบริษัทฯ ใน
วันที่สงรายงานดังกลาว 

(2) พนักงานตามขอ 3.1 (2) ใหจัดทํารายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย 
ตาม 3.2 (1) ของตน คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอบริษัทฯ ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีมี
การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยดังกลาว 

8.6 บุคลากร 

8.6.1   จํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย สิ้นป 2554 มีรายละเอียด ดังน้ี  

 จํานวนพนักงานของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)  110   คน 
 จําวนพนักงานของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     40   คน 
 จํานวนพนักงานของบริษัท ไทยวอเตอรโอเปอรเรชั่นส จํากัด  145   คน 
        รวม  295   คน 

ท้ังน้ี จํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สามารถแยกตามสายงาน
หลักได ดังน้ี 

สายงานหลัก บริษัทฯ ประปาปทุมธานี ไทยวอเตอร รวม 
สํานักงานกรรมการผูจัดการ 12 - - 12 
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 15 8 12 35 
ฝายปฏิบัติการ 55 29 129 213 
ฝายบัญชแีละการเงิน 7 3 3 13 
ฝายพัฒนาธุรกิจ 6 - - 6 
ฝายการตลาด 8 - - 8 
ฝายสารสนเทศ 6 - - 6 
แผนกตรวจสอบภายใน 1 - - 1 
แผนกตรวจสอบความปลอดภัย - - 1 1 

รวม 110 40 145 295 
             หมายเหตุ : บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรช่ันส จํากัด ไดควบรวบรวมกิจการบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด และบริษัท บีเจที วอเตอร 
                              จํากัด และจัดต้ังบริษัทเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553  
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8.6.2   คาตอบแทนพนกังาน 

บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในป 2550  ป 2551ป 2552 ป 2553 และ
ป 2554 จํานวนรวม 24.4 ลานบาท  27.7 ลานบาท 30.0  ลานบาท 44.5 ลานบาทและ 58.1 ลานบาท ตามลําดับ  

ประปาปทุมธานี จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ป 2550 ป 2551ป 2552 ป 2553 และ
ป 2554 จํานวนรวม 12.6 ลานบาท 16.3 ลานบาท 25.9  ลานบาท 20.57 ลานบาทและ 19.32 ลานบาท ตามลําดับ 

ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ป 2553 และป 2554 
จํานวนรวม 44.0 ลานบาท  48.9  ลานบาท ตามลําดับ 

8.6.3  นโยบายในการพัฒนาบคุลากร 

บริษัทฯ ใหความสําคัญแกพนักงานของบริษัทฯ โดยถือวา พนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของบริษัทฯ และมี
ความสําคัญอยางมากในการที่จะนําพาบริษัทฯ ใหพัฒนากาวหนาตอไป บริษัทฯ จึงใหความสําคัญอยางมากกับ ขั้นตอนการ
คัดเลือกพนักงานเพ่ือเขารวมงานกับบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีความรูความสามารถ และเพ่ิมศักยภาพของ
พนักงานในการทํางานในหนาท่ีงานตางๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทําแผนงานฝกอบรมประจําป โดยต้ังนโยบายใหงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากรในแตละปไมตํ่ากวา รอยละ 0.5 ของคาใชจายท้ังหมด (รวมตนทุนขาย) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จัดใหมีการ
ฝกอบรมตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติ และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ ปละ 2 คร้ัง เพ่ือใหพนักงาน
ไดรับรูถึงจุดแข็ง จุดออนของตนเอง และนําผลลัพธจากการประเมินผลปฏิบัติงาน กลับไปปรับปรุงพัฒนาตนเองใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ในป 2554 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยใหพนักงานไดรับการฝกอบรมเฉล่ียไมนอยกวา
คนละ 80 ชม./ป 

 นอกจากการใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคลากรแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะสรางขวัญ กําลังใจใหแกพนักงาน 
โดยการกําหนดระบบผลตอบแทน และความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานใหแกพนักงาน รวมท้ังจัดใหมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไวเพ่ือสรางความเจริญกาวหนาแกบริษัทฯ ตอไป 
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9. การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางยิ่งตอ การจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีดีซึ่งเปนไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี กลาวคือ การปฏิบัติงานในหนาท่ีตางๆ มีความโปรงใส ยุติธรรม เชื่อถือได และมีการถวงดุลอํานาจและสามารถตรวจสอบได อัน
นําไปสูประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย   

บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เพ่ือทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทในกลุมนํ้าประปาไทย เร่ิมต้ังแตวันท่ี 30 ตุลาคม 2549 เร่ือยมา และในป 2554 บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จํากัด ดําเนินการตรวจสอบภายในตอไป โดยทําหนาท่ีรวมกันกับแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทดําเนินการ
ตรวจสอบภายในบริษัทฯและบริษัทในกลุมนํ้าประปาไทยเพ่ือใหมีแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปรงใส และถูกตอง
เชื่อถือได 

โดยในป 2554 หัวหนาแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดดําเนินการตรวจสอบ
ภายในและประเมินผลการควบคุมรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของบริษัทในกลุมนํ้าประปาไทยจํานวนท้ังหมด 5 คร้ัง ซึ่งผลการ
ตรวจสอบภายในไมพบสิ่งผิดปกติใดๆท่ีเปนสาระสําคัญอันจะกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของบริษัทฯและ
บริษัทในกลุมนํ้าประปาไทย โดย คณะกรรมการตรวจสอบใหแนวทางไวใหผูปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เสนอแผนในการปรับปรุง
ระบบท่ีมีอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ และ รัดกุมยิ่งขึ้น และตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจในการปฏิบัติการระบบที่ดีอยูแลวอยาง
ตอเน่ือง และไมมีขอละเวนการปฏิบัติตามระบบท่ีไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 อน่ึง บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดทําการสอบทานประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ ตามท่ีเห็นวาจําเปนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  เพ่ือประโยชนในการกําหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินใหรัดกุมและเหมาะสม และไมพบขอสังเกตในระบบการควบคุมภายในทาง
บัญชีท่ีมีสาระสําคัญ  
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10. 1 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกนัของบริษัท 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน

เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ตนทุนขายและบริการ - - 28 29 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 121 108 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

ขั้นตํ่าลบสวนตางที่
กําหนดตอป 

      
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      
ตนทุนขายและบริการ 2 5 2 5 เกณฑที่ตกลงรวมกัน 
คางานระหวางกอสราง - 655 - 655 ราคาตามสัญญา 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม 36 - 36 - ราคาตามสัญญา 

 

10. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทที่เกี่ยวของกัน                      

(มีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกัน) 62 10 62 10 
 62 10 62 10 

     
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่

เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 20) 
    

บริษัทยอย - - 3,346 2,611 
บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีผูถือหุนหรือกรรมการ
รวมกัน) - 228,737 1,205 228,600 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการท่ีเก่ียวของ
กัน - 228,737 4,551 231,211 

     
เจาหนีเ้งินประกัน - บริษัทยอย - - 5,000 5,000 
 - - 5,000 5,000 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน  

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะยาว ระหวางบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาว ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
 

ลักษณะความสัมพันธ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
2553 

 
 

เพิ่มขึ้น 
ระหวางป 

 
 

ลดลง 
ระหวางป 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2554 

 
 

เงินใหกูยืมระยะยาว 

บ ริษั ท  ประปาปทุ ม ธ านี 
จํากัด  บริษัทยอย     

เงินตน  2,712,500 - (310,000) 2,402,500 

ดอกเบี้ย  579 121,158 (121,055) 682 

รวม  2,713,079 121,158 (431,055) 2,403,182 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกนั

และดอกเบ้ียคางรับ     
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด      
เงินตน - - 2,402,500 2,712,500 
ดอกเบี้ย - - 682 579 

รวม - - 2,403,182 2,713,079 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปและ

ดอกเบี้ยคางรับ - - (310,682) (310,579) 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกนั - 
สุทธิ - - 2,092,500 2,402,500 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่าลบสวนตางที่กําหนด 
(MLR-margin) ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเงินตนงวด
สุดทายภายในเดือนกันยายน 2562 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของ
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ผลประโยชนระยะส้ัน 59 52 39 33 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 60 53 40 34 
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10. 2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 บริษัทฯ ไดวาจางผูท่ีมีความรูและความชํานาญในการประเมินราคาทรัพยสินท่ีจะเขาซื้อสิทธิในการบริหารและจัดการ
นํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จากบริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีผูถือหุนใหญของบริษัทเปนผู
ถือหุนอยู เพ่ือใหไดราคายุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลในการเขาไปซื้อสิทธิฯในคร้ังน้ีและไดนําเสนอความคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนของบริษัทในการพิจารณา
เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีบริษัทจะดําเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัทฯ 
จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2552 มีความเห็นวารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนมีความสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเพ่ือการเจริญเติบโต การมีฐานลูกคาท่ี
เพ่ิมมากขึ้นมากกวาเดิมท่ีมีลูกคาคือการประปาสวนภูมิภาคเพียงรายเดียวเทาน้ัน รวมถึงการมีชองทางการดําเนินธุรกิจท่ี
หลากหลายมากขึ้นนอกจากการผลิตนํ้าประปา  
 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด จากบริษัท ช. การชางจํากัด 
(มหาชน) บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด จํานวน 30 ลานหุนซึ่งเปนบริษัทท่ีมีผูถือหุน
ใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุน ตอมาในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 มติท่ีประชุมคณะกรรมการใหเขาซื้อหุนเพ่ิมทุนของบริษัท ซีเค 
พาวเวอร จํานวน 273 ลานหุน การเขาทํารายการซื้อหุนบริษัท ซีเค พาวเวอร เขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ เพ่ือใหไดราคายุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการซื้อหุน
เพ่ิมทุน ไดนําเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอคณะกรรมการบริษัท
และผูถือหุนของบริษัทฯ ในการพิจารณาเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัทฯ จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 มีความเห็นวาการเขาทํารายการ
ดังกลาว มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากจะทําใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยเปนการขยายธุรกิจเขาไปยังธุรกิจดานพลังงาน
นอกจากน้ียังถือเปนจุดเร่ิมตนและชวยเปดโอกาสใหกับบริษัทฯ ในการสรางความม่ันคงและสรางการเติบโต 
 
 10. 3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ เขาทํารายการระหวางกันท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผู
พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกลาว โดยยึดตามขอกําหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ/หรือตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนให
พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม ทงน้ี ผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาความสมเหตุสมผลและการ
พิจารณาอนุมัติรายการ 

 อน่ึง ในกรณีท่ีการเขาทํารายการระหวางกันที่มีมูลคาไมเกิน 100,000 บาทตอรายการ และ/หรือรวมกันไมเกิน 1,000,000 
บาทตอป กรรมการผูจัดการหรือคณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาอนุมัติการตกลงเขาทํา
รายการระหวางกันดังกลาว โดย ตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงรายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความจําเปน
และความสมเหตุสมผลทุกคร้ัง ท้ังน้ี กรรมการผูจัดการหรือคณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการดังกลาวตองไมเปนผู
มีสวนไดเสียในการเขาทํารายการนั้นๆ 

10. 4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามความจําเปนในการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี
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นโยบายและขั้นตอนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการเขาทํารายการระหวางกันอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน 

 สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตน้ัน อาจยังคงมีอยูในสวนท่ีเปนการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใสและเปนไปตามกฎระเบียบของหนวยงานท่ีไดกลาวมาแลวอยางเครงครัด  

 ท้ัง น้ี หากมีกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรองขอใหบริษัทฯ จัดหาผูเชี่ยวชาญอิสระและ/หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 
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10. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

10.1  ภาพรวมผลการดําเนนิงานทีผ่านมา   

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) โดย กปภ. ตกลงที่จะรับซื้อน้ําประปา
จากบริษัทฯ เปนเวลา 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ซึ่ง กปภ. รับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่า (Minimum Off-take 
Quantity: MOQ) ตลอดอายุของสัญญา โดยเร่ิมตนที่ 200,000 ลบ.ม./วัน และเพิ่มขึ้นเปน 250,000 ลบ.ม./วัน ต้ังแตวันที่ 
21 กรกฎาคม 2549 จนถึง MOQ สูงสุดที่ 300,000 ลบ.ม./วัน ต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป  

เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขายน้ําประปาเดิมกับ กปภ. 
โดย กปภ. ตกลงที่จะรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่าสวนเพิ่ม ณ วันเร่ิมซื้อขายน้ําประปาสวนเพิ่มวันแรกเทากับ 9,000 ลบ.ม./วัน 
และปรับเพิ่มทุก ๆ รอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนถึง 54,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้น ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. รับซื้อ
ทั้งส้ินจากบริษัทฯ ในป 2553 จะเทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพิ่มทุกปจนกระท่ังปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. 
รับซื้อจากบริษัทฯ เทากับ 354,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางการขยายกําลังการผลิตและสง
น้ําประปาจาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 ที่ผานมา โครงการดังกลาวแลว
เสร็จทําใหปจจุบัน บริษัทฯมีกําลังการผลิตน้ําประปาสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม./วัน 

เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันอายุ 3 ป 5 ป และ 7 
ป จํานวนรวม 7,000 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ทั้ง
จํานวนและเพื่อการขยายกําลังการผลิตและสงน้ําประปาของบริษัทฯ รายละเอียดหุนกูสรุปไดดังนี้ 

หุนกู วันที่ครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย 
 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หุนกูชุดที่ 1 อายุ 3 ป 26 ก.พ. 2555 4.00% ตอป 3,500,000,000 
หุนกูชุดที่ 2 อายุ 5 ป 26 ก.พ. 2557 4.75% ตอป 1,700,000,000 
หุนกูชุดที่ 3 อายุ 7 ป 26 ก.พ. 2559 5.35% ตอป 1,800,000,000 

การออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ บริษัทฯ ตองจายคาธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู ยืมกอนกําหนด 
(Prepayment fee) จํานวน 116.8 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากแนวโนมการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดในอนาคต 

ตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (ขอกําหนดสิทธิฯ) บริษัทฯ ตองดํารง
อัตราสวนทางการเงินดังตอไปนี้  

1. บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวน หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ในอัตราไมเกิน 2.00 เทา ณ 
ทุก ๆ ส้ินปบัญชี ทั้งนี้การคํานวณอัตราสวนดังกลาวใหคํานวณจากงบการเงินรวมรายปของบริษัทฯ   

2. บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวน หนี้สินสุทธิตอ EBITDA (Net Debt to EBITDA Ratio) ในอัตราไมเกิน 4.00 เทา 
ณ ทุก ๆ ส้ินปบัญชี ทั้งนี้การคํานวณอัตราสวนดังกลาวใหคํานวณจากงบการเงินรวมรายปของบริษัทฯ   
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3. บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวน EBITDA ตอดอกเบี้ยจาย (EBITDA to Interest Ratio) ในอัตราไมตํ่ากวา 3.00 
เทา ณ ทุก ๆ ส้ินปบัญชี ทั้งนี้การคํานวณอัตราสวนดังกลาวใหคํานวณจากงบการเงินรวมรายปของบริษัทฯ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีอัตราสวนทางการเงินเปนไปตามขอกําหนดสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. หนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2554 เทากับ 1.13 เทา 

2. หนี้สินสุทธิตอ EBITDA ประจําป 2554เทากับ 1.80 เทา 

3. EBITDA ตอ ดอกเบี้ยจาย ประจําป 2554 เทากับ 7.12 เทา 

เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ไดซื้อสิทธิในการบริหารจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปะอิน (สิทธิในการดําเนินงานฯ) จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด เปนจํานวนเงิน 1,400 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดขอ
สินเช่ือเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งจํานวนเพ่ือเขาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานฯ ดังกลาว โดยมีอัตราดอกเบ้ีย
ประมาณ MLR ลบ 2.00-2.25% ตอป และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินตน 10 ป การเขาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานฯ  ในครั้ง
นี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายนํ้าประปาและรายไดจากการบําบัดน้ําเสียในป  2553  เปนจํานวนเงิน 145.1 ลานบาท 
และ 33.2  ลานบาท ตามลําดับ  

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2552 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของประปาปทุมธานี  
โดยบริษัทฯ ไดขอสินเช่ือเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 3,500 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR ลบ 
2.00-2.25% และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินตน 10 ป ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลว ประปา
ปทุมธานี ไดกูยืมเงินจากบริษทัฯ จํานวน 3,100 ลานบาท โดยมีระยะเวลาชําระคืนเงินตน 10 ป เพื่อนําไปชําระคืนเงินกูยืม
คงเหลืออยูกับสถาบันการเงินทั้งจํานวน การชําระคืนเงินตนกอนกําหนดในคร้ังนี้ ประปาปทุมธานี ตองจายคาธรรมเนียม
การชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนดจํานวน 60.7 ลานบาท 

รายไดจากการขายน้ําประปา 
 ในป 2552 ป 2553  และป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายนํ้าประปาเทากับ 3,993.8 ลาน
บาท 4,309.9 ลานบาท และ 4,461.1 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเม่ือเทียบกับปกอนหนาเทากับรอยละ 
7.9  และรอยละ  3.5 ตามลําดับ รายไดจากการขายนํ้าประปาที่เพิ่มขึ้นสามารถอธิบายไดดังนี้    
 ป 2553 

1) รายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 285.6 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8  
เนื่องจาก  

1)  ยอดขายน้ําประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 11.5  ลาน    
ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 

2) ราคาขายน้ําประปาที่ปรับขึ้นจากปกอน 
3) ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ซื้อสิทธิในการบริหารจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายไดจากการขายน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทั้งป จํานวน 145.1 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 93.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 179.7 (ป 2552 : บริษัทฯ เร่ิมมีรายไดจากการขายนํ้าประปา
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพียง 5 เดือน) 
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2) รายไดจากการขายนํ้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (PTW) เพิ่มขึ้นจํานวน 30.5 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เนื่องจากยอดขายนํ้าประปาของ PTW เพิ่มขึ้นจํานวน 8.1 ลานลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 อยางไรก็
ตาม ราคาขายน้ําประปาของ PTW ปรับลดลงรอยละ 4.4 จากปที่แลว 

ป 2554 
1) รายไดจากการขายนํ้าประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 55.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เนื่องจาก 

ราคาขายน้ําประปาที่ปรับขึ้นจากปกอนในขณะท่ียอดขายนํ้าประปาใกลเคียงกับปที่แลว 
 2)    รายไดจากการขายนํ้าประปาของ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (PTW) เพิ่มขึ้นจํานวน 95.4 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 เนื่องจากยอดขายนํ้าประปาของ PTW เพิ่มขึ้นจํานวน 4.2 ลานลบ.ม. และ ราคาขายน้ําประปาของ 
PTW เพิ่มขึ้นจากปที่แลวจํานวน 0.38 บาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 

อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานี ขายใหแก กปภ. ที่ผานมาเปนดังนี้  
 

ระยะเวลา 
คาน้ําประปาของบริษัทฯ  

 (บาท / ลบ.ม.) 
คาน้ําประปาของประปา

ปทุมธานี 
(บาท / ลบ.ม.) ตั่งแต 1-300,000 ลบ.ม. 

 
ตั้งแต 300,001 ขึ้นไป 

 
1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2550 21.481579 - 10.34 
1 ม.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2551 22.751945 - 10.52 
1 ม.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2552 23.552023 - 11.49 
1 ม.ค. 2553 – 31 ม.ค. 2553 24.461331 14.676799/10.75* 10.99 

1 ม.ค. 2554 – 31 ม.ค. 2554 25.110952 11.02 11.37 
 

* ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2553 – 31 ธันวาคม 2553 
 
 ในวันที่ 14 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด โดยลงทุนในหุนสามัญ
จํานวน 3 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ในอัตราสวนรอย
ละ 30 ซึ่งบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด เปน Holding Company ที่ถือหุนในบริษัทพลังงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ตอมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาซ้ือหุนเพิ่มทุนของ
บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด อีกจํานวน 273 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท คิดเปนเงิน 2,730 ลานบาท ซึ่งเม่ือรวมกับหุนที่
บริษัทฯ ไดมากอนหนานี้ 3 ลานหุน ทําใหบริษัทฯ มีหุน ทั้งส้ิน 276 ลานหุน รวมมูลคาเงินลงทุนทั้งส้ิน 2,760 ลานบาท หรือ
คิดสัดสวนเปน 30 % ของทุนจดทะเบียน 
 
ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 

ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญประกอบดวย คาเส่ือมราคาสินทรัพย
ในการผลิตน้ําประปา คาไฟฟา คาสารเคมี คาเชาที่ดินสําหรับแนวทอ คาแรงงาน และวัสดุส้ินเปลือง   
 ในป 2552 ป 2553 และป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนบริการเทากับ  1,198.6  ลาน
บาท  1,293.9 ลานบาท และ 1,323.0 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับ รอยละ 29.5 รอยละ  
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29.3 และรอยละ 28.5 ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในป 2553 และในป 2554 เทากับรอยละ 8.0 และรอยละ
2.2 ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

ป 2553 
1) ตนทุนในการบริหารจัดการน้ําประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจํานวน 32.2 ลานบาท  และ  
2) ยอดขายนํ้าประปาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น 
ป 2554 
1) ยอดขายนํ้าประปาของ PTW เพิ่มขึ้นตามที่กลาวไวขางตน 
2) คาใชจายเก่ียวกับการปองกันน้ําทวมในป 2554 เพิ่มขึ้น 11.3 ลานบาท 
3) คาเชาที่ดินสําหรับระบบสงน้ําประปาเพิ่มขึ้น 3.3 ลานบาท 
 

คาใชจายในการบริหาร 
 คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยใน ป 2552 ป 2553 และป 2554  เทากับ 207.6 ลานบาท 
196.9  และ 221.9 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตในป 2553และป 2554 เม่ือเทียบกับปกอนเทากับรอยละ 
5.4 และรอยละ 12.7 ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย เพิ่มขึ้นและลดลงสามารถ
อธิบายไดดังนี้ 

1) ในป 2553 บริษัทฯ มีคาที่ปรึกษากฎหมายและธรรมเนียมธนาคารลดลง จํานวน 8.2 ลานบาท 
2) ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายเก่ียวกับการโฆษณาประชาสัมพันธและกิจกรรมการตลาดเพ่ิมขึ้นจํานวน  

7.8 ลานบาทและมีคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 15.3 ลานบาท 
 
คาใชจายทางการเงิน 
 คาใชจายทางการเงินในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 เทากับ  667.0 ลานบาท  442.1 ลานบาท และ 518.0 
ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายทางการเงินที่ลดลงและเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปกอน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ป 2553 
 1) ในป 2552 บริษัทฯ และ PTW เปล่ียนโครงสรางเงินกูยืมใหม โดยบริษัทฯ และ PTW จายชําระคืนเงินกูยืม
ระยะยาวเดิมกอนกําหนดทั้งจํานวน ซึ่งตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯ และ PTW ตองจายคาธรรมเนียมการจาย
ชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนด (prepayment fee) จํานวนรวม 177.5 ลานบาท 

2)  การเปล่ียนโครงสรางเงินกูยืมใหมของ PTW ทําให PTW ประหยัดดอกเบี้ยจายประมาณรอยละ 1.50 ตอป
สําหรับป 2553 

ป 2554 
ในป 2554 มีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.3 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งในป 2553 อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูยืมเฉล่ียเทากับ 3.76 ในขณะท่ีป 2554 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเฉล่ียเทากับ 5.06 
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ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจํานวน 29.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 เนื่องจากผลการดําเนินงานรวมของ 

PTW เพิ่มขึ้น และ PTW มีการจายภาษีเงินไดประจําป 2551 ตามการประเมินของสรรพากรพื้นที่เพิ่มเติมจํานวน 15.8  
ลานบาทในป 2554 
 
กําไรสุทธิ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิใน ป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ  1,593.6  ลานบาท  2,062.9 ลาน
บาท และ 2,113.0 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทากับ รอยละ 39.2 รอยละ 46.7 
และรอยละ 45.6 โดยอัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวมในป 2554 ลดลงจากปที่แลวรอยละ 1.1 เนื่องจากเหตุผลหลัก
ตามที่กลาวไวในแตละหัวขอขางตน 

 

10.2  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
สินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญ ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่

ตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ สุทธิ สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย
สุทธิ และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 21,728.30 ลานบาท เพิ่มขึ้น 240.02 ลาน
บาท เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นระหวางปจํานวน 949.9 ลานบาท  
หนี้สิน 
 หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญ ไดแก หุนกู และเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาวที่ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 11,536.6 ลานบาท ลดลง 468.1 ลานบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  เนื่องจากเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 256 ลานบาทและเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่นๆลดลง 260.2 ลานบาท ในขณะที่ป 2554 มีการตั้งหนี้สินสํารองผลประโยขนระยะยาวของพนักงาน 
เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 12.1 ลานบาท 
สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสวนผูถือหุน 9,483.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 788.9 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,062.9 ลานบาท และจายเงินปนผล
จํานวน (1,275.7) ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทฯ มีสวนผูถือหุน 10,191.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 708.1  ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปจํานวน 2,124.6 ลานบาท และจายเงินปน
ผลจํานวน (1,396.1) ลานบาท 
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10.3  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2552 ป 2553 และส้ินป 2554 
เทากับ   3.93 เทา  4.12  เทา และ 1.25 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ และบริษัทยอยสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องและมาลดลงในป 2554 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันอายุ 3 ป  จํานวนเงินรวม 
3,500 ลานบาทครบกําหนดที่ตองขําระในเดือนกุมภาพันธ ป 2555  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนกําไรขั้นตนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ป 2552 ป 2553และป 2554  เทากับ รอยละ 70.4  รอยละ 
70.5 และรอยละ 70.9 ตามลําดับ และอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทยอย ป 2552 ป 2553และป 2554  เทากับ 
รอยละ 39.2  รอยละ 46.7และรอยละ 45.6. ตามลําดับ โดยอัตราสวนกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายน้ําประปาเพิ่มขึ้นทุกๆป เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน และอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องและมาลดลงในป 2554 เนื่องจากป  2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารซ่ึงสวนใหญ
เปนคาใชจายเก่ียวกับการปองกันน้ําทวมเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเน่ืองจากเกิดมหาอุทกภัยในป 2554 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ รอยละ 8.2 
รอยละ 9.6 และรอยละ 9.7 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอย ป 2552  ป 
2553 และป 2554 เทากับ รอยละ 16.0  รอยละ 19.1 และรอยละ 20.3 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิป 2553 และป 
2554  เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 
รอยละ 1.4 รอยละ 1.3 และรอยละ 1.1 ตามลําดับ โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2554 ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2553 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ และบริษทัยอยมีการจายชําระคืนเงินตนทําใหหนี้สินลดลงจาก
ปที่แลวและป 2554 มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2553 

10.4   การวิเคราะหกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,787.9 ลานบาท เพิ่ม
สูงขึ้นจากปกอนจํานวน 348.4 หรือคิดเปนรอยละ 14.3 เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น และคาสิทธิในการ
ดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนายเต็มป ขณะที่ป 2552 ตัดจําหนายแค     
5 เดือน  
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ในป 2554  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,731.0 ลานบาท ลดลง
จากปกอนจํานวน 56.9 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 2.0 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น
และจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน (1,508.5) ลานบาทเนื่องจากใน
ป 2553 บริษัทฯ มีการซ้ือที่ดินเพิ่มและมีการขยายกําลังการผลิตแตนอยกวาป 2552 ซึ่งบริษัทฯ ไดซื้อสิทธิในการบริหาร
จัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และจายคางานกอสรางโครงการขยายกําลังการผลิตและสง
น้ําประปา 

  ในป 2554  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน (1,194.8) ลานบาท ลดลงจากป 
2553 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (1,491.1) ลานบาท โดยบริษัทฯ 
มี เงินกูยืมระยะยาวลดลงจํานวน 420.0  ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน (1,275.7) ลานบาท ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ 
ไดออกและเสนอขายหุนกูจํานวนรวม 7,000 ลานบาท โดยหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาทเพ่ือขยายกําลังการผลิตและสง
น้ําประปา และบริษัทฯ ไดขอสินเช่ือเพื่อซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
จํานวน 1,072 ลานบาท และสินเช่ือสวนท่ีเหลือจากการปรับโครงสรางเงินกูยืมระยะยาวของประปาปทุมธานี จํานวน 500 
ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลจํานวน (1,236.9) ลานบาท 

ในป 2554  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (1,642.9) ลานบาทโดย
บริษัทฯ มี เงินกูยืมระยะยาวลดลงจํานวน 450.0  ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน (1,396.1.9) ลานบาท  

 

10.5  การวิเคราะหแหลงที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินจํานวน 11,536.6 ลานบาท ลดลง  468.1  ลานบาท
เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  เนื่องจากมีการชําระหน้ีเงินกูระยะยาวจํานวน 256.0 ลานบาทและเจาหนี้
การคาและเจาหน้ีอื่นๆลดลงจํานวน 260.2 ลานบาท 

 สวนของผูถือหุน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนจํานวน 10,191.7  ลานบาท เพิ่มขึ้น 708.1 
ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,113.0  ลาน
บาท และจายเงินปนผลจํานวน (1,396.1) ลานบาท 

 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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 12. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

สรุปสาระสําคญัของสัญญา 

12.1 บริษัทฯ  

สัญญา คูสัญญา 
(1) สัญญาซือ้ขายนํ้าประปา การประปาสวนภูมิภาค 
(2) สัมปทานประกอบกิจการประปา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(3) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตจําหนายและใหบริการ บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด 

 
12.1.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายน้ําประปา (Water Purchase and Sale Agreement) และ
บันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ 

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

วันที่ลงนามในสัญญา  :   21 กันยายน 2543 แกไขเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 

ระยะเวลาตามสัญญา :   30 ป นับจากวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปา คือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 

คําจํากัดความทีสํ่าคัญ  

ผูซื้อ  : การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค 
พ.ศ. 2522 หรือผูสืบสิทธิหรือผูรับโอนเปนคร้ังคราว 

ผูขาย  : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูสืบสิทธิของผูขาย 

“ระบบผลิตนํ้าประปา”   : ระบบท่ีประกอบกันเพ่ือผลิตนํ้าประปา รวมถึงท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางโรงงาน
และเครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีผูขายจะดําเนินการกอสรางขึ้นและจัดหาเพ่ือใช
ในการผลิตนํ้าประปาและสงนํ้าประปาไปยังจุดรับสงนํ้าประปา โดยระบบผลิต
นํ้าประปาจะประกอบไปดวย (1) ระบบการสูบนํ้าดิบ (2) โรงงานผลิต
นํ้าประปา และ (3) ระบบสงนํ้าประปา 

โรงงานผลิตนํ้าประปา  : โรงงานผลิตนํ้าประปา รวมถึง อาคาร สิ่งปลูกสรางโรงงานและเคร่ืองมือ
อุปกรณตางๆ ท่ีใชผลิตนํ้าประปาเพ่ือสงเขาไปยังระบบสงนํ้าประปา รวมท้ัง
ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงงานผลิตนํ้าประปา 

“ระบบสงนํ้าประปา”  : ระบบซ่ึงใชในการสงนํ้าประปาท่ีผลิตแลวจากโรงงานผลิตนํ้าประปาไปยังระบบ
จายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคระบบดังกลาวใหรวมความถึงท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูก
สราง โรงงาน ทอประธานที่ เก็บนํ้าและอุปกรณท่ีทําใหผูขายสามารถสง
นํ้าประปาได 
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“ระบบจายนํ้าประปาใหแก
ผูบริโภค” 

 : ระบบจายนํ้าประปาจากระบบสงนํ้าประปา ณ จุดรับสงนํ้าประปาไปยังพ้ืนท่ี
ความตองการน้ําตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 

“ระบบรับนํ้าประปาของ
ผูบริโภค” 

 : อุปกรณและวัสดุท่ีผูซื้อจะไดติดต้ังเพ่ือใหผูบริโภคสามารถรับนํ้าประปาจาก
ระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค 

จุดรับสงนํ้าประปา  : จุดบริเวณทอนํ้าออกของแหลงเก็บนํ้าประปาท่ีอยูภายในอาณาเขตท่ีดินอันเปน
บริเวณที่ต้ังแหลงเก็บนํ้าประปา ซึ่งเปนจุดท่ีระบบสงนํ้าประปาและระบบจาย
นํ้าประปาใหแกผูบริโภคไดเชื่อมตอกัน และเปนจุดสําหรับติดต้ังมาตรวัด
นํ้าประปาตามหลักท่ีกําหนดไว 

ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตอง
ซื้อ 

 : ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าซึ่งวัดเปนลูกบาศกเมตรตอวันท่ีผูซื้อจะตองซื้อจาก
ผูขาย 

ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีผูขาย
จะตองจัดสงใหผูซื้อ 

 : ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในขณะน้ัน บวกดวยรอยละ 7  ของปริมาณ
นํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในขณะนั้น หรือบวกดวยปริมาณน้ําประปาจํานวน 

20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แลวแตอยางใดจะตํ่ากวา 

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงคใหบริษัทฯ ผลิตนํ้าประปาเพ่ือขายใหแก กปภ. ในบางพ้ืนท่ีของจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรสาครเพ่ือทดแทนระบบผลิตนํ้าประปาจากบอบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอตอ
การตองการของผูบริโภค โดย กปภ.จะซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ เพ่ือสงเขาสูระบบรับนํ้าประปาของผูบริโภคเพ่ือขายใหแก
ผูบริโภคอีกตอหน่ึง และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะเปนผูกอสรางระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคเอง ซึ่งบริษัทฯ ตกลงจะเปนผู
ลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนท้ังหมดแตเพียงฝายเดียว โดยท่ีระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปาเปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งไมตองโอนไปยังกปภ. แตอยางใด 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีจะตองออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจาย
นํ้าประปาใหแกผูบริโภคโดยไมตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแก กปภ. โดยการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าดิบมาใชใน
ขบวนการผลิต รวมท้ังจัดหาเงินทุน เปนเจาของ ดําเนินการ บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ดังกลาวท้ังสองระบบเพ่ือบําบัดนํ้าดิบท่ีสูบใหเปนนํ้าประปาตามมาตรฐานท่ีกําหนดและขายใหแก กปภ.
ตามสัญญาน้ี โดย กปภ.จะใหความรวมมือและสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานและสามารถใชสิทธิ
ประโยชนของบริษัทฯ ตามสัญญานี้ไดโดยปราศจากการขัดขวางหรือภาระติดพันและ กปภ. จะไมดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ไมวาดวยตนเองหรือโดยบุคคลภายนอกอันจะขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการผลิตนํ้าประปา
หรือการใชสิทธิของบริษัทฯ ตามสัญญาน้ี โดยบริษัทฯ จะดําเนินงานดวยความเส่ียงและคาใชจายของ
บริษัทฯ เอง เวนแตสัญญาจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยท่ีจะไมเรียกรองขอหลักประกันหรือการคํ้าประกันใดๆ
ของรัฐหรือ กปภ. 

(2) บริษัทฯ มีหนาท่ีขอสัมปทาน ขออนุญาต ขอใบอนุญาต หรือขอความยินยอมตางๆ จากหนวยงานของรัฐ 
และเม่ือบริษัทฯ รองขอ กปภ. จะประสานงานกับเอกชนรายอื่นๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหบริษัทฯ 
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สามารถกอสรางระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคบนทรัพยสินของหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชน โดยบริษัทฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดเองท้ังสิ้น แตท้ังน้ีไมรวมถึงการ
เวนคืนทรัพยสินจากเอกชน และหากเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดังกลาวไมใหความยินยอม กปภ. ไมมี
หนาท่ีตองรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

(3) หากภายในระยะเวลาของสัญญาน้ี ความยินยอมหรืออนุญาตใดๆ ท่ีจําเปน รวมถึงความยินยอมหรือ
อนุญาตที่กลาวถึง หรือสิทธิใดๆ ไมไดรับ ถูกยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือตีความไปในทางอื่นอันจะเกิดผล
เสียหายอยางสําคัญแกบริษัทฯ หรือผูรับเหมา (เวนแตการยกเลิกหรือเพิกถอนน้ันจะเกิดขึ้นจากาการที่
บริษัทฯ หรือผูรับเหมาแลวแตกรณีละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากท่ีกําหนดไวตามสัญญาน้ีหรือสัญญา
อื่นซึ่งเกี่ยวของกับโครงการในประการสําคัญ) หรือ ไดสิ้นสุดลงโดยมิไดมีการขยายระยะเวลาการใหความ
ยินยอมน้ันออกไป แมวาบริษัทฯ หรือผูรับเหมาไดขอขยายระยะเวลาไวแลว หรือกอนท่ีการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคท่ีไดรับความยินยอมหรืออนุญาตนั้นจะสิ้นสุดลง ใหบริษัทฯ และ กปภ. ปรึกษาหารือกันเพ่ือ
แกไขปญหาดังกลาวเพ่ือไมใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของบริษัทฯ และ กปภ.ใหไดภายใน 
14 วันหลังจากท่ีผูขายไดแจงใหผูซื้อทราบ และหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจนเปนท่ีพอใจแกท้ัง
สองฝายภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดแจงแก กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกวาน้ันตามท่ีบริษัทฯ 
จะยินยอม บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาโดยทําเปนหนังสือ ท้ังน้ีจะไมกระทบถึงสิทธิของคูสัญญาแตละฝายซึ่ง
มีตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึง  

(4) บริษัทฯ จะรับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระบบจายนํ้าประปาเทาท่ีกําหนดไว โดยไมรวมถึงความรับผิดอื่นใด
อันเกิดจากการดําเนินงานของระบบจายนํ้าประปาซึ่ง กปภ. จะตองรับผิดชอบเองท้ังสิ้น 

การซื้อขายน้ําประปา 

(1) นับแตวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง กปภ. จะตองซื้อนํ้าประปาจากบริษัทฯ ซึ่งมีปริมาณโดยรวมรายวัน
ไมตํ่ากวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ ดังน้ี 

ระยะเวลาตามสัญญา ระยะเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุด 
ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ี 
กปภ. ตองซือ้ (ลบ.ม./วัน) 

วันเร่ิมซื้อขายน้ําประปาท่ีเปนจริง ถึง 2 ปนับ
จากวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง  

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 
กรกฎาคม 2549 

200,000 

ปท่ี 2 ถึงปท่ี 4 ปนับจากวันเร่ิมซือ้ขาย
นํ้าประปาท่ีเปนจริง  

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 
กรกฎาคม 2551 

250,000 

ภายหลังระยะเวลา 4 ปนับจากวันเร่ิมซื้อขาย
นํ้าประปาท่ีเปนจริง 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 
กรกฎาคม 2577 

300,000 

 
และเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเดิมกับกปภ.  

โดยกปภ.จะรับซื้อนํ้าประปาขั้นตํ่าเพ่ิมเติม จนกระท่ังสิ้นสุดอายุสัญญาพรอมระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายฯ เดิม ดังน้ี 
 
 

  



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 148 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

ระยะเวลาเร่ิมตนซื้อขายนํ้าประปา ระยะเวลาสิ้นสุด 
ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. 
ตองซื้อเพ่ิมเติม (ลบ.ม./วัน) 

ภายใน 660 วัน นับแตวันท่ีลงนาม  
ในสัญญาฯ หรือไมเกินวันท่ี 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. 77 (สิ้นสดุสัญญา) 54,000 

 
 หมายเหตุ : การนับระยะเวลาเร่ิมตนซื้อขายนํ้าท่ีแทจริง จะเร่ิมนับต้ังแตวันท่ีการกอสรางขยายกําลังการผลิต

แลวเสร็จ และสามารถเร่ิมผลิตและจายนํ้าประปาได 

หากกปภ. ซื้อนํ้าประปาในปริมาณท่ีนอยกวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ กปภ. จะชําระเงินสําหรับ
สวนขาดจนครบจํานวนตามปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ และหาก กปภ. ตองการเพ่ิมปริมาณ
นํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อภายหลังวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง กปภ. ตองแจงเปนหนังสือใหบริษัทฯ 
ลวงหนาอยางนอย 12 เดือนกอนวันท่ีอัตราใหมของปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อจะมีผลบังคับใช หรือ
ภายในระยะเวลาท่ีนอยกวาตามท่ีบริษัทฯ ตกลง แตไมวากรณีใดก็ตามปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ
ตองไมลดลงจากระยะเวลากอนหนาน้ัน ท้ังน้ี ไมวากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไมมีขอผูกพันท่ีจะตองดําเนินการ
เพ่ิมปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงใหมากกวา 320,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือตองดําเนินการเพ่ิม
ปริมาณนํ้าประปาในอัตราท่ีตํ่ากวา 50,000 ลูกบาศกเมตรตอวันในการเพ่ิมแตละคร้ัง 

(2) หากบริษัทฯ แสดงใหเห็นวาความตองการน้ําประปาในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดจะเพ่ิมขึ้นเกินกวา 300,000 ลูกบาศก
เมตรตอวันและ กปภ. เห็นชอบดวย หรือ กปภ. คาดการณไดเชนกันกับบริษัทฯ เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเห็นวา
มีความคุมคาการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตรท่ีจะขยายหรือการกอสรางระบบผลิตนํ้าเพ่ิมขึ้นแลว 
คูสัญญาจะตกลงรวมกันปรับปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีจะเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหไดมาซึ่งนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ
ตามท่ีไดมีการปรับเพ่ิมขึ้น และจะตกลงเกี่ยวกับการปรับอัตราคานํ้าประปา ท้ังน้ี การปรับดังกลาวขางตน
จะกระทําหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือการขยายระบบผลิตนํ้าประปาตามขอตกลง
ดังกลาวแลว แตหากบริษัทฯ ไมประสงคท่ีจะดําเนินการขยายหรือกอสรางระบบฯเพ่ิมขึ้น หรือตองการขยาย
โดยท่ีกําลังผลิตตํ่ากวาท่ีกปภ. ตองการหรือคูสัญญาไมสามารถตกลงรวมกันในรายละเอียดตามท่ีกลาว
ขางตนได กปภ. มีสิทธิจัดหานํ้าประปาสวนเกินท่ีบริษัทฯ ไมประสงคจะดําเนินการ หรือดวยการใหสิทธิแก
เอกชนรายใดแมระยะเวลาของสัญญาน้ีจะยังไมครบกําหนด แตกปภ. ไมสามารถจะซื้อนําประปาจากแหลง
อื่น หรือดําเนินการจายตํ้าประปาสวนเกินดังกลาวไดเวนแตปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าท่ีจะตองซื้อเทากับ 
300,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือเทากับปริมาณกําลังการผลิตท่ีบริษัทฯ ตกลงจะขยายเพ่ิมขึ้น แลวแต
กรณี 

(3) บริษัทฯ จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงให กปภ. จริงทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน นับจาก
วันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง หากปรากฏวามูลคาเฉล่ียของปริมาณนํ้าประปาท่ีจัดสงใหจริงตํ่ากวา



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 149 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อสําหรับระยะเวลาดังกลาว      (”คาใชจายผันแปรที่ประหยัดได”) กปภ. 
จะชําระคานํ้าประปาเพ่ิมใหแกบริษัทฯ โดยคิดตามอัตราคานํ้าประปาคูณดวยสวนตางระหวางปริมาณ
นํ้าประปาท่ีจัดสงและปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อสําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยกปภ. จะตองชําระคา
นํ้าประปาสวนเพ่ิมภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับใบแจงหน้ี และบริษัทฯ จะทําการบันทึกคาใชจายผันแปร 
ซึ่งบริษัทฯ ใชจายนอยลงในชวงระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว  อันเปนผลจากการท่ีบริษัทฯ ไมตองจัดสง
น้ําประปาในปริมาณสวนขาดสําหรับระยะเวลาดังกลาวโดยคิดคํานวณจากการนําปริมาณสวนขาดมาคูณ
ดวยอัตราสวนลด โดยใหมีการปรับอัตราสวนลดดังกลาวเปนรายปตามสูตรการคํานวณคานํ้าประปา และ
การคํานวณเงินชดเชยตามท่ีกําหนด คาใชจายผนแปรท่ีประหยัดไดจะรวมสะสมสําหรับแตละระยะเวลา 6 
เดือน (หรือสวนของ 6 เดือนแลวแตกรณี) ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี  

เม่ือบริษัทฯ ชําระหน้ีท่ีคางชําระท้ังหมดใหแกผูสนับสนุนทางการเงินตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน และ
ไดรับการปลดเปลื้องจากภาระหนาท่ีตางๆ ตามสัญญาดังกลาวเรียบรอยแลว บริษัทฯ ตกลงให กปภ. 
สามารถนําจํานวนสะสมของคาใชจายผันแปรท่ีประหยัดไดมาหักออกจากคานํ้าประปาท่ีกปภ. จะตองชําระ
ใหแกบริษัทฯ ตามการคํานวณคานํ้าประปาและการคํานวณเงินชดเชยตามท่ีกําหนดไว  

อัตราคาน้ําประปา 

 นับจากวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง กปภ.จะชําระคานํ้าประปาใหแกบริษัทฯ เปนรายเดือน อัตราคานํ้าประปา
ท่ีเปนฐานการคํานวณไดแกอัตราคานํ้าประปา ป พ.ศ. 2542 ในอัตรา 13.900000 บาท ตอลูกบาศกเมตรโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม โดยอัตราดังกลาวจะปรับราคาทุกวันท่ี 1 มกราคม ของแตละปตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

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

    

n ปกอนหนาปท่ีจะมีการปรับราคาคานํ้าประปา 
Pn+1 อัตราคานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม  ในปท่ี n+1 หนวยเปน ลบ.ม. และตองปดเศษของทศนิยม

ตําแหนงท่ี 7 ท้ิง 
Pn อัตราคานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม ในปท่ี n และมีคาเร่ิมตนจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 เทากับ 

13.900000 บาท ตอ ลบ.ม. 
CPIn-1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปท่ี  n-1 และมีคาเร่ิมตนสําหรับเดือน

ธันวาคม 2541 เทากับ 128.1 
CPIn ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปท่ี n (*) 
K คาคงท่ีในการปรับอัตราคานํ้าประปา คาคงท่ี (K) จะมีคา 

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

(*) หากในเดือนธันวาคมของปใด ๆ (n) คา CPI ยังไมประกาศอยางเปนทางการ เพ่ือใชในการคํานวณอัตรา
คานํ้าประปา ( 1 มกราคมของปท่ี n+1) แลว อัตราคานํ้าประปาของเดือนในปถัดไแจะใชอัตราคา
นํ้าประปาของปกอนจนกระท่ังคาดัชนี (CPI) ถูกประกาศใชและจะตองนําคาดัชนี (CPI) มาคํานวณ 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 150 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

อยางไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคาอัตราคานํ้าประปาไดตามท่ีควรจะเปนแลว คานํ้าประปาในแต
ละเดือน จะถกูปรับใหเทากับเดือนน้ันๆ โดยผูซือ้ตองชําระชดเชยสวนท่ีขาด นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม
ของปท่ี n+1 จนถงึวันท่ีไดปรับอัตราคานํ้าประปาน้ัน มูลคาของการปรับชดเชยคานํ้าประปาน้ีเทากับ
ปริมาณนํ้าประปาท่ีไดรับในปท่ี n+1 ณ อัตราคานํ้าประปาเทากับ Pn คูณดวยผลตางอัตราคานํ้าประปา
ของ Pn กับ Pn+1 

สวนลดคาน้ํา 

บริษัทฯ ใหสวนลดคานํ้าประปาแก กปภ. สําหรับปริมาณนํ้าท่ีจําหนายในสวนท่ีสูงกวาปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. รับ
ซื้อ โดยเร่ิมมีผลใชบังคับต้ังแต 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ดังน้ี 

สวนลดท่ีใหกับ กปภ. ปริมาณนํ้าท่ีใหสวนลด ระยะเวลา 
รอยละ 50 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ 200,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 
กรกฎาคม 2549 

รอยละ 55 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ 250,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 
กรกฎาคม 2551 

รอยละ 60 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ 300,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 
กรกฎาคม 2552  

รอยละ 60 ของอตัราคานํ้าประปาท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

นํ้าประปาสวนท่ีสงูกวาปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ 300,000 ลบ.ม./วัน 

21 กรกฎาคม 2552 ถึงหน่ึงวันกอน
วันเร่ิมซื้อขายน้ําประปาเพ่ิมตามท่ี
กําหนดไวในสัญญาแกไขเพ่ิมเติม
หรือวันท่ี 18 ตุลาคม 2553 วันใดวัน
หน่ึงท่ีถึงกอน 

สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวกับผูสนับสนุนทางการเงิน 

(1) บริษัทฯ มีสิทธิโอนสิทธิรายไดของบริษัทฯ  และสิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใตสัญญานี้ รวมทั้งสิทธิอื่น
ใดภายใตสัญญาน้ี ใหแกผูสนับสนุนทางการเงินเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุนทาง
การเงินของบริษัทฯ  ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. โดยบริษัทฯ เพียงแจงให กปภ. ทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 7 วัน ท้ังน้ีภายใตเงื่อนไขท่ีวา หากภายหลังบริษัทฯ ตกเปนผูผิดนัด
ตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน หรือ กปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญากรณีท่ีเหตุเลิกสัญญาของบริษัทฯ 
ไมไดรับการแกไขใหถูกตองกอนสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไว ผูสนับสนุนทางการเงินอาจแตงต้ังบริษัทผลิต
นํ้าประปารายอื่นท่ีมีคุณสมบัติไมดอยกวาบริษัทฯ ขณะทําสัญญาเขามาแทนท่ีบริษัทฯ ได โดยผูสนับสนุน
ทางการเงินจะตองสงหนังสือแจงรายชื่อของบริษัทผลิตนํ้าประปาท่ีจะเขาแทนท่ีบริษัทฯ ใหแกกปภ. ทราบ
ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเขาแทนท่ี  

บริษัทผลิตนํ้าประปาดังกลาวจะตองผูกพันตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาน้ีทุกประการ และจะตองแสดงจนเปนท่ีพอใจตามสมควรของผูซื้อวา บริษัทผลิตนํ้าประปามี
คุณสมบัติและความนาเชื่อถือไมดอยกวาบริษัทฯ ณ วันท่ีทําสัญญาน้ี มีประสบการณ และมีความความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคท่ีจําเปนในการปฏิบัติตามภาระผูกพันท้ังหมดภายใตสัญญาน้ี  
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(2)  บริษัทฯ มีสิทธินําทรัพยสินของตนไปเปนหลักประกันตอผูสนับสนุนทางการเงินไดโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจาก กปภ. แตตองแจงให กปภ. ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ซึ่งถาทรัพยสินท่ีนําไปเปน
หลักประกันท้ังน้ี การนําระบบผลิตนํ้าประปาไปเปนหลักประกันตองไมกอใหเกิดความเสียหายหรือเปน
อุปสรรคตอการผลิตนํ้าประปา. และการโอนสิทธิดังกลาวจะไมปลดเปล้ืองบริษัทฯ จากภาระผูกพันใดๆ และ
บริษัทฯ  ยังคงตองรับผิดชอบรวมกับผูรับโอนสิทธิในฐานะลูกหน้ีรวม 

คาปรับ 

(1) หากเดือนใดท่ีปริมาณรวมของการซ้ือขายจริงตํ่ากวาปริมาณรวมของการรับซื้อนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีจะตอง
จัดสงใหแกกปภ. และเปนผลใหไมสามารถตอบสนองความตองการของกปภ.อันเน่ืองมาจากความผิดของ
บริษัทฯ  ท้ังน้ียกเวนกรณีการปดระบบผลิตนํ้าประปาเพ่ือทําการตรวจสอบ ซอมแซม และ/หรือบํารุงรักษา
ตามเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะชําระเงินคาปรับใหแก กปภ. ในเดือนถัดไป เทากับปริมาณสวนขาดในเดือน
น้ันคูณดวยอัตราคานํ้าท่ีใชอยูในขณะน้ัน  

(2) หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหานํ้าประปาตามปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงให กปภ.  และเปนผลใหไม
สามารถตอบสนองความตองการของ กปภ. เกินกวา 20 วันติดตอกัน อันเน่ืองมาจากความผิดของบริษัทฯ 
ยกเวนกรณีการปดระบบผลิตนํ้าประปาเพ่ือทําการตรวจสอบ ซอมแซม และ/หรือบํารุงรักษาตามเวลาท่ี
กําหนด บริษัทฯ ตองชําระคาปรับใหแก กปภ. ตามวิธีการคํานวณท่ีระบุไวในสัญญา แตตองไมนอยกวา 
1,000,000 บาท  

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

(4) กรณีบริษัทฯ ไมสามารถผลิตนํ้าประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด อันเน่ืองมาจากความผิดของ
บริษัทฯ  และไมใชกรณีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณท่ีเปนขอยกเวน หรือไมใชความผิดของ กปภ. หรือ
คุณสมบัติของนํ้าดิบมีคาเกินคาสูงสุดตามท่ีกําหนดไว ใหบริษัทฯ จายคาชดเชยในอัตราตามท่ีกําหนดใน
สัญญาให กปภ. ตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวในสัญญาภายในเวลา 90 วันนับแตวันท่ีตัวแทนท้ังสองฝายลงนาม
รับรองความถูกตอง และจะหักกลบกับการชําระคานํ้าประปารายเดือนไมได 

การจายชดเชย 

นับจากวันลงนามในสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงตกลงจะชําระเงินชดเชยใหอีกฝายหน่ึง หากคาใชจายในการ
ลงทุนหรือในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง หรือกปภ. ไดรับรายไดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอันเปนผลโดยตรงหรือโดย
ออมจาก 

(ก) หากอัตราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีตองจายคืนเงินตนและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือคาธรรมเนียมธนาคาร
ตางประเทศท่ีบริษัทฯ กูยืมมาลงทุนในสัญญาน้ี เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันลงนามในสัญญาน้ี 
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในสวนท่ีเกินกวาอัตรารอยละ 7 โดยจะมีการจายเงินชดเชยจนกวาบริษัทฯ จะไดชําระคืน
เงินกูและดอกเบี้ยท้ังหมดภายใตสัญญาสนับสนุนทางการเงินเปนท่ีเรียบรอยแลว แตท้ังน้ีไมเกิน 15 ป นับ
จากวันท่ีเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาท่ีเปนจริง 

(ข) เน่ืองจากผลของการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย 
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(ค) เน่ืองจากการกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งภาษี เงินประเมินหรืออากรตางไปจากท่ีใชในวันทําสัญญาน้ี 

(ง) เน่ืองจากเหตุการณท่ีมีผลตอการปฏิบัติตามสัญญาท่ีระบุไวเกี่ยวกับนํ้าดิบ การกระทําของหนวยงานของรัฐ 
ระบบจายนํ้าประปาเสียหาย การเปล่ียนแปลงหรือผันแปรท่ีรายแรงในตลาดการเงิน  

(จ) เน่ืองจากผูขายไมสามารถใชท่ีดินของบุคคลภายนอกอันจําเปนตองานซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
ผูขาย 

(ฉ) การกระทํา การผิดนัดหรือการละเวนของกปภ. หรือผูแทน ตัวแทน ผูรับเหมา และท่ีปรึกษาของกปภ. ซึ่งทํา
ใหเกิดความลาชาในการกอสรางระบบผลิตนํ้าประปา และระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค 

ท้ังน้ี ภายใตเงื่อนไขวาจะไมมีการชําระเงินชดเชยสําหรับกรณีขอ (ข) – (ฉ) ซึ่งมีผลกระทบรวมตอการเปลี่ยนแปลง
ของตนทุนเปนจํานวนรวมนอยกวา 1,000,000 บาทถวน ในแตละปท่ีสัญญานี้ผลบังคับใช นอกจากการชดเชยเปนเงินแลว 
คูสัญญาก็อาจพิจารณาคาชดเชยโดยการปรับระยะเวลาของสัญญา แตรวมกันจะปรับไมเกินหาปหรือปรับราคาคานํ้าประปา
ก็ได 

การตออายุสัญญา 

สัญญาจะสิ้นสุดเม่ือครบ 30 ปนับแตวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปา อยางไรก็ตามหากบริษัทฯ ตองการตออายุสัญญาน้ีก็
อาจทําไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนหนังสือให กปภ. ทราบลวงหนาอยางนอย 3 ปกอนครบกําหนดตามสัญญาน้ี และ กปภ. 
อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหบริษัทฯ ไดโดยความตกลงรวมกันท้ังสองฝาย กอนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาน้ี หาก
คูสัญญาไมสามารถตกลงกันไดจนกครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาใหถือวาสัญญาน้ีเปนอันสิ้นสุด 

การบอกเลิกสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) บริษัทฯ ไมสามารถเร่ิมงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ 

(ข) บริษัทฯ ไมสามารถผลิตนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงได และการไมสามารถดําเนินการไดดังกลาว
เกิดขึ้นจากสาเหตุท่ีเปนความผิดหรือความควบคุมของบริษัทฯ หรือ 

(ค) กําลังของระบบผลิตน้ําลดลงจนทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงนํ้าประปาไดถึงรอยละ 70 ของ
ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงให กปภ. อันทําใหไมสามารถสนองความตองการของ กปภ. เกิน 90 
วันติดตอกัน หรือ 

(ง) ระบบไมสามารถผลิตนํ้าใหมีคุณภาพตามมาตรฐานเกิน 60 วันติดตอกัน หรือ 

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

(ฉ) บริษัทฯ ผิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญซึ่งกระทบการดําเนินงานของ กปภ. หรือ 
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(ช) บริษัทฯ ไมจัดหาหลักประกันมาเพ่ิมเติมใหครบจํานวนตามกําหนดและบริษัทฯ ไมแกไขใหเสร็จ
ภายใน 90 วันนับแตไดรับคําบอกกลาวจาก กปภ. ยกเวนกรณีกําลังผลิตลดลงและกรณีคุณภาพนํ้า
ตํ่ากวามาตรฐานท่ีบริษัทฯ มีเวลาแกไขเพียง 30 วัน นับแตไดรับคําบอกกลาว หากไมมีการแกไข
ภายในกําหนด ผูสนับสนุนทางการเงินอาจจัดหาบริษัทผลิตนํ้าใหมมาดําเนินงานแทนผูขาย ซึ่งจะ
ทําให กปภ. ยังไมมีสิทธิเลิกสัญญา และบริษัทฯ ก็ยังไมหลุดพนความรับผิดจนกวาจะไดชดใช
คาเสียหายดังกลาวให กปภ. ครบถวนแลว อยางไรก็ตามหากผูสนับสนุนทางการเงินไมจัดหาบริษัท
อื่นมาดําเนินงานแทนบริษัทฯ  กปภ.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

กปภ. ตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจงไปยังบริษัทฯ โดยระบุถึงลักษณะของเหตุการณท่ีเกี่ยวของและ
แจงใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในเวลา 90 วันนับแตเกิดเหตุ เวนแตตามขอ (ค) และ (ง) 
ซึ่งตองแกไขใหแลวเสร็จภายในเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําบอกกลาว หรือในระยะเวลาท่ียาวกวาตามท่ี
กปภ. เห็นสมควร  

เม่ือสัญญาสิ้นสุดลงตามเหตุต้ังแต (ก) ถึง (ช) ขอหน่ึงขอใดและ กปภ. จะชําระเงินใหแก  บริษัทฯ สําหรับ
มูลคาของระบบผลิตนํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคเทากับมูลคาสุทธิตามบัญชีของระบบ
ผลิตประปา และมูลคาท่ียังไมไดตัดคาเสื่อมของระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค หักดวยกําไรสะสมของ
รอบระยะเวลาบัญชีของปกอนหนา ภายใน 365 วัน นับจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในระบบผลิต
นํ้าประปาและระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคจะโอนไปยัง กปภ. ท้ังน้ี กปภ.ตกลงท่ีจะรับภาระแทน
บริษัทฯในการจายดอกเบี้ยและเบ้ียปรับซึ่งจะตองชําระใหแกผูสนับสนุนทางการเงินตามพันธะแหงสัญญา
ดังกลาวสําหรับระยะเวลาท่ีเกินกวา 90 วันนับจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลงจนถึงวันครบกําหนดชําระเงินหรือ
วันท่ี 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 และจากองคกรใหมท่ีเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางองคกร 
หรือการแปรรูปดังกลาว วาการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ตอภาระผูกพันตางๆ ท่ี กปภ. มีตอบริษัทฯ ตามสัญญา  

เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาโดยบริษัทฯ  กปภ. ตองจายคาชดเชยการเลิกสัญญาใหแกบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน
ท่ีประกอบดวย เงินตนพรอมดอกเบี้ยคงคาง และสวนของทุนท้ังหมด รวมท้ังคาใชจายในการโอนระบบผลิต
นํ้าประปา รวมถึงคาใชจายท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ และคาตอบแทนจากทุนท่ีชําระ
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แลวในอัตรารอยละ 20 ตอป สําหรับระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญา  โดยกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตนํ้าประปา
และระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภคจะโอนไปใหแกกปภ.ทันทีเม่ือมีการจายเงินเต็มจํานวน 

หลักประกัน 

บริษัทฯ ตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวน 50,000,000 บาท สําหรับประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หลังวันเร่ิมซื้อขายนํ้าประปาและจะตองมีการเปล่ียนใหมทุก 5 ป จนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาน้ี และบริษัทฯ 
จะไดคืนเม่ือบริษัทฯ ไดดําเนินการตามขอผูกพันภายใตสัญญาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

วิธีการระงับขอพิพาท 

เม่ือเกิดกรณีพิพาท หากไมสามารถเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันไดภายใน 30 วัน และไมสามารถตกลงกันแตงต้ัง
ผูเชี่ยวชาญอิสระไดหรือมีการไมยอมรับการตัดสินของผูเชี่ยวชาญอิสระ ภายในระยะเวลาอีก 30 วันถัดไป ก็ใหมีสิทธิท่ีจะนํา
ขอพิพาทสูอนุญาโตตุลาการไดโดยใหนําขอบังคับวาดวยการอนุญาโตตุลาการขององคการสหประชาชาติ (UNCITRAL Rules 
of Arbitration) มาใชบังคับ 

 

12.1.2 สรุปสาระสําคัญของสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ผูใหสัมปทาน  :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

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

วันที่ไดรับอนุญาต : 11 มีนาคม 2548 

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปนับจากวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน 

 บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะผูใหสัมปทาน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยอนุญาตใหบริษัทฯ ใน
ฐานะผูรับสัมปทาน ทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปามีกําหนดระยะเวลา 25 ปนับแตวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน 
(วันท่ี 11 มีนาคม 2548) ตามหนังสือของกรมทรัพยากรนํ้า เลขท่ี ทส 0605.5/1537 และเลขท่ี ทส 0605.5/1538 รายละเอียด
ดังน้ี 

(1) สัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2546 ในเขต
อําเภอกระทุมแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

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

 เพ่ือเปนการใหสิทธิแกผูรับสัมปทาน ในการทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาไดภายในเขตทองท่ีอําเภอ
พุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และในเขตอําเภอกระทุมแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร หรือในเขตทองท่ีนอกกวาน้ันตามท่ีผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานจะไดตกลงกันใหใชสัมปทาน 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) ผูรับสัมปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาได 

(ก) ตามขอความในสัมปทานน้ี และตามขอบังคับซึ่งผูใหสัมปทานจะไดกําหนดในเวลาภายหนาแทน
ขอบังคับซึ่งกําหนดไวในสัมปทานน้ี 

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ขอกําหนดและรายการอื่น ๆ ซึ่งระบุไวตอทายสัมปทานน้ี และ 

(ค) ภายในเขตทองท่ีซึ่งกําหนดไวตามแผนผังตอทายสัมปทาน หรือในเขตทองท่ีนอกกวาน้ันตามท่ีผูให
สัมปทานและผูรับสัมปทาน จะไดตกลงกันใหใชสัมปทานน้ี 

(2) ผูรับสัมปทานตองกอสรางต้ังโรงงานทําการประปา และเคร่ืองอุปกรณตามรูปการและวิธีการท่ีกําหนดให
แลวเสร็จ เพ่ือท่ีจะใหเร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาไดภายใน 7 เดือน นับต้ังแตวันลงนามในสัมปทาน 
รวมถึงการจัดใหมีทอสาธารณะตามถนนตามท่ีกําหนดดวย 

(3) ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเคร่ืองอุปกรณใหอยูในลักษณะท่ีใชการไดดีและไม
เปนภยันตรายตอความปลอดภัยของลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน 

ถาปรากฏวาในระหวางอายุของสัมปทานนี้ โรงงานทําการประปาและเคร่ืองอุปกรณใชการไมไดดี หรือไม
ปลอดภัยดวยประการใด ๆ ผูใหสัมปทานมีอํานาจท่ีจะสั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามที่จําเปนตาม
รายการที่ผูใหสัมปทานกําหนดใหภายในเวลาที่ผูใหสัมปทานจะไดกําหนด ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม
คําสั่งเชนวาน้ันภายในเวลาท่ีกําหนดไว ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินไมเกินหน่ึงรอยบาท และ
ปรับเรียงรายวันอีกเปนเงินวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งก็ได 

ในกรณีท่ีสภาพของโรงงานและเคร่ืองอุปกรณเปนอันตรายแกชีวิตลูกจางหรือคนงานของผูรับสัมปทานหรือ
สาธารณชน ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหหยุดการเดินเคร่ืองจนกวาผูรับสัมปทานจะไดทําการ
ซอมแซมตามท่ีจําเปนใหกลับปลอดภัยตามเดิม 

(4) ผูรับสัมปทานจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหน่ึงอยางใดแกโรงงานผลิต หรือเครื่อง
อุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได เวนแตเปนไปตาม
ขอบังคับท่ีผูใหสัมปทานออกเปนคราวๆ ไปน้ัน  

ผูรับสัมปทานสามารถวางทอเอกสงและจําหนายนํ้าประปาภายในเขตสัมปทานเพ่ิมจากที่กําหนดไวไดโดย
มิตองแจงลวงหนาก็ได แตตองเสนอแผนผังท่ีแสดงการวางทอเอกท่ีเพ่ิมขึ้นน้ันตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําไม
นอยกวา 1 เดือนกอนวันเร่ิมจําหนายนํ้าประปาตามทอเอกท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาว 
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(5) ผูรับสัมปทานจําตองเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) ถาปรากฏวา เคร่ืองจักร เคร่ืองเกรอะ เคร่ืองกรอง และท่ีเก็บนํ้าประปาในกิจการประปาเคร่ืองหนึ่ง
หรือหลายเครื่องไมสามารถจําหนายนํ้าประปาไดเพียงพอตามความตองการที่จะใชในเขตสัมปทาน 
ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานใหเพ่ิมกําลังการจําหนายนํ้าภายในเวลาอัน
สมควรไมนอยกวาแปดเดือนตามที่จะไดกําหนดไวในคําสั่งน้ัน 

ถาผูรับสัมปทานไดรับคําสั่งแลวไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งน้ันภายในเวลากําหนด และไมมีเหตุ
อันควรเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ัน ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินวันละหาสิบบาททุกวัน
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งน้ันก็ได 

(ข) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือท่ีสาธารณะ
ใด ๆ ผูรับสัมปทานจําเปนตองยายเคร่ืองอุปกรณอันอยูในท่ีสาธารณะซ่ึงกีดขวางการกอสรางหรือ
การขยายน้ันตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของโดยไมคิดคา
ทดแทน 

(ค) ถาเอกชนผูใดรองขอใหผูรับสัมปทานยายเคร่ืองอุปกรณ ซึ่งกีดขวางทางเขาสูบานหรือท่ีดิน ไมวา
ทางน้ันจะมีอยูกอนหรือไดกอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณน้ันก็ดี เม่ือรัฐบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของไดอนุมัติคํารองขอน้ันแลว ผูรับสัมปทานจะตองยายเคร่ือง
อุปกรณน้ัน โดยไมคิดคาทดแทน 

(ง) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของรองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกซึ่งมิได
กําหนดไวในสัมปทานในทางหรือท่ีสาธารณะอันต้ังอยูภายในเขตสัมปทานผูรับสัมปทานจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน แตรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอ
เอกน้ันใหแกผูรับสัมปทานในราคาเทาทุน 

(6) ผูรับสัมปทานตองจําหนายนํ้าประปาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายนํ้าประปาใน
วันหน่ึงวันใดหรือหลายวัน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย หรือผูรับสัมปทานไดทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ง
สําคัญอยางหน่ึงอยางใดแกโรงงานหรือทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณตามท่ีไดรับความชอบเปนหนังสือ
จากผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 100 บาท กรณีถาผูรับสัมปทานจะหยุดการ
จําหนายนํ้าประปาในเวลาหน่ึงเวลาใดตองโฆษณาใหผูใชนํ้าทราบลวงหนาตามสมควร 

(7) เม่ือเปดทําการจําหนายนํ้าประปาแลว ผูรับสัมปทานตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจําเดือน
ตามแบบท่ีแนบทายสัมปทาน หรือตามแบบท่ีจะไดบัญญัติขึ้นในภายหนาดวย และเม่ือเกิดอุบัติเหตุ เชน 
การระเบิด อัคคีภัย การตาย หรือบาดเจ็บ อันเน่ืองมาจากผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมทรัพยากรนํ้า
ทราบโดยเร็วท่ีสุด มิฉะน้ัน ผูใหสัมปทานอาจปรับผูรับสัมปทานเปนเงินคร้ังละไมเกิน 100 บาท 

(8) ผูรับสัมปทานจะตองเสนอรายงานตอผูใหสัมปทานไมชากวาวันท่ี 31 มีนาคม ของทุกป แสดงกิจการท่ีไดทํา
มาตลอดท้ังปท่ีแลวลงในบัญชีตอทายสัมปทาน ไดแก รายการจํานวนหนวยนํ้าประปาคิดเปนหนวย
ลูกบาศกเมตรซ่ึงไดทําขึ้นในขวบปน้ัน รายการเงินทุน รายการเงินกู บัญชีทุน บัญชีทุนสํารอง บัญชีทําการ 
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บัญชีกําไรสุทธิ บัญชีทุนสํารองคาสึกหรอ และงบดุล การเปล่ียนแปลงแกไขแบบบัญชีใหเปนสิทธิของผูให
สัมปทาน 

(9) เม่ือผูใหสัมปทานเห็นวามีเหตุอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประชาชนอันเน่ืองมาแตการปฏิบัติ
ของผูรับสัมปทานในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักวิชาการของการประปาหรือคุณภาพของนํ้าไมเปนท่ีปลอดภัยแก
สาธารณชนผูบริโภค ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะสั่งใหแกไขหรือปองกันตามท่ีเห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือปฏิบัติไมเรียบรอยเปนท่ีพอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะสงเจาพนักงานไป
ควบคุมดําเนินการไดโดยคิดคาใชจายจากผูรับสัมปทานท้ังสิ้น หรือเม่ือเห็นวาเปนการจําเปนจะสั่งหยุดการ
จําหนายนํ้าเสียก็ไดแลวแตผูใหสัมปทานจะเห็นควร 

(10) เม่ือมีเหตุเกิดขึ้นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน หรือเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยหรือความม่ันคงภายในประเทศ หรือผูรับสัมปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเขา
ครอบครองกิจการประปาทั้งหมดหรือแตสวนหน่ึงสวนใดชั่วคราวได อน่ึง เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐบาลจะ
สั่งใหหยุดการใชเคร่ืองท้ังหมดหรือบางสวนก็ได  ถารัฐบาลหมดความจําเปนท่ีจะครอบครองหรือควบคุม
กิจการตามท่ีกลาว รัฐบาลจะสงมอบการครอบครองหรือการควบคุมกิจการประปาคืนใหแกผูรับสัมปทาน 
ซึ่งผูรับสัมปทานตองรับคืนทันทีจะยกเหตุใดขึ้นโตแยงไมได 

(11) เม่ือสัมปทานสิ้นอายุหรือตองเพิกถอน ถาผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูรับ
สัมปทานตองร้ือถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดต้ังท่ีไดสรางขึ้น หรือติดต้ังไวในท่ีสาธารณะ และตอง
จัดใหทางหรือสถานท่ีน้ันคืนดีคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามท่ีกลาวมาภายใน 6 เดือน นับแต
วันท่ีสัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจจัดการดังกลาวน้ันเสียเอง โดยผูรับ
สัมปทานจะตองออกคาใชจายใหท้ังสิ้น 

(12) ผูรับสัมปทานตองมีเคร่ืองดับไฟเคมีชนิดเคลื่อนท่ีไดประจําโรงงานทําการประปาอยางนอยหนึ่งเคร่ือง นํ้ายา
เคมีท่ีใชตองไมนํากระแสไฟฟาเขาสูผูใชไดและตองใชการไดทุกเม่ือ 

ในกรณีพิเศษ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าจะสั่งใหผูรับสัมปทานมีเคร่ืองดับไฟเคมีใหมากกวาน้ันก็ไดตามท่ี
เห็นสมควร 

สิทธิในการซื้อกิจการประปา 

(1) เม่ือผูรับสัมปทานไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ประสงคจะซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพ่ือซื้อหรือ
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของซื้อกิจการประปาไดตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตอง
แจงใหผู รับสัมปทานทราบลวงหนา 6 เดือน ถาไมสามารถตกลงราคาซื้อขายกันไดใหกําหนดโดย
อนุญาโตตุลาการ โดยใหท้ังสองฝายต้ังอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน ถาอนุญาโตตุลาการท่ีต้ังขึ้นไม
สามารถตกลงกันได ก็ใหอนุญาโตตุลาการนั้นเลือกต้ังผูชี้ขาดขึ้นคนหน่ึง บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียม
ในการต้ังอนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาดใหออกฝายละคร่ึงหน่ึง 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 158 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

(2) เม่ือสัมปทานสิ้นอายุลงหรือตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะซื้อหรือไมซื้อกิจการประปาทั้งหมดจาก
ผูรับสัมปทาน  ถาผูใหสัมปทานมีความประสงคจะซื้อ จะตองปฏิบัติดังน้ี 

(ก) ถาซื้อเม่ือสิ้นอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานอยาง
นอย 6 เดือนกอนสิ้นอายุสัมปทาน 

(ข) ถาซื้อเม่ือสัมปทานตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทาน
ภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน ถาไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือแจง
วาไมประสงคจะซื้อกิจการประปา ผูรับสัมปทานมีสิทธิท่ีจะขายกิจการใหแกผูอื่นได กรณีตกลงราคา
ซื้อขายกันไมได ใหต้ังอนุญาโตตุลาการกําหนดราคาตามท่ีระบุในสัมปทาน 

(3) ถาผูใหสัมปทานไมประสงคจะซื้อกิจการประปา และผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินการตอไป ผูรับ
สัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 3 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ 

การโอนสัมปทาน 

สัมปทานน้ีจะโอนไปยังผูใดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานเสียกอน และตองอยู
ภายใตบังคับเงื่อนไขซึ่งผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรเพ่ือยังใหกิจการดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีการจําหนายนํ้าประปาเปน
ปกติ 

การเพิกถอนสัมปทาน 

(1) ระหวางอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานไดดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปน้ี 

(ก) ผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางและต้ังโรงงานทําการประปากับเครื่องอุปกรณใหเสร็จภายใน 7 
เดือน นับแตวันท่ีลงนามในสัมปทานน้ี 

(ข) ผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายนํ้าประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตการละเลยน้ันจะเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย 

(ค) ผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน หรือ
ตอทายสัมปทาน 

(ง) เม่ือโรงงานทําการประปา เคร่ืองอุปกรณ หรือสวนหน่ึงสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปา
น้ันถูกยึดตามคําพิพากษาของศาล 

(2) เม่ือสัมปทานนี้ไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีท่ีผู รับ
สัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน ผูใหสัมปทานจะ
เพิกถอนสัมปทานนี้ไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนเปนเวลาเดือนหน่ึงหรือกวาน้ัน ตามแตผูให
สัมปทานจะเห็นสมควรกําหนด และผูใหสัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอน
มีคําสั่งเพิกถอนสัมปทาน 
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ในเม่ือสัมปทานมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีท่ีผูรับ
สัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใด ซึ่งกําหนดไวในสัมปทานน้ัน นอกจากกรณี
ท่ีระบุไวในขอ (1) (ข) และ (ง) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินหน่ึงรอยบาท และปรับเรียงรายวัน
อีกวันละหาสิบบาทตลอดเวลาท่ีผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูก็ได และผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทาน
ไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูตอไป และผูใหสัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือดัง
กําหนดไว 

การคิดราคาน้ําประปา 

ใหผูรับสัมปทานคิดคานํ้าประปาจากผูใชนํ้าไดตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวางการประปาสวน
ภูมิภาคกับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันท่ี 21 กันยายน 2543 โดยอัตราคานํ้าประปาซึ่งกําหนดไวขางตนน้ันอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีคาใชจายในการผลิตนํ้าประปาไดเพ่ิมขึ้น ผูรับสัมปทานอาจเพ่ิมอัตราคาจําหนายนํ้าประปาขึ้น
จากอัตราท่ีใชอยูไดตามสวนมากและนอยตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวางการประปา
สวนภูมิภาค กับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันท่ี 21 กันยายน 2543 

(ข) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนผูรับสัมปทาน เม่ือสิ้นระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนามใน
สัมปทานน้ี ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชนํ้าขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิด
คานํ้าประปา ผูใหสัมปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถาเปนท่ีพอใจวาการเปลี่ยนอัตราคานํ้าประปาหรือ
การแกไขวิธีคิดคานํ้าประปาน้ันเปนการสมควร โดยเหตุท่ีพฤติการณอันเปนบรรทัดฐานท่ีไดกําหนดอัตรา
หรือวิธีการคิดคานํ้าประปาท่ีใชอยูน้ันไดเปลี่ยนแปลงไปก็ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคา
นํ้าใหมแทนไดตามท่ีผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งน้ันผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติ
ตาม 

(ค) ถาผูรับสัมปทานประสงคจะลดอัตราคานํ้าประปา ก็มีสิทธิจะลดคานํ้าประปาไดไมวาในเวลาใด แตตองแจง
ใหผูใหสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน 

การส้ินสุดของสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทาน 25 ป โดยไมมีการตออายุ 

(ข) กรณีผูรับสัมปทานคืนสัมปทานเม่ือเลิกกิจการ ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหสัมปทานทราบ
ลวงหนากอน 6 เดือนเปนอยางนอย และเม่ือผูรับสัมปทานไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานแลว
จึงจะเลิกกิจการได ในกรณีเชนน้ีใหนําขอบังคับในหมวด 5 แหงสัมปทานน้ี ซึ่งวาดวยสัมปทานสิ้นอายุและ
การเพิกถอนสัมปทานมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(ค) กรณีเม่ือผูรับสัมปทานไดทําการไปได 12 ปคร่ึงนับแตวันท่ี ไดลงนามในสัมปทาน (วันท่ี 11 มีนาคม 2548) 
และรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานท้ังหมด (ในราคา
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ตลาดหรือราคาที่อนุญาโตตุลาการกําหนดในกรณีท่ีไมสามารถตกลงราคากันได) ใหผูใหสัมปทานมีสิทธิ
ถอนคืนสัมปทาน 

(ง) กรณีเม่ือถูกเพิกถอนสัมปทาน 

การจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจะกระทําไดตอเม่ือมีการกันสํารองตามกฏหมายไวรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปแลว กําไรท่ีเหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร กําไรสะสมท่ีสํารองตามกฏหมาย
ใหกันไวเปนเงินสดโดยนําฝากประจําไวท่ีธนาคาร แตถามีเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวจะเอาเงินจํานวนที่
เกินน้ีไปลงทุนซื้อพันธบัตร หรือตราสารการเงินอื่นเพ่ือหาผลประโยชนได แตการลงทุนน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูให
สัมปทานกอน 

คาธรรมเนียม 

ต้ังแตวันเร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาเปนตนไป ผูรับสัมปทานตองสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพ่ือทดแทนคาใชจายของเจา
พนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานในปหน่ึงตามปฏิทินเปนอัตราตายตัวในอัตรา 5 บาทตอหน่ึงลูกบาศกเมตรของปริมาณ
นํ้าท่ีทําไดเต็มกําลังในหน่ึงชั่วโมง แตเงินจํานวนน้ีจะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท หรือมากกวา 200 บาทตอหน่ึงป  เงิน
จํานวนน้ีจะตองชาํระลวงหนาปละคร้ังภายในเดือนธันวาคม ของทุกป สําหรับในปแรก จะตองชําระเงินตามสวนมากและนอย
แหงปตามท่ีเปดทําการมาแลวใหแกผูใหสัมปทาน ท้ังน้ี ใหชําระภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดเร่ิมจําหนายนํ้าประปาหรือถา
หากเวลาที่เปดทําการยังไมทันครบ 3 เดือนกส็ิ้นป ก็ใหชําระเงินกอนสิ้นป 
 

12.1.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตจําหนายและใหบริการ 

คูสัญญา  : บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด และ 

  บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

วันท่ีลงนามในสัญญา  : 7 สิงหาคม 2552 

ระยะเวลาตามสัญญา  : 30 ป นับแตเร่ิมประกอบกิจการ คือวันท่ี 8 สิงหาคม 2582 

คําจํากัดความท่ีสําคัญ 

 การประกอบการ  : การบริหาร การดําเนินการ การพัฒนา การดูแล การซอมบํารุง การปรับปรุง การ
ขาย การบริการ และการจัดเก็บรายไดจากลูกคาในนิคมอุตสาหกรรม 

 กนอ.  : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

โครงการ  : การประกอบการ รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปา และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 

 นิคมอุตสาหกรรม  :  เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
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 ผูประกอบการ  : บริษัท หรือองคกรซึ่งผูรับสิทธิอาจแตงต้ัง โดยไดรับความยินยอมจากผูใหสิทธิ 

ระบบจายนํ้า  : ระบบจายนํ้าซึ่งสงนํ้าจากระบบผลิตนํ้าประปาไปยังมาตรวัดนํ้าของลูกคาในนิคม
อุตสาหกรรม 

 ระบบบําบัดนํ้าเสีย  : ระบบรับนํ้าเสีย และโรงบําบัดนํ้าเสีย 

 ระบบผลิตนํ้าประปา  : ระบบสูบนํ้าดิบ โรงผลิตนํ้า และระบบจายนํ้า 

 ระบบรับน้ําเสีย  : ระบบรับนํ้าเสียจากลูกคามายังโรงบําบัดนํ้าเสีย 

ระบบสูบนํ้าดิบ  :  การสูบนํ้า และระบบใดๆ ท่ีจะทําการติดต้ังเพ่ือใหผูรับสิทธิไดสูบนํ้าจากสถานีสูบนํ้า
ดิบ และสงตอมายังโรงผลิตนํ้าเพ่ือผลิตนํ้าประปา 

โรงบําบัดนํ้าเสีย  : อาคาร สิ่งกอสราง ทอ และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ท่ีใชเพ่ือรับนํ้าเสียเขาสู
กระบวนการของระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมท้ังท่ีดินซึ่งเปนท่ีต้ังของบอรับตะกอน
หลังจากการบําบัดนํ้าเสีย 

โรงผลิตนํ้า  : อาคาร สิ่งกอสราง ทอ และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ รวมทั้งสถานีสูบนํ้าดิบมายัง
ระบบผลิตนํ้าประปาเพ่ือผลิตนํ้าประปา บอเก็บนํ้า และการขนสงนํ้าท่ีผลิตแลวไปยัง
ระบบจายนํ้า รวมท้ังท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้า และสถานีสูบนํ้าดิบ ท่ีดินซึ่งเปน
ท่ีท่ีมีการวางทอสงนํ้าดิบ และทอสงนํ้า 

 สถานีสูบนํ้าดิบ  : สถานีสูบนํ้าดิบเพ่ือสูบนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยามาใชในการผลิตนํ้าประปา 

สัญญารวมดําเนินงาน  : สัญญารวมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2532 ระหวางการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กับ บริษัท ท่ีดินบางปะอิน 
จํากัด  

สิทธิผูรับสิทธิ  : สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีผูรับสิทธิจะพึงมีตลอดระยะเวลาของสัญญา 

สิทธิภายใตสัญญา 

  ภายใตขอบัญญัติแหงสัญญาฉบับน้ี  ผูใหสิทธิไดใหสิทธิในการประกอบการที่ผูใหสิทธิมีอยูท้ังหมดแกผูรับสิทธิเปน
เวลา 30 ป รวมถึงการใช ดูแล ซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือประโยชนในการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 
และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการและยินยอมใหผูรับสิทธิไดใชสิทธิดังกลาวของผูรับสิทธิตาม
สัญญาฉบับน้ีในเขตนิคมอุตสาหกรรม แตเพียงผูเดียวต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี  
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การใชท่ีดินในโครงการ 

  นับต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการ ผูใหสิทธิจะจัดการใหผูรับสิทธิไดใชท่ีดินหรือไดสิทธิในรูปแบบใดๆ เพ่ือการใชท่ีดิน
ท่ีเกี่ยวของกับโรงผลิตนํ้า ระบบจายนํ้า โรงบําบัดนํ้าเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย และใหสิทธิในการใชท่ีดินดังกลาวแกผูรับสิ
ทิตลอดอายุสัญญา 

การดําเนินการตามโครงการ 

  ในการดําเนินการตามโครงการผูรับสิทธิจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานตางๆ 
รวมท้ังมาตรการเพ่ือความปลอดภัยท่ีเกี่ยวกับระบบประปาเอกชน และระบบบําบัดนํ้าเสีย ท่ี กนอ. หรือหนวยงานราชการอื่น
ใดท่ีเกี่ยวของ ไดประกาศกําหนดซ่ึงใชบังคับอยูแลวในขณะนี้ แลประกาศใชตอไปในภายหนา และผูใหสิทิจะไมดําเนินการ
จายโอย และ/หรือ กอภาระผูกพันเหนือท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และเคร่ืองจักรของผูใหสิทธิท่ีซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ประกอบการ รวมถึงโรงผลิตนํ้า และโรงบําบัดนํ้าเสียกับบุคคลใดๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูรับสิทธิ 

การผลิตและขายนํ้าประปา และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 

  ผูรับสิทธิจะดําเนินการผลิตอยางเพียงพอท่ีจะสงนํ้าใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมในคุณภาพตามท่ี กนอ. กําหนด 
และผูรับสิทธิจะทําใหโรงบําบัดนํ้าเสียสามารถบําบัดนํ้าเสียใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมอยางเพียงพอตลอดอายุของ
สัญญา ผูรับสิทธิมีสิทธิเรียกเก็บคาน้ําประปา และคาบําบัดนํ้าเสีย รวมถึงรายไดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบการจาก
ลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมไดโดยตรง และผูรับสิทธิจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับมิเตอรวัดนํ้า และอุปกรณวัดคุณภาพ
ของน้ําเสียกอนการบําบัด รวมท้ังคาติดต้ัง ซอมแซม 

การบํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าประปา และระบบบําบัดนํ้าเสีย 

  ผูรับสิทธิมีหนาท่ีตองบํารุงรักษาโรงผลิตนํ้า ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบจายนํ้า โรงบําบัดนํ้าเสีย ระบบรับนํ้าเสีย 
และระบบบําบัดนํ้าเสียใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีรวมท้ังทําการซอมแซม และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ตาม
ระยะเวลาตลอดอายุสัญญา หากมีกรณีจําเปนตองมีการขยายระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาในนิคม
อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น ผูรับสิทธิจะตองเปนผูเขาดําเนินการลงทุนดังกลาวภายใตคาใชจายของผูรับสิทิแตผูเดียว และยก
กรรมสิทธิ์ในระบบบําบัดนํ้าเสียสวนขยายใหแกผูรับสิทธิโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ 

การยกเลิกสัญญา 

1. การเลิกสัญญาโดยผูใหสิทธิ 
(ก) ผูรับสิทธิไมสามารถผลิตนํ้าประปาเพ่ือขายหรือใหบริการบําบัดนํ้าเสียไดตามสัญญา 
(ข) ผูรับสิทธิไมสามารถผลิตนํ้าประปาหรือบําบัดนํ้าเสียไดตรงตามมาตรฐานนํ้าตามท่ีกําหนด 
(ค) ผูรับสิทธิละเมิดขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญ 

2. การเลิกสัญญาโดยผูรับสิทธิ 
(ก) ผูใหสิทธิละเมิดขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญ 
(ข) ผูใหสิทธิละเมิดขอสัญญารวมดําเนินการ อันเปนสาระสําคัญเปนเหตุใหถูกเลิกสัญญาดังกลาวได 
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(ค) หนวยงานใดๆ ของรัฐบาลไดเขามาขัดขวาง หรือแทรกแซงการดําเนินการประกอบการ หรือการ
ดําเนินงานของระบบผลิตนํ้าประปา และจายนํ้าประปา หรือการใหบริการบําบัดนํ้าเสียใหแกลูกคาโดย
ปราศจากเหตุอันชอบดวยกฎหมาย 

ระยะเวลาของสัญญา 

  เวนแตจะมีการเลิกสัญญาตามบทบัญญัติแหงสัญญาน้ี ระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันถัดจากวันท่ีครบ30 
ป นับแตวันเร่ิมประกอบกิจการ 

12.2 ประปาปทุมธานี 

สัญญา คูสัญญา 
(1) สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา  การประปาสวนภูมิภาค 
(2) สัญญาซือ้ขายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีสํานักงานประปารังสิต 

จังหวัดปทุมธานี 
การประปาสวนภูมิภาค 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงมหาดไทย 
 
 

12.2.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

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

วันที่ลงนามในสัญญา  :   31 สิงหาคม 2538 แกไขเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   25 ป นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ (คือวันท่ี 15 ตุลาคม 2541) 

คําจํากัดความทีสํ่าคัญ  

การประปา  : การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 หรือผูสืบสิทธิ 

ผูรับสิทธ ิ  : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด   

ระบบผลิต
นํ้าประปา  

 : สิ่งกอสราง และเครื่องอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตนํ้าประปา  ซึ่งผูรับสิทธิจําตองดําเนินการกอสราง และจัดหาโดยมีวัตถุปร
การสูบเอานํ้าดิบมาผลิตเปนนํ้าประปา และสงนํ้าประปาไปยังจุดจําหนายนํ้าท่ีมิเตอรหลัก (Master Meter) ซึ่งระบบผลิตนํ้าป
รวมถึงท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของระบบผลิตนํ้าประปาดวย ระบบผลิตนํ้าประปาประกอบดวย โรงงานผลิตนํ้าประปา และระบบสงนํ้าป

โรงงานผลิต
นํ้าประปา 

 : อาคาร สิ่งกอสราง และเครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีใชเพ่ือสูบนํ้าดิบจากแหลงนํ้าดิบ และเพ่ือผลิตนํ้าประปา บอเก็บนํ้า และการ
ท่ีผลิตแลวไปยังระบบสงนํ้าประปา รวมท้ังท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงงานผลิตนํ้าประปา 

ระบบสง
นํ้าประปา 

 : ระบบสงนํ้าท่ีใชในการสงนํ้าท่ีผลิตแลวจากโรงงานผลิตนํ้าประปาไปยังระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชน ณ จุดวัดนํ้า 
ดังกลาวใหรวมถึงสถานีจายนํ้าซึ่งใชในการนั้น 

ระบบจาย  : ระบบจายนํ้าซึ่งสงนํ้าจากระบบสงนํ้าประปา ณ จุดวัดนํ้าไปยังท่ีท่ีกําหนดในขอบเขตของงานไวในสัญญา 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 164 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

นํ้าประปา
ใหแก
ประชาชน 

ระบบรับ
นํ้าประปา
ของ
ผูบริโภค 

 : ระบบประปาที่การประปาไดติดต้ังเพ่ือใหผูบริโภคสามารถรับนํ้าจากระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชน 

ปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตอง
ซื้อ 

 : ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าซึ่งวัดเปนลูกบาศกเมตรตอวันท่ีการประปา จะตองซื้อจากผูรับสิทธิตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 

ปริมาณ
นํ้าประปา
ขั้นตํ่าท่ี
จะตอง
จัดสงใหกับ
การประปา 

 : ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีระบบผลิตนํ้าประปาสามารถผลิตและจัดสงใหการประปาในแตละวัน โดยวัดเปนลูกบาศกเมตร ซึ่งมี
เทากับปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในขณะน้ันบวกดวยรอยละ 30 ของปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ  

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. ไดใหสิทธิการจําหนายนํ้าประปาไมเกิน 288,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ใหแก กปภ. ในเขตปทุมธานีและรังสิต
เพ่ือทดแทนระบบผลิตนํ้าประปาจากบอบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอตอการตองการ
ของประชาชน โดย กปภ.จะสงนํ้าประปาจากประปาปทุมธานี เขาสูระบบรับนํ้าประปาของผูบริโภคเพ่ือขายใหแกประชาชนอีก
ทอดหน่ึง และประปาปทุมธานีตกลงท่ีจะเปนผูกอสรางระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชนเอง ซึ่งประปาปทุมธานีตกลงจะ
เปนผูลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนท้ังหมดแตเพียงฝายเดียว โดยท่ี ณ วันเร่ิมประกอบกิจการ (กลาวคือวันท่ี 15 
ตุลาคม 2541) ประปาปทุมธานี ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชนใหเปนของ กปภ. และ ในเวลา 
24.00 น. ของวันท่ีครบกําหนด 25 ป หลังจากวันเร่ิมประกอบกิจการ (กลาวคือวันท่ี 14 ตุลาคม 2566) กรรมสิทธิ์ในระบบผลิต
นํ้าประปาจะตกเปนของ กปภ. 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) กปภ. ไดใหสิทธิแกประปาปทุมธานีในการจําหนายนํ้าประปาในเขตปทุมธานีและรังสิตแตเพียงผูเดียวต้ังแต
วันเร่ิมประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยมีปริมาณนํ้าประปาท่ีจําหนายไมเกิน 288,000 
ลูกบาศกเมตรตอวัน 

(2) ประปาปทุมธานี มีภาระผูกพันท่ีจะตองออกแบบ กอสราง พัฒนา และบํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าประปาและ
ปรับปรุงระบบสงนํ้าของ กปภ. ท่ีมีอยูเพ่ือรับนํ้าประปาท่ีผลิตแลวจากระบบผลิตนํ้าประปาตามสัญญา และ 
ออกแบบและกอสรางระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชน   โดยไดรับสิทธิเปนรายแรกในการสูบเอานํ้าดิบ
จากแหลงนํ้าดิบมาใชในระบบผลิตนํ้าประปา รวมท้ังบริหาร ดําเนินการ บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุง
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ระบบผลิตนํ้าประปา เพ่ือผลิตนํ้าดิบจากแหลงนํ้าดิบใหเปนนํ้าประปาตามมาตรฐานท่ีกําหนดและขายใหแก 
กปภ.ตามสัญญาน้ี โดย กปภ.จะใชความพยายามอยางท่ีสุดท่ีจะชวยใหประปาปทุมธานีไดทํางานโดย
อิสระและสามารถใชสิทธิประโยชนของประปาปทุมธานี  และ กปภ. จะไมกระทําการใดๆ หรืออนุญาตให
บุคคลอ่ืนใด ไดเขากระทําการใดๆ อันจะสงผลกระทบในทางลบตอระบบผลิตนํ้าประปา ท้ังน้ี ประปา
ปทุมธานีจะแจงให กปภ. ทราบหากประปาปทุมธานีถูกขัดขวางโดยประการใดๆ ในการเขาทํางานหรือเขา
รับสิทธิประโยชนของประปาปทุมธานี ตามสัญญาน้ี โดยประปาปทุมธานี จะดําเนินงานดวยความเส่ียงและ
คาใชจายของประปาปทุมธานีเอง เวนแตสัญญาจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยท่ีจะไมเรียกรองขอหลักประกัน
หรือการคํ้าประกันใดๆของรัฐหรือ กปภ. และ ประปาปทุมธานี จะโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตนํ้าประปา
ใหแก กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวันท่ีครบกําหนด 25 ป นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ (กลาวคือวันท่ี 14 
ตุลาคม 2566) 

(3) ประปาปทุมธานี จะตองดําเนินการขออนุญาต ขอใบอนุญาต หรือขอความยินยอมตางๆ จากหนวยงานของ
รัฐ กปภ. จะใชความพยายามอยางที่สุดท่ีจะชวยเหลือใหประปาปทุมธานี ไดรับอนุญาตดังกลาว และเม่ือ
ประปาปทุมธานี รองขอ กปภ. จะใชความพยายามอยางท่ีสุดท่ีจะชวยเหลือประปาปทุมธานี ในการเจรจา
กับเอกชนรายอ่ืนๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหประปาปทุมธานี สามารถวางทอสงนํ้าและติดต้ังเคร่ืองสูบ
น้ําในทรัพยสินของเอกชนน้ัน และ/หรือ ใหประปาปทุมธานีและผูรับเหมาสามารถกอสราง ซอมแซม 
บํารุงรักษา และใชทอสงนํ้าและเคร่ืองสูบนํ้าในทรัพยสินของเอกชนรายอื่นๆ แตท้ังน้ี ประปาปทุมธานี เปน
ผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีจะตองชดใชใหกับเจาของทรัพยสินน้ันเอง ความชวยเหลือของกปภ. ดังกลาวจะ
ไมรวมถึงการเวนคืนทรัพยสินจากเอกชน  

(4) หากภายในระยะเวลาของสัญญาน้ี คํายินยอมหรืออนุญาตใดๆ ท่ีจําเปน รวมท้ังความยินยอมจากเอกชนท่ี
เปนเจาของทรัพยสินดังกลาว ถูกยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือตีความไปในทางอื่นอันจะเกิดผลเสียหายอยาง
สําคัญแกประปาปทุมธานีหรือผูรับเหมา (เวนแตการยกเลิกหรือเพิกถอนน้ันเกิดขึ้นจากการท่ีประปา
ปทุมธานีหรือผูรับเหมาแลวแตกรณี ละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากท่ีกําหนดไวตามสัญญาน้ีหรือ
สัญญาอื่นท่ีเกี่ยวของในประการสําคัญ) หรือ ไดหมดอายุลงโดยมิไดมีการขยายระยะเวลาการใหความ
ยินยอมน้ันออกไป ถึงแมเม่ือประปาปทุมธานี หรือผูรับเหมาไดขอตออายุแลว หรือกอนท่ีการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคท่ีไดรับความยินยอมน้ันจะเสร็จสิ้นลง ใหประปาปทุมธานี และ กปภ. เจรจาทําความตกลงกัน
เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวเพ่ือไมใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของประปาปทุมธานี คูสัญญา
ท้ังสองฝายจะใชความพยายามที่จะแกไขปญหาและตกลงกันใหไดภายใน 14 วันหลังจากท่ีประปา
ปทุมธานีไดแจงให กปภ.ทราบ และหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจนเปนท่ีพอใจแกประปาปทุมธานี 
จนทําใหประปาปทุมธานีและผูรับเหมาไมสามารถท่ีจะรับสิทธิและประโยชนตามสัญญาน้ีและสัญญาอื่นท่ี
เกี่ยวของ ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีประปาปทุมธานี ไดแจงแก กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกวาน้ัน
ตามท่ีประปาปทุมธานี จะยินยอม ประปาปทุมธานี มีสิทธิเลิกสัญญาโดยทําเปนหนังสือ ท้ังน้ีจะไมกระทบ
ถึงสิทธิของคูสัญญาแตละฝายซึ่งมีตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึง หากปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดภายใน 60 
วัน ผูรับสิทธิจะเรียกเอาคาใชจาย หรือคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลสมควรโดยเพ่ิมอัตราคานํ้าประปา 
หรือโดยวิธีการอื่นตามแตคูสัญญาจะตกลงกันโดยไดรับความยินยอมจากผูสนับสนุนทางการเงิน และการ
ประปาจะปฏิบัติตามขอตกลงเชนน้ันดวย 
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(5) ประปาปทุมธานี จะรับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าประปาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี และอยูใน
สภาพท่ีไมกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลใดๆ ตามมาตรฐานของผูผลิตในลักษณะเดียวกัน 

(6) ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี การประปาจะชวยเหลือผู รับสิทธิในการขอรับ  และการรับบริการ
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา การสื่อสาร ในอัตราคาใชบริการที่ตํ่ากวาลูกคาท่ัวไป หรือในอัตราท่ีถูก
ท่ีสุดคิดกับลูกคาในภาคอุตสาหกรรมเทากับท่ีจะเรียกเก็บจากการประปา หากการประปาไดดําเนินกิจการ
เอง อัตราใดอัตราหน่ึงแลวแตวาอัตราใดจะตํ่ากวา 

การซื้อขายน้ําประปา 

(1) ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในวันเร่ิมประกอบกิจการเทากับ 140,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และใน
ทุกๆ ระยะเวลา 12 เดือน กปภ. จะกําหนดปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อใหแกผูรับสิทธิ ท้ังน้ี ปริมาณ
นํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อในแตละปจะตองไมตํ่ากวาปริมาณนํ้าประปาท่ีกําหนดไวในปกอนหนาน้ัน โดย 
กปภ. จะตองกําหนดปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อไวในคําบอกกลาวท่ีสงใหแกผูรับสิทธิ กอนครบ
กําหนด 15 วัน ของเวลาสิ้นสุดในแตละป ซึ่งปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อดังกลาว จะมีผลบังคับใชเปน
เวลา 12 เดือน นับตอจากเวลาท่ีสิ้นสุดในแตละป 

ผูรับสิทธิจะทําใหระบบผลิตนํ้าประปามีกําลังผลิตเพียงพอท่ีจะสงนํ้าในปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อบวกกับ
รอยละ 30 ของปริมาณนํ้าดังกลาวตลอดเวลา ณ จุดรับสงนํ้าตามที่การประปากําหนดต้ังแตวันเร่ิมประกอบ
กิจการ 

เม่ือ กปภ.คาดเห็นไดวา ความตองการนํ้าประปาของผูบริโภคในเขตปทุมธานีและรังสิตจะเกินปริมาณ 
288,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน กปภ.มีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการที่จะจัดหานํ้าประปาใหแกผูบริโภคในสวนท่ี
เกินน้ันได ไมวา กปภ.จะดําเนินการเอง หรือใหเอกชนรายหน่ึงรายใดดําเนินการ แมยังไมครบกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาก็ตาม แตกปภ. จะรับซื้อนํ้าประปาจากแหลงอื่นหรือดําเนินการจายนํ้าประปาแก
ผูบริโภคสวนท่ีเกินดังกลาวขางตนไดตอเม่ือปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อครบจํานวน 288,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวันแลว 

(2) ประปาปทุมธานี จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํ้าประปาท่ีประปาปทุมธานี ไดจัดสงให กปภ. ทุกรอบระยะเวลา 
12 เดือน นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ หากปรากฏวามูลคาเฉล่ียของปริมาณนํ้าประปาที่จัดสงใหในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน ตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ กปภ. จะชําระคานํ้าประปาเพ่ิมใหแกประปา
ปทุมธานี ตามปริมาณท่ีตํ่ากวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ โดย กปภ.ตองชําระคานํ้าประปาในสวน
เพ่ิมดังกลาว ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับใบแจงหน้ี  

แตถาในชวงเวลาใดในระยะ 12 เดือนดังกลาว ซึ่งผูรับสิทธิจัดสงนํ้าประปาใหการประปาไดไมถึงปริมาณนํ้า
ขั้นตํ่าท่ีตองซื้อ หรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งการประปาส่ังใหผูรับสิทธิหยุดสูบจายนํ้าหรือลดปริมาณการสงนํ้า
ชั่วคราวตามขอ 10.7 ใหถือวาการประปาไมมีความผูกพันท่ีตองจายคานํ้าประปาตามปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี
ตองซื้อในชวงเวลาน้ัน ดังน้ัน ในการหามูลคาเฉลี่ยของปริมาณนํ้าประปาที่ผูรับสิทธิไดจัดสงใหการประปา
ในรอบระยะเวลา 12 เดือนในวรรคกอน จึงมิใหนําระยะเวลาและปริมาณนํ้าประปาสําหรับชวงเวลาดังกลาว
ไปรวมคํานวณ 
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อัตราคาน้ําประปา 

 นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ กปภ.จะชําระคานํ้าประปาใหแกประปาปทุมธานี เปนรายเดือน ในอัตรา 7.89 บาท
ตอลูกบาศกเมตร (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยอัตราดังกลาวจะปรับราคาทุกวันท่ี 1 มกราคม ของแตละปตามสูตรการคํานวณ 
ดังน้ี 

 

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

    
BWCi+1  คือ คานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม  ในปท่ี i+1 
BWCi  คือ คานํ้าประปา ณ วันท่ี 1 มกราคม  ในปท่ี i  
CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i – 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
i คือ ปกอนหนาปท่ีจะมีการปรับราคาคานํ้าประปาเร่ิมจากป พ.ศ. 2541 

ในกรณีท่ีรัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายเงินจํานวนใดๆ อันมีผลทําใหเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
ของประปาปทุมธานี ซึ่งประปาปทุมธานี ไมอาจคาดเห็นไดในขณะลงนามในสัญญาฉบับน้ี ประปาปทุมธานีสามารถปรับ
ราคาคานํ้าประปาเพ่ือชดเชยจํานวนเงินท่ีตองชําระดังกลาว ซึ่งคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไมได
จะตองใชวิธีการระงับขอพิพาทตามท่ีกําหนด 

หากมีกรณีท่ีรัฐบาลใหเงินสนับสนุนแกโครงการเปนกรณีพิเศษ อันมีผลใหเปนการลดตนทุนการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปาของประปาปทุมธานี คูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกันเพ่ือปรับราคาคานํ้าประปาลดลง 

สิทธิและหนาที่ของประปาปทุมธานี อันเกี่ยวกับผูสนับสนุนทางการเงิน 

(1) ประปาปทุมธานี สามารถโอนสิทธิในการรับเงินของประปาปทุมธานีจาก กปภ.  ใหแกผูท่ีไดรับการแตงต้ัง
จากผูสนับสนุนทางการเงิน ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. แตเม่ือโอนแลว ประปาปทุมธานี 
ตองแจงการโอนให กปภ. ทราบเปนลายลักษณอักษร 

(2) กปภ. ยินยอมใหประปาปทุมธานี นําระบบผลิตนํ้าประปาไปจํานองเปนหลักประกันตอผูสนับสนุนทาง
การเงินได หากผูสนับสนุนทางการเงินใหการรับรองตอ กปภ. วาจะกําหนดใหประปาปทุมธานีชดใชหน้ี หรือ
ไถถอนหลักประกัน ไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันครบ 25 ป นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ และหากประปา
ปทุมธานี ผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งผูสนับสนุนทางการเงินจะตองบังคับชําระหน้ี
เอากับหลักประกันแลว ผูสนับสนุนทางการเงินจะยังคงจัดใหโครงการสามารถใหบริการ เพ่ือประโยชนแก
สาธารณชนตอไปตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี 
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การเชาเพื่อตออายุการประกอบการ 

หากประปาปทุมธานี ตองการจะเชาระบบผลิตนํ้าประปาจาก กปภ. หลังจากท่ีประปาปทุมธานี ไดโอนระบบผลิต
นํ้าประปาใหแก กปภ. แลว ประปาปทุมธานี จะตองแจงความตองการเปนหนังสือให กปภ. ทราบ หลังจากครบรอบปท่ี 24 
ของวันเร่ิมประกอบกิจการ และลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนวันท่ีมีการโอนระบบผลิตนํ้าประปา ถาประปาปทุมธานีไมแจง
ความตองการภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาไมตองการที่จะเชา ท้ังน้ี กปภ. อาจยินยอมใหประปาปทุมธานี เชาระบบผลิต
นํ้าประปาเปนระยะเวลา 10 ป และภายใน 30 วันนับจากไดรับการแจงดังกลาว คูสัญญาจะตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชาและ
รายละเอียดของการเชาและสัญญาเชา โดยการขายน้ําประปาในระหวางระยะเวลาการเชา ยังคงมีขอกําหนดและเงื่อนไข
ตามท่ีระบุไวในสัญญาน้ีทุกประการ หากส้ินสุดระยะเวลาการเชาดังกลาวแลว และประปาปทุมธานี ตองการจะเชาระบบผลิต
นํ้าประปาจาก กปภ. ตอไปอีก ประปาปทุมธานี สามารถเชาระบบผลิตนํ้าประปาไดอีกเพียงคร้ังเดียวมีกําหนดระยะเวลาการ
เชาไมเกิน 10 ป 

การบอกเลิกสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) ประปาปทุมธานี ไมสามารถเร่ิมงานไดภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาน้ี หรือ 

(ข) ประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการใหมีวันเร่ิมประกอบกิจการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หรือ 

(ค) ประปาปทุมธานี ไมสามารถจัดสงนํ้าตามปริมาณน้ําขั้นตํ่าท่ีจะตองจัดสงใหแกการประปา ตาม
สัญญาได หรือ 

(ง) ประปาปทุมธานีไมสามารถผลิตนํ้าใหตรงตามมาตรฐานนํ้าตามท่ีกําหนด หรือ 

(จ) ประปาปทุมธานี ปฏิบัติผิดสัญญาหลักประกัน หรือ 

(ฉ) ประปาปทุมธานี ละเมิดขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญ 

กปภ. จะตองสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายังประปาปทุมธานี โดยระบุถึงการผิดสัญญาและแจง
ใหประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาท่ี กปภ.
เห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน) หากไมไดมีการแกไขกอนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว กปภ. สามารถบอก
เลิกสัญญาไดโดยแจงเปนหนังสือไปยังผูแทนของผูสนับสนุนทางการเงินลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน อยางไร
ก็ตาม หากภายในชวงเวลาดังกลาว ผูแทนของผูสนับสนุนทางการเงินไดใชสิทธิในการโอนสิทธิเรียกรองโดย
การใหองคกรอื่นเขามาดําเนินการแทนประปาปทุมธานี ตามสัญญาน้ีแลว และไดตกลงเขาแกไขการปฏิบัติ
ผิดสัญญาน้ันภายในเวลาท่ีเหมาะสมแลว กปภ. ไมสามารถเลิกสัญญาน้ีได หากผูแทนของผูสนับสนุนทาง
การเงินไมไดใชสิทธิในการโอนสิทธิเรียกรอง ภายในระยะเวลาดังกลาว กปภ. สามารถเลิกสัญญาน้ีได และ 
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กปภ. มีสิทธิริบหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและระบบผลิตนํ้าประปาตกเปนของ กปภ. และ
เรียกคาเสียหายในสวนท่ีเกินหลักประกันได  

ในกรณีเกิดเหตุตาม (ค) และ (ง) และในระหวางท่ี กปภ. ยังมิไดบอกเลิกสัญญา กปภ. มีสิทธิบรรเทาความ
เสียหายและความเดือดรอนของประชาชนโดยการจัดหานํ้าประปาจากแหลงอื่นมาจําหนายแกประชาชน 
ถา กปภ. ไดรับความเสียหายหรือตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการบรรเทาความเสียหายดังกลาว 
กปภ. มีสิทธิไดรับชดใชคาเสียหายหรือคาใชจายคืนจากประปาปทุมธานี ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจง
เปนลายลักษณอักษร 

(2) ประปาปทุมธานี มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหาก  

(ก) กปภ. ละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ หรือ 

(ข) หนวยงานของรัฐเขามาขัดขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงานตามโครงการหรือการดําเนินงานของ
ระบบผลิตนํ้าประปา หรือการกอสรางระบบจายนํ้าประปาใหแกประชาชนเวนแตมีขอกําหนดใน
สัญญาน้ีอนุญาตใหทําได โดยมิไดเปนความผิดของผูรับสิทธิ  

ประปาปทุมธานี  อาจสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายัง กปภ. โดยระบุถึงการปฏิบัติผิดสัญญา
และแจงให กปภ. ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาท่ีประปา
ปทุมธานีเห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน) หากไมไดมีการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ประปา
ปทุมธานีสามารถบอกเลิกสัญญาได เม่ือมีการบอกเลิกสัญญา ใหโอนระบบผลิตนํ้าประปาใหแก กปภ. โดย 
กปภ. จะตองจายคาชดเชยใหประปาปทุมธานี เปนจํานวนเงินท่ีประกอบดวย ราคา คาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวโดยตรงกับงาน ท่ีลงบัญชีไดตามความเหมาะสม  คาใชจายเกี่ยวกับการเงิน และราคาความ
สูญเสียและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นแกประปาปทุมธานี  และการสูญเสียรายไดจากระยะเวลาท่ีคงเหลือของ
ระยะเวลาของสัญญาของประปาปทุมธานี  อันเปนผลมาจากการบอกเลิกสัญญากอนกําหนด ท้ังน้ีจํานวน
คาชดเชยซ่ึงรวมท้ังราคาความสูญเสียและคาใชจายจะกําหนดโดยวิศวกรอิสระ (โดยทําหนาท่ีเปน
ผูเชี่ยวชาญและมิใชอนุญาโตตุลาการ) โดยพิจารณาประกอบกับการตรวจสอบทางบัญชีซึ่งจะทําในทันที
นับจากวันท่ีมีการบอกเลิกสัญญา  

หลักประกัน 

ในวันทําสัญญาประปาปทุมธานี ไดมอบหนังสือคํ้าประกันการชําระหน้ีเงินใหแก กปภ. เปนจํานวน 150,000,000 
บาท เพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีตามสัญญา 

วิธีการระงับขอพิพาท 

เม่ือเกิดกรณีพิพาท หากไมสามารถเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันไดภายใน 30 วัน ใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยใหนําขอบังคับวาดวยการประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการของกระทรวงยุติธรรม
ของประเทศไทยมาใชบังคับ 

 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 170 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

 

 

12.2.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพ่ือใชในพ้ืนที่สํานักงานประปารังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

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

ระยะเวลาตามสัญญา :   นับจากวันท่ีประปาปทุมธานี สามารถขายนํ้าประปาใหแก กปภ.ได จนถึงวันท่ี 
14 ตุลาคม 2566 

วัตถุประสงคของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงคจะซือ้นํ้าประปาจากประปาปทุมธานี เพ่ิมในปริมาณ 70,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพ่ือใชใน
พ้ืนท่ีสํานักงานประปารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใชทรัพยสินบางสวนจากโครงการในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและ
จําหนายนํ้าประปา ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2538  

สิทธิและหนาทีข่องคูสัญญา 

(1) ประปาปทุมธานี ตองเปนผูลงทุนปรับปรุงระบบนํ้าดิบ กอสรางระบบผลิตนํ้าประปา สถานีเพ่ิมแรงดันนํ้า 
ปรับปรุงระบบสงนํ้า สถานีจายนํ้า และดําเนินการอื่นๆ เพ่ือผลิตและสงนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
มอก. นํ้าบริโภค ท่ีกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมในปริมาณและตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญาใหแก กปภ. ณ สถานจีายนํ้ารังสิต และประปาปทุมธานี จะตองสงมอบระบบ
นํ้าดิบ ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบสง-จายนํ้าประปา ในสภาพท่ีใชงานไดดีใหเปนทรัพยสินของกปภ. เม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา อกีท้ังประปาปทุมธานี จะตองปรับปรุงสถานีจายนํ้าคูคตของกปภ. และวางทอ
นํ้าเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดไวในสัญญา และประปาปทุมธานี จะตองสงมอบใหเปนทรัพยสินของกปภ. ทันที
เม่ือการกอสรางแลวเสร็จ 

(2) ประปาปทุมธานีจะตองดําเนินการผลิต-สงนํ้าประปาใหแกกปภ.ในปริมาณ และกําหนดระยะเวลาดังน้ี 

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

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

(3) ประปาปทุมธานี ตองดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบยีบของทางราชการ ท่ี
มีใชอยูในปจจุบัน หรือจะมีใชในอนาคต เพ่ือใหการซื้อขายนํ้าประปาตามสัญญาน้ีเปนไปโดยชอบ และ
บรรลุวัตถุประสงคของการซือ้ขายนํ้าประปาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ี ดวยการลงทุนและ
คาใชจายของประปาปทุมธานีเองท้ังสิ้น โดย กปภ. จะชวยอํานวยความสะดวกแกประปาปทุมธานีเทาท่ี



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 171 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

สามารถจะทําได ท้ังน้ีประปาปทุมธานี จะอางสิทธติามสัญญาน้ีไมปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ขอบังคับและ
ระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวของไมได 

 

อัตราคาน้ําประปา 

 อัตราคานํ้าประปาประจําป 2549 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)  คือ 9.90 บาท ตอลูกบาศกเมตร (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยอัตราดังกลาวจะมีการปรับราคาทุกวันท่ี 1 มกราคมของแตละป โดยจะเร่ิมปรับคร้ังแรกในวันท่ี 1 
มกราคม 2550 ตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

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

 
BWCi+1  คือ คานํ้าประปาประจําป ในปท่ี i+1 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
BWCi  คือ คานํ้าประปาประจําป ในปท่ี i (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)   
CPIi  คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i 
CPIi-1 คือ ดัชนีราคาผูบริโภค ณ ปท่ี i – 1 
CPI คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของท้ังประเทศ ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงพาณิชยสําหรับเดือนกรกฎาคม  
i คือ ปกอนหนาปท่ีจะมีการปรับราคาคานํ้าประปา 

ในกรณีท่ีรัฐบาลไดเรียกรองใหมีการจายคานํ้าดิบ อันมีผลทําใหเพ่ิมตนทุนการผลิตและจําหนายนํ้าประปาของ
ประปาปทุมธานี ซึ่งประปาปทุมธานี ไมอาจคาดเห็นไดในขณะลงนามในสัญญาฉบับน้ี ประปาปทุมธานีสามารถปรับราคาคา
นํ้าประปาเพ่ือชดเชยจํานวนเงินท่ีตองชําระดังกลาว ซึ่งคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกัน  

หากมีกรณีท่ีรัฐบาลใหเงินสนับสนุนแกโครงการเปนกรณีพิเศษ อันมีผลใหเปนการลดตนทุนการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปาของประปาปทุมธานี คูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกันเพ่ือปรับราคาคานํ้าประปาลดลง 

การโอนสิทธิเรยีกรอง 

ประปาปทุมธานี สามารถโอนสิทธกิารรับเงินคานํ้าประปา ของประปาปทุมธานี จาก กปภ.  ใหแกผูสนับสนุนทาง
การเงินหรือบุคคลอ่ืนใดได โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก กปภ. แตเม่ือโอนแลว ประปาปทุมธานี ตองแจงการโอนให 
กปภ. ทราบเปนหนังสือภายใน 30 วัน นับจากวันโอนสิทธ ิ

การจายคาชดเชย 

ในเดือนใด ๆ ตลอดระยะเวลาสญัญา ถาประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการผลิต-สงนํ้าประปาไดตามปริมาณท่ี
กําหนดในสัญญา อันเน่ืองมาจากความผิดของประปาปทุมธานี ประปาปทุมธานี จะตองชําระเงินคาชดเชยใหแก กปภ. ใน
เดือนถัดไปเทากบัปริมาณนํ้าประปาสวนท่ีขาดในรอบเดือนดังกลาวคูณดวยอัตราคานํ้าประปาของปน้ัน 

การตออายุสัญญา 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 172 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

หากประปาปทุมธานี มีความประสงคจะขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอกี ประปาปทุมธานีจะตองแจงให กปภ. 
ทราบภายในเวลาไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกําหนดสัญญา ท้ังน้ี การพิจารณาใหขยายระยะเวลาของสัญญาเปนดุลยพินิจ
ของ กปภ. แตเพียงผูเดียว 

 

การบอกเลิกสัญญา เบี้ยปรับ และการรบิหลักประกัน 

หากประปาปทุมธานี ไมสามารถดําเนินการกอสรางปรับปรุงระบบผลิต-สงนํ้าประปาและอื่น ๆ ใหสามารถผลิต-สง
นํ้าประปาท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามท่ีกําหนดในสัญญา ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด ใหถอืวาประปาปทุมธานีผิด
สัญญา และ กปภ. มีสิทธบิอกเลิกสัญญาไดในทันที โดยประปาปทุมธานีไมอาจเรียกคาเสียหายใด ๆ จาก กปภ. ไดท้ังสิ้น 

ในกรณีท่ี กปภ. ไมใชสิทธิบอกเลกิสัญญา กปภ. มีสิทธิปรับประปาปทุมธานี เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
มูลคาคานํ้าตามปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อตามสัญญา คูณดวยอัตราคานํ้าประปาของปน้ัน คาปรับจะนับต้ังแตวันท่ีผูขายได
ทําผิดสัญญาดังกลาว จนถึงวันท่ีผูขายไดปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาทุกประการ เศษของวันใหคิดเปนหน่ึงวันเต็ม ท้ังน้ี โดยผู
ซื้อไมจําตองบอกกลาวหรือแจงสงวนสิทธิการปรับแกผูขายเปนการลวงหนาแตอยางใด 

ในกรณีท่ี กปภ. ใชสิทธิบอกเลกิสัญญา กปภ.มีสิทธิริบหลักประกนั หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสอืคํ้า
ประกันตามสัญญาได รวมท้ังมีสิทธิเรียกคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญาของประปาปทุมธานีดวย และหากเปน
กรณีท่ีประปาปทุมธานีตองถูกปรับตามขางตนรวมอยูดวย กปภ.มีสิทธิเรียกคาปรับดังกลาว นับแตวันที่ประปาปทุมธานีไดทํา
ผิดสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสญัญา เพ่ิมขึ้นอีกตางหากดวย 

หลักประกัน 

ในวันทําสัญญาน้ี ประปาปทุมธานีไดนําหลักประกันเปนหนังสอืคํ้าประกันของธนาคารจํานวนรอยละ 5 ของมูลคา
คานํ้าประปาตามปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซื้อตามสัญญา รวมท้ังป จํานวนเงิน 9,600,000 บาท มามอบใหแก กปภ. เพ่ือเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลว 

ท้ังน้ี ประปาปทุมธานี ตองนําหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารจํานวนรอยละ 5 ของมูลคาคา
นํ้าประปาตามปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ีตองซือ้ตามสัญญารวมท้ังปของแตละปมามอบใหแก กปภ. เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาน้ีปตอป  

12.2.3 สรุปสาระสําคัญของสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ผูใหสัมปทาน  :  กระทรวงมหาดไทย  

ผูรับสัมปทาน :  บริษัท ประปาปทุมธานี  จํากัด (“ผูรับสัมปทาน”)  

วันที่ไดรับอนุญาต :  13 มกราคม 2543  

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปนับจากวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 173 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

ประปาปทุมธานี ได รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย  โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูใหสัมปทาน เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2543 โดยไดอนุญาตใหประปาปทุมธานี ในฐานะผูรับ
สัมปทาน ทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาในเขตพ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีกําหนด
ระยะเวลา 25 ปนับแตวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน (วันท่ี 13 มกราคม 2543)  

วัตถุประสงคของสัญญา 

 เพ่ือเปนการใหสิทธิแกผูรับสัมปทาน ในฐานะผูรับสัมปทานในการทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาได
ภายในเขตพ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานี-รังสิต หรือในเขตทองท่ีนอกกวาน้ันตามท่ีผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานจะไดตกลงกัน
ใหใชสัมปทาน 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา 

(1) ผูรับสัมปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหนายนํ้าประปาได 

(ก) ตามขอความในสัมปทานน้ี และตามขอบังคับซึ่งผูใหสัมปทานจะไดกําหนดในเวลาภายหนาแทน
ขอบังคับซึ่งกําหนดไวในสัมปทานน้ี 

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ขอกําหนดและรายการอื่น ๆ ซึ่งระบุไวตอทายสัมปทานน้ี และ 

(ค) ภายในเขตทองท่ีซึ่งกําหนดไวตามแผนผังตอทายสัมปทาน หรือในเขตทองท่ีนอกกวาน้ันตามท่ีผูให
สัมปทานและผูรับสัมปทาน จะไดตกลงกันใหใชสัมปทานน้ี 

(2) ผูรับสัมปทานตองกอสรางต้ังโรงงานทําการประปา และเคร่ืองอุปกรณตามรูปการและวิธีการท่ีกําหนดให
แลวเสร็จ เพ่ือท่ีจะใหเร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาไดทันที รวมถึงการจัดใหมีทอสาธารณะตามถนนตามท่ี
กําหนดดวย 

(3) ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเคร่ืองอุปกรณใหอยูในลักษณะท่ีใชการไดดีและไม
เปนภยันตรายตอความปลอดภัยของลูกจางและคนงานของผูรับสัมปทานหรือสาธารณชน  

ถาปรากฏวาในระหวางอายุของสัมปทานนี้ โรงงานทําการประปาและเคร่ืองอุปกรณใชการไมไดดี หรือไม
ปลอดภัยดวยประการใด ๆ ผูใหสัมปทานมีอํานาจท่ีจะสั่งใหผูรับสัมปทานซอมแซมตามที่จําเปนตาม
รายการที่ผูใหสัมปทานกําหนดใหภายในเวลาที่ผูใหสัมปทานจะไดกําหนด ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม
คําสั่งเชนวาน้ันภายในเวลาท่ีกําหนดไว ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินไมเกินหน่ึงรอยบาท และ
ปรับเรียงรายวันอีกเปนเงินวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับสัมปทานมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งก็ได 

ในกรณีท่ีสภาพของโรงงานและเคร่ืองอุปกรณเปนอันตรายแกชีวิตลูกจางหรือคนงานของผูรับสัมปทานหรือ
สาธารณชน ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามีอํานาจสั่งใหหยุดการเดินเคร่ืองจนกวาผูรับสัมปทานจะไดทําการ
ซอมแซมตามท่ีจําเปนใหกลับปลอดภัยตามเดิม 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 174 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

(4) ผูรับสัมปทานจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญอยางหน่ึงอยางใดแกโรงงานผลิต หรือเครื่อง
อุปกรณจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานกอนจึงจะดําเนินการได เวนแตเปนไปตาม
ขอบังคับท่ีผูใหสัมปทานออกเปนคราวๆ ไปน้ัน 

ผูรับสัมปทานสามารถวางทอเอกสงและจําหนายนํ้าประปาภายในเขตสัมปทานเพ่ิมจากที่กําหนดไวไดโดย
มิตองแจงลวงหนาก็ได แตตองเสนอแผนผังท่ีแสดงการวางทอเอกท่ีเพ่ิมขึ้นน้ันตออธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าไม
นอยกวา 1 เดือนกอนวันเร่ิมจําหนายนํ้าประปาตามทอเอกท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาว 

(5) ผูรับสัมปทานจําตองเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเครื่องอุปกรณในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) ถาปรากฏวา เคร่ืองจักร เคร่ืองเกรอะ เคร่ืองกรอง และท่ีเก็บนํ้าประปาในกิจการประปาเคร่ืองหนึ่ง
หรือหลายเครื่องไมสามารถจําหนายนํ้าประปาไดเพียงพอตามความตองการที่จะใชในเขตสัมปทาน 
ผูใหสัมปทานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานใหเพ่ิมกําลังการจําหนายนํ้าภายในเวลาอัน
สมควรไมนอยกวาแปดเดือนตามที่จะไดกําหนดไวในคําสั่งน้ัน 

ถาผูรับสัมปทานไดรับคําสั่งแลวไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งน้ันภายในเวลากําหนด และไมมีเหตุ
อันควรเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ัน ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินวันละหาสิบบาททุกวัน
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งน้ันก็ได 

(ข) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือท่ีสาธารณะ
ใด ๆ ผูรับสัมปทานจําเปนตองยายเคร่ืองอุปกรณอันอยูในท่ีสาธารณะซ่ึงกีดขวางการกอสรางหรือ
การขยายน้ันตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของโดยไมคิดคา
ทดแทน 

(ค) ถาเอกชนผูใดรองขอใหผูรับสัมปทานยายเคร่ืองอุปกรณ ซึ่งกีดขวางทางเขาสูบานหรือท่ีดิน ไมวา
ทางน้ันจะมีอยูกอนหรือไดกอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณน้ันก็ดี เม่ือรัฐบาลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของไดอนุมัติคํารองขอน้ันแลว ผูรับสัมปทานจะตองยายเคร่ือง
อุปกรณน้ัน โดยไมคิดคาทดแทน 

(ง) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของรองขอใหผูรับสัมปทานวางทอเอกซึ่งมิได
กําหนดไวในสัมปทานในทางหรือท่ีสาธารณะอันต้ังอยูภายในเขตสัมปทานผูรับสัมปทานจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น แตรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชดใชคาใชจายในการวางทอ
เอกน้ันใหแกผูรับสัมปทานในราคาเทาทุน 

(6) ผูรับสัมปทานตองจําหนายนํ้าประปาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ถาผูรับสัมปทานไมจําหนายนํ้าประปาใน
วันหน่ึงวันใดหรือหลายวัน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย ผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับเปนเงินวันละ 100 บาท กรณีถา
ผูรับสัมปทานจะหยุดการจําหนายนํ้าประปาในเวลาหน่ึงเวลาใดตองโฆษณาใหผูใชนํ้าทราบลวงหนาตาม
สมควร 

(7) เม่ือเปดทําการจําหนายนํ้าประปาแลว ผูรับสัมปทานตองสงรายงานการประปาประจําวันหรือประจําเดือน
ตามแบบท่ีแนบทายสัมปทานน้ี หรือตามแบบท่ีจะไดบัญญัติขึ้นในภายหนาดวย และเม่ือเกิดอุบัติเหตุ เชน



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  สวนที่ 1 หนาที่ 175 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (56-1) 

การระเบิด อัคคีภัย การตาย หรือบาดเจ็บ อันเน่ืองมาจากผูรับสัมปทานจะตองรายงานใหกรมโยธาธิการ
ทราบโดยเร็วท่ีสุด มิฉะน้ัน ผูใหสัมปทานอาจปรับผูรับสัมปทานเปนเงินคร้ังละไมเกิน 100 บาท 

(8) ผูรับสัมปทานจะตองเสนอรายงานตอผูใหสัมปทานไมชากวาวันท่ี 31 มีนาคม ของทุกป แสดงกิจการท่ีไดทํา
มาตลอดวันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ีลวงไปแลวลงในบัญชีตอทายสัมปทาน ไดแกรายการจํานวนหนวย
นํ้าประปาคิดเปนหนวยลูกบาศกเมตรซึ่งไดทําขึ้นในขวบปน้ัน รายการเงินทุน รายการเงินกู บัญชีทุน บัญชี
ทุนสํารอง บัญชีทําการ บัญชีกําไรสุทธิ บัญชีทุนสํารองคาสึกหรอ และงบดุล การเปล่ียนแปลงแกไขแบบ
บัญชีใหเปนสิทธิของผูใหสัมปทาน 

(9) เม่ือผูใหสัมปทานเห็นวามีเหตุอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประชาชนอันเน่ืองมาแตการปฏิบัติ
ของผูรับสัมปทานในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักวิชาการของการประปาหรือคุณภาพของนํ้าไมเปนท่ีปลอดภัยแก
สาธารณชนผูบริโภค ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะสั่งใหแกไขหรือปองกันตามท่ีเห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือปฏิบัติไมเรียบรอยเปนท่ีพอใจของผูใหสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะสงเจาพนักงานไป
ควบคุมดําเนินการไดโดยคิดคาใชจายจากผูรับสัมปทานท้ังสิ้น หรือเม่ือเห็นวาเปนการจําเปนจะสั่งหยุดการ
จําหนายนํ้าเสียก็ไดแลวแตผูใหสัมปทานจะเห็นควร 

(10) เม่ือมีเหตุเกิดขึ้นอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน หรือเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยหรือความม่ันคงภายในประเทศ หรือผูรับสัมปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเขา
ครอบครองกิจการประปาทั้งหมดหรือแตสวนหน่ึงสวนใดชั่วคราวได อน่ึง เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐบาลจะ
สั่งใหหยุดการใชเคร่ืองท้ังหมดหรือบางสวนก็ได  ถารัฐบาลหมดความจําเปนท่ีจะครอบครองหรือควบคุม
กิจการตามท่ีกลาว รัฐบาลจะสงมอบการครอบครองหรือการควบคุมกิจการประปาคืนใหแกผูรับสัมปทาน 
ซึ่งผูรับสัมปทานตองรับคืนทันทีจะยกเหตุใดขึ้นโตแยงไมได 

(11) เม่ือสัมปทานสิ้นอายุหรือตองเพิกถอน ถาผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูรับ
สัมปทานตองร้ือถอนบรรดาโรงเรือน ทอ หรือเครื่องติดต้ังท่ีไดสรางขึ้น หรือติดต้ังไวในท่ีสาธารณะ และตอง
จัดใหทางหรือสถานท่ีน้ันคืนดีคงสภาพเดิม ถาผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามท่ีกลาวมาภายใน 6 เดือน นับแต
วันท่ีสัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจจัดการดังกลาวน้ันเสียเอง โดยผูรับ
สัมปทานจะตองออกคาใชจายใหท้ังสิ้น 

สิทธิในการซื้อกิจการประปา 

(1) เม่ือผูรับสัมปทานไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว รัฐบาลหรือเทศบาลหรือสุขาภิบาลมีความประสงคจะ
ซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพ่ือซื้อหรืออนุญาตให
เทศบาลหรือสุขาภิบาลที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาไดตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตองแจงใหผูรับ
สัมปทานทราบลวงหนา 6 เดือน ถาไมสามารถตกลงราคาซ้ือขายกันไดใหกําหนดโดยอนุญาโตตุลาการ โดย
ใหท้ังสองฝายต้ังอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน ถาอนุญาโตตุลาการท่ีต้ังขึ้นไมสามารถตกลงกันได ก็ให
อนุญาโตตุลาการนั้นเลือกต้ังผูชี้ขาดขึ้นคนหน่ึง  บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียมในการต้ัง
อนุญาโตตุลาการหรือผูชี้ขาดใหออกฝายละคร่ึงหน่ึง 
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(2) เม่ือสัมปทานสิ้นอายุลงหรือตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานมีสิทธิท่ีจะซื้อหรือไมซื้อกิจการประปาทั้งหมดจาก
ผูรับสัมปทาน  ถาผูใหสัมปทานมีความประสงคจะซื้อ จะตองปฏิบัติดังน้ี 

(ก) ถาซื้อเม่ือสิ้นอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทานอยาง
นอย 6 เดือนกอนสิ้นอายุสัมปทาน 

(ข) ถาซื้อเม่ือสัมปทานตองเพิกถอน ผูใหสัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูรับสัมปทาน
ภายใน 3 เดือน นับแตวันเพิกถอนสัมปทาน ถาไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือแจง
วาไมประสงคจะซื้อกิจการประปา ผูรับสัมปทานมีสิทธิท่ีจะขายกิจการใหแกผูอื่นได กรณีตกลงราคา
ซื้อขายกันไมได ใหต้ังอนุญาโตตุลาการกําหนดราคาตามท่ีระบุในสัมปทานน้ี 

(3) ถาผูใหสัมปทานไมประสงคจะซื้อกิจการประปา และผูรับสัมปทานมีความประสงคจะดําเนินการตอไป ผูรับ
สัมปทานตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทานอยางนอย 6 เดือนกอนสัมปทานสิ้นอายุ 

การโอนสัมปทาน 

สัมปทานน้ีจะโอนไปยังผูใดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานเสียกอน และตองอยู
ภายใตบังคับเงื่อนไขซึ่งผูใหสัมปทานจะเห็นสมควรเพ่ือยังใหกิจการดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีการจําหนายนํ้าประปาเปน
ปกติ 

การเพิกถอนสัมปทาน 

ระหวางอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานไดดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปน้ี 

(ก) ผูรับสัมปทานละเลยไมกอสรางและต้ังโรงงานทําการประปากับเคร่ืองอุปกรณใหเสร็จสมบูรณเพ่ือท่ีจะให
เร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาไดทันที  

(ข) ผูรับสัมปทานละเลยไมจําหนายนํ้าประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตการละเลยน้ันจะเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 

(ค) ผูรับสัมปทานละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน หรือเอกสาร
ตอทายสัมปทาน 

(ง) เม่ือโรงงานทําการประปา เคร่ืองอุปกรณ หรือสวนหน่ึงสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปานั้นถูกยึด
ตามคําพิพากษาของศาล 

เม่ือสัมปทานน้ีไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีท่ีผูรับสัมปทานละเลย
ไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดซึ่งกําหนดไวในสัมปทาน ผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทานน้ีไมได เวนแต
ผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนเปนเวลาเดือนหน่ึงหรือกวาน้ัน หรือระยะเวลาที่ยาวกวาน้ันตามแตผูใหสัมปทานจะเห็นสมควร
กําหนด และผูใหสัมปทานไดตักเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิกถอนสัมปทาน 
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ในเม่ือสัมปทานมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวา ใหผูใหสัมปทานมีอํานาจปรับผูรับสัมปทานในกรณีท่ีผูรับสัมปทาน
ละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใด ซึ่งกําหนดไวในสัมปทานน้ัน นอกจากกรณีท่ีระบุไวในขอ (1) (ข) และ 
(ง) ผูใหสัมปทานจะปรับผูรับสัมปทานเปนเงินหน่ึงรอยบาท และปรับเรียงรายวันอีกวันละหาสิบบาทตลอดเวลาที่ผูรับ
สัมปทานยังคงฝาฝนอยูก็ได และผูใหสัมปทานจะเพิกถอนสัมปทานไมได เวนแตผูรับสัมปทานยังคงฝาฝนอยูตอไป และผูให
สัมปทานไดเตือนผูรับสัมปทานเปนหนังสือดังกําหนดไว 

การคิดราคาน้ําประปา 

ใหผูรับสัมปทานคิดคานํ้าประปาจากผูใชนํ้าไดตามรายละเอียดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปา ระหวางการประปาสวนภูมิภาคกับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 โดยอัตราคานํ้าประปาซึ่งกําหนด
ไวขางตนน้ันอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีคาใชจายในการทํานํ้าประปาไดเพ่ิมขึ้น ผูรับสัมปทานอาจเพ่ิมอัตราคาจําหนายนํ้าประปาขึ้นจาก
อัตราท่ีใชอยูไดตามสวนมากและนอยตามรายละเอียดในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปาระหวางการประปาสวนภูมิภาค กับผูรับสัมปทาน ฉบับลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 

(ข) ในกรณีท่ีเทศบาลหรือสุขาภิบาลมิไดเปนผูรับสัมปทานเม่ือสิ้นระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนามในสัมปทานน้ี 
ถาเทศบาลหรือสุขาภิบาลหรือผูใชนํ้าขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคานํ้าประปา ผูให
สัมปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถาเปนท่ีพอใจวาการเปลี่ยนอัตราคานํ้าประปาหรือการแกไขวิธีคิดคา
นํ้าประปานั้นเปนการสมควร โดยเหตุท่ีพฤติการณอันเปนบรรทัดฐานท่ีไดกําหนดอัตราหรือวิธีการคิดคา
นํ้าประปาท่ีใชอยูน้ันไดเปลี่ยนแปลงไปก็ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคานํ้าใหมแทนได
ตามท่ีผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งน้ันผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติตาม 

(ค) ถาผูรับสัมปทานประสงคจะลดอัตราคานํ้าประปา ก็มีสิทธิจะลดคานํ้าประปาไดไมวาในเวลาใด แตตองแจง
ใหผูใหสัมปทานทราบลวงหนา 15 วัน 

การส้ินสุดของสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) กรณีสิ้นสุดอายุสัมปทาน 25 ป โดยไมมีการตออายุ 

(ข) กรณีผูรับสัมปทานคืนสัมปทานเม่ือเลิกกิจการ ผูรับสัมปทานจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหสัมปทานทราบ
ลวงหนากอน 6 เดือนเปนอยางนอย และเม่ือผูรับสัมปทานไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหสัมปทานแลว 
จึงจะเลิกกิจการได ในกรณีเชนน้ีใหนําขอบังคับในหมวด 5 แหงสัมปทานน้ี ซึ่งวาดวยสัมปทานสิ้นอายุและ
การเพิกถอนสัมปทานมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(ค) กรณีเม่ือผูรับสัมปทานไดทําการไปได 12 ปคร่ึง นับแตวันท่ีไดลงนามในสัมปทาน (วันท่ี 13 มกราคม 2543) 
และรัฐบาลหรือเทศบาลหรือสุขาภิบาลประสงคซื้อกิจการประปาของผูรับสัมปทานทั้งหมด (ในราคาตลาด
หรือราคาที่อนุญาโตตุลาการกําหนดในกรณีท่ีไมสามารถตกลงราคากันได) ใหผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืน
สัมปทาน 
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(ง) กรณีเม่ือถูกเพิกถอนสัมปทาน 

การจายเงินปนผล 

การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจะกระทําไดตอเม่ือมีการกันสํารองตามกฏหมายไวรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปแลว กําไรท่ีเหลือภายหลังการจายปนผลใหโอนไปบัญชีกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร กําไรสะสมท่ีสํารองตามกฏหมาย
ใหกันไวเปนเงินสดโดยนําฝากประจําไวท่ีธนาคาร แตถามีเกินกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวจะเอาเงินจํานวนที่
เกินน้ีไปลงทุนซื้อพันธบัตร หรือตราสารการเงินอื่นเพ่ือหาผลประโยชนได แตการลงทุนน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูให
สัมปทานกอน 

คาธรรมเนียม 

ต้ังแตวันเร่ิมทําการจําหนายนํ้าประปาเปนตนไป ผูรับสัมปทานตองสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพ่ือทดแทนคาใชจาย
ของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานในปหน่ึงตามปฏิทินเปนอัตราตายตัวในอัตรา 5 บาทตอหน่ึงลูกบาศกเมตรของ
ปริมาณนํ้าท่ีทําไดเต็มกําลังในหน่ึงชั่วโมง แตเงินจํานวนน้ีจะตองชําระไมนอยกวา 50 บาท หรือมากกวา 200 บาทตอหน่ึงป  
เงินจํานวนน้ีจะตองชําระลวงหนาปละคร้ังภายในเดือนธันวาคม ของทุกป สําหรับในปแรก จะตองชําระเงินตามสวนมากและ
นอยแหงปตามท่ีเปดทําการมาแลวใหแกผูใหสัมปทาน ท้ังน้ี ใหชําระภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดเร่ิมจําหนายนํ้าประปาหรือ
ถาหากเวลาท่ีเปดทําการยังไมทันครบ 3 เดือนก็สิ้นป ก็ใหชําระเงินกอนสิ้นป 

ท้ังน้ีประปาปทุมธานี ไดยินยอมสละประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการสงเงินใหแกผูใหสัมปทานเพ่ือทดแทนคาใชจาย
ของเจาพนักงานผูตรวจการของผูใหสัมปทานดังกลาว โดยประปาปทุมธานี ตกลงและยินยอมชําระเงินดังกลาวลวงหนาตลอด
อายุของสัมปทานในคราวเดียวในวันท่ีไดรับอนุมัติสัมปทาน และสละสิทธิเรียกรองเงินดังกลาวคืน หากสัมปทานสิ้นสุดลงกอน
ครบกําหนดอายุสัมปทาน 

 
 

 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

     สวนที่ 2 หนาที่ 1 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1) 

สวนที่ 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 “บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี 
ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล          
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายให นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ
ของ    นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร  กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 

 ช่ือ   ตําแหนง ลายมือช่ือ 
 

1.  นายณรงค แสงสุริยะ ประธานคณะกรรมการบริหาร ………………………… 
 

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

ผูรับมอบอํานาจ      

      นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการผูจัดการ ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา 1 

รายชื่อกรรมการ ผูบรหิาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัททีเ่กี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังตอไปนี ้

รายชื่อบริษัท บริษัท  บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 

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

1.นายปลิว     ตรีวิศวเวทย /     /,// /,X /,// / / / / / / / / / / /   

2.นายณรงค    แสงสุริยะ /,//     /,//                             

3.นายประเสริฐ   มริตตนะพร /     /,//       /                     

4.ดร.สมบัติ      กจิจาลักษณ /,//     / /,//   /                       

5.นายสมโพธ ิ    ศรีภูมิ /,//, X /                               

6.นายโทโมโนริ ซซููก ิ /                                   

7.นายจุน อาเกตะ /                                   

8.นายสุวิช      พึ่งเจริญ /,//         /,//                         

9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว /,   /                               

10.นายไพรัช      เมฆอาภรณ /,   X                               

11.นายสมนึก     ชัยเดชสุริยะ /,                                 / 

12.ดร.ทนง     พิทยะ /,X                                   

13.นายสหชยั    เฮงตระกูล                                    

14.นายสมเกียรติ ปทมมงคลชยั  / /                               

15.น.ส.ปทิดา  ไชยเสน                                    

16.นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ                                    

17.นายสมภล กฤษฎาสิมะ                                    

18.นายศิวา นาคธารีย                   

19.นายธนัช ศิริเจริญ  /                 

20.นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร                                    



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา 2 

หมายเหตุ:  /= กรรมการ  x= ประธานกรรมการ  //= กรรมการบริหาร  =กรรมการตรวจสอบ  = ผูบริหาร  
   
  
 1  = บมจ. ช. การชาง  2  =บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ  3  =  บมจ. ทางดวนกรุงเทพ  4  =  บจ. บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิรค  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. ไทยศรีประกันภัย 

 ก = บจ. ไทยวอเตอรโอเปอเรชั่นส    ข = บจ. ประปาปทุมธานี                    



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา 3 

 

รายชื่อบริษัท บริษัท  บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 

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

1.นายปลิว     ตรีวิศวเวทย /     / / / / / / / / /      

2.นายณรงค    แสงสุริยะ /,//     /                           

3.นายประเสริฐ   มริตตนะพร /     /  /                        

4.ดร.สมบัติ      กจิจาลักษณ /,//     /               /  / /      

5.นายสมโพธ ิ    ศรีภูมิ /,//, X /                             

6.นายโทโมโนริ ซซููก ิ /                              /    

7.นายจุน อาเกตะ /                               /    

8.นายสุวิช      พึ่งเจริญ /,//                                

9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว /,   /                            /, 

10.นายไพรัช      เมฆอาภรณ /,   X                             

11.นายสมนึก     ชัยเดชสุริยะ /,                                 

12.ดร.ทนง     พิทยะ /, X                                 

13.นายสหชยั    เฮงตระกูล                                  

14.นายสมเกียรติ ปทมมงคลชยั  / /                             

15.น.ส.ปทิดา  ไชยเสน                                  

16.นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ                                  

17.นายสมภล กฤษฎาสิมะ                                  

18.นายศิวา นาคธารีย                  

19.นายธนัช ศิริเจริญ  /                

20.นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร                                  



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา 4 

หมายเหตุ:  /= กรรมการ  x= ประธานกรรมการ  //= กรรมการบริหาร  =กรรมการตรวจสอบ  = ผูบริหาร  
 
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. ไทยวอเตอรโอเปอเรชั่นส    ข = บจ. ประปาปทุมธานี   



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา 5 

 

รายชื่อบริษัท บริษัท  บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ฯ ก ข 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

1.นายปลิว     ตรีวิศวเวทย /                 / 

2.นายณรงค    แสงสุริยะ /,//                / 

3.นายประเสริฐ   มริตตนะพร /                / 

4.ดร.สมบัติ      กจิจาลักษณ /,//                

5.นายสมโพธ ิ    ศรีภูมิ /,//, X /                          / 

6.นายโทโมโนริ ซซููก ิ /                              

7.นายจุน อาเกตะ /                              

8.นายสุวิช      พึ่งเจริญ /,//                              

9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว /,   /  /,  / /, X  /,//                  

10.นายไพรัช      เมฆอาภรณ /,   X          /  /       /       

11.นายสมนึก     ชัยเดชสุริยะ /,                 /,   /, /,         

12.ดร.ทนง     พิทยะ /, X                         /, X  /  

13.นายสหชยั    เฮงตระกูล                               

14.นายสมเกียรติ ปทมมงคลชยั  / /                          / 

15.น.ส.ปทิดา  ไชยเสน                               

16.นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ                               

17.นายสมภล กฤษฎาสิมะ                               

18.นายศิวา นาคธารีย                 

19.นายธนัช ศิริเจริญ  /               

20.นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร                               



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา 6 

หมายเหตุ:  /= กรรมการ  x= ประธานกรรมการ  //= กรรมการบริหาร  =กรรมการตรวจสอบ  = ผูบริหาร  
   
 
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. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด
คอนสตรัคชั่น 

38 = บมจ. คาเธยลีสแพลน 39 = บจ.ไทยออพติคอล กรุป 

40 = บจ. หลกัทรัพยจัดการกองทุนทหาร
ไทย 

41 = กลุมบริษัทคิงเพาเวอร 42 = บจ.ซีเค พาวเวอร   

ก = บจ. ไทยวอเตอรโอเปอเรชั่นส    ข = 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 1 

รายละเอียดผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

1. ดร.ทะนง พิทยะ  
 ประธานกรรมการและ

กรรมการออิสระ 
 

64  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

0.009% 
  

ไมมี ก.พ. 2552 - 
ปจจุบัน 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 25/2547  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

  37th ASEAN Japan Business Meeting  
    ณ สาธาณรัฐแหงสหภาพพมา 
   Japan Association of Corporate Executive 
 

  ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บลจ. ทหารไทย 

     ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็ม เอส ไอ จี  ประกันภัย 
(ประเทศไทย)  

     ปจจุบัน รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุมบริษัทคิงเพาเวอร 
     ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 2 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2551 Visiting Fellow ADB Institute หัวขอ 
“Thailand’s Crisis and 
Recovery” 

     2550 Visiting Professor มหาวิทยาลัยโยโกฮามา 
ประเทศญี่ปุน 

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย(1) (2) 
 กรรมการและรองประธาน

กรรมการ 
 

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

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 50/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

0.075% ไมมี มิ.ย. 2554- 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 

     2552-ปจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  
     2549 - 2552 ประธานกรรมการและกรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  
     2548- ปจจบุัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอม

เกลาเจาคุณทหารราชกระบัง 
     2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร 
บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ  

     2545 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 3 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2517 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. ช.การชาง  

3.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
 

67  ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร KEIO 
University, Japan โดยทุนธนาคารแหงประเทศ
ไทย 

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

  หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP22/2551)สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

0.025% ไมมี ก.ค.2550 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 

     2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
และประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 4 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บจ. สตารทานิตารี่ แวร  

     ปจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 
ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

     ปจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร 

     2546-2547 ที่ปรึกษา กองทุน 30 ป ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

     2546-2547 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย 

     2545 - 2547 รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 5 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2544-2547 กรรมการ บจ. ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) (TSD) 

4. นายสมนึก  ชยัเดชสุริยะ 
 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

60  ปริญญาโท  สาขาวิชากฎหมาย       จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 46/2547  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

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

 หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุน 
9/2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

0.041% ไมมี 2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ. น้ําประปาไทย 

     ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 

     ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. คาเธยลีสแพลน  



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 6 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน  

บริษัท ไทยศรีประกันภัย 

     2542 - 2543 กรรมการและผูอาํนวยการ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) 

     2540 - 2541 ผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
5.นายไพรัช  เมฆอาภรณ 
 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา และ

กําหนดคาตอบแทน 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

66  ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
California State University Long Beach 

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

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

  

- ไมมี ก.ค.2550 - 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 7 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

   หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุน 
17/2550 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 หลักสูตร The Board’s Role in Managers and 
Acquisitions สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

 Advanced Management Program: The 
International Senior Manager’s Program 

 

  2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา และ
กําหนดคาตอบแทนและกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

บมจ. น้ําประปาไทย 
 

     ปจจุบัน กรรมการ 
 

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

     2539 – ม.ค.
2546 

กรรมการผูจัดการ บจ. สยามคราฟทอุตสาหกรรม 
บจ. อุตสาหกรรมกระดาษ
คราฟทไทย 
บจ. กระดาษสหไทย
อุตสาหกรรม 



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 8 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

6. นายณรงค  แสงสุริยะ (1) (2) 
 กรรมการ 

67  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                      
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.05% ไมมี    ต.ค.2554-
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ซีเค พาวเวอร 

 ประธานกรรมการบริหาร   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 54/2548  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

  2550 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

บมจ. ช.การชาง 

     2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 
     2544 – ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ

ใหญอาวุโส กลุมงานปฏิบัติการ 
บมจ. ช.การชาง  

     2543 – ปจจุบัน กรรมการ  
และประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. น้ําประปาไทย 

7. นายประเสริฐ  มริตตนะพร (1) (2) 
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด   

คาตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

55  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 54/2548  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

0.025% ไมมี ต.ค.2554-
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ.ซเีค พาวเวอร 

     2547 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. เซาทอีส เอเชีย เอนเนอรจ ี



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 9 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2544 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน
บริหาร         

บมจ. ช.การชาง 

     2543 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ, กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. น้ําประปาไทย  

8.ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ (1) (2) 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 

 

54  ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (ปฐพี
วิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอนิสบรุค  ประเทศ
ออสเตรีย 

 หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุน 81/2549 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors Accreditation 
Program(DAP) รุน 36/2548  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

0.075% ไมมี 2549 – ปจจุบัน กรรมการ  บมจ. ช.การชาง 

     2547 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 10 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด 
(มหาชน) 

     2543 –ต.ค.2554  กรรมการผูจัดการ                 บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  

9.นายสุวิช  พึ่งเจริญ 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 

 

65  ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร แขนงวิชาการ
เมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

       รุนที่ 1/2546 สถาบันพระปกเกลา 

- ไมมี 2550 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

     2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. น้ําประปาไทย  
     2546 - 2549 กรรมการผูจัดการ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 11 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

10.นายจุน อะเกตะ 
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด   

คาตอบแทน 

50  ปริญญาตรี  สาขาวิชาสังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัย Hitotsubashi ประเทศญี่ปุน 

 

- ไมมี 31 ก.ค.2554 - 
ปจจุบัน   

กรรมการ 
และกรรมการสรรหาและกําหนด   
คาตอบแทน 

บมจ. น้ําประปาไทย 

    ส.ค.2553 – 
ปจจุบัน 

ผูอํานวยการ Galaxy New Spring Group 
of  Companies in Singapore  

     ก.ค.2553-
ปจจุบัน  

ผูอํานวยการใหญ PT. Pertamit Processing in 
Indonesia             

     2553-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป แผนกพัฒนา
โครงการชั้น 1แผนที่ 2 ฝายพัฒนา
โครงการชั้นที่ 1 

บจ.มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด
(โตเกียว) 

     2553-ปจจุบัน ประธานกรรมการ Atlatec S.A. de C.V. 
(Mexico) 

11. นายโตโมโนริ  ซซููก ิ(2) 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

43  ปริญญาตรี  สาขาวิชาพาณิชยกรรม 
มหาวิทยาลัย WASEDA ประเทศญี่ปุน 

 หลักสูตร  Director Certification Program 
(DCP) รุน 154/2554 

- ไมมี 2553-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 12 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2553 – ปจจุบัน  กรรมการ 
 

บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส
(ประเทศไทย) จํากัด 

     2552 -ปจจบุัน รองผูจัดการทั่วไป แผนก 2 
ฝายพัฒนาโครงการพลังงานขั้นที่ 1 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด 
(โตเกียว) 

12. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ (1) (2) 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผูจัดการ 
 เลขานุการบริษัท 

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

 Master of Engineer in Structural Engineering 
and Structural Mechanics (Civil Engineering) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 73/2549  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 Building New Business in Established 
Organizations, USA 

0.061% ไมมี ต.ค.2554- 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ซีเค พาวเวอร 

     2553 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยวอเตอร โอเปอร
เรชั่นส 

     2552 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 13 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 
     2548 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร 

กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการผูจัดการและเลขานุการ
บริษัท 

บมจ. น้ําประปาไทย  

13. นายสมเกยีรติ ปทมมงคลชัย 
 ผูอํานวยการฝายบัญชีและ

การเงิน 
 

39  ปริญญาโทการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 121/2552  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors Accreditation 
Program(DAP) รุน 79/2552  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร What does it take to be and MD of 
listed Company? 

0.035% ไมมี ต.ค.2554- 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ซีเค พาวเวอร 

     2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยวอเตอร โอเปอร
เรชั่นส 



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 14 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2548 - ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. น้ําประปาไทย 
     2543 - 2548 ผูชวยผูจัดการตรวจสอบบัญช ี บจ. สํานักงาน เอนิสท แอนด 

ยัง 
14. นายสหชัย เฮงตระกูล 
 ผูอํานวยการประจําสํานักงาน

กรรมการผูจัดการ 

48 ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.019% ไมมี ส.ค.2554- 
ปจจุบัน 

ผูอํานวยการประจําสํานักงาน
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

    2548 - 2554 ผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ บมจ. น้ําประปาไทย 
     2550 -– 2552 กรรมการ บจ.บเีจที วอเตอร 
     2549 -– 2552 กรรมการและผูจดัการใหญ บจ. วอเตอรโฟลว จํากัด 

15. น.ส.ปทิดา  ไชยเสน  
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากร

บุคคลและธุรการ 

46  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
      (สาขาการบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ      

มหาวิทยาลัย 

0.023% ไมมี  2549 - ปจจบุัน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

     หลักสูตร What does it take to be and MD of 
listed Company? 

  2536 – 2549 ผูจัดการฝายบุคคล บจ. บางกอก ไมโคร บัส  

16. นายสมภล กฤษฎาสิมะ 
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

53   ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

      - ไมมี 2553 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 15 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 110/2551  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร What does it take to be and MD of 
listed Company? 

  2553 – 2554 กรรมการ กรรมการผูจัดการ บจ. ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส 
    2550 - 2552 กรรมการผูจัดการ บจ.บเีจที วอเตอร 
    2538 - 2552 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและ

พัฒนาธุรกิจ 
บจ. ประปาปทุมธานี 

17. นายศิวา นาคธารีย 
ผูอํานวยการฝายสารสนเทศ 

54   ปริญญาโท Policy & Project Management 
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 73/2549  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร What does it take to be and MD of 
listed Company? 

- ไมมี 2553 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายสารสนเทศ บมจ. น้ําประปาไทย 

    2550 – 2552  Executive Vice President, 
Funding & Securities 

บมจ. เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท  

    2546 - 2550 Executive Vice President,  
Finance  & MIS 

บมจ. ซันเทคกรุป 

18. นายชัชวาล เทียนประเสิรฐกิจ 46  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
       หลักสูตร What does it take to be and MD of   
         Listed Company? 

- ไมมี 2553- ปจจบุัน ผูอํานวยการฝายการตลาด บมจ. น้ําประปาไทย 
ผูอํานวยการฝายการตลาด       
    2551 –2553 ผูจัดการอาวุโส สวนพัฒนาธุรกิจ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
    2547 – 2550 ผูจัดการสวนสนับสนุน บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 



 
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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ
ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 16 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2544 – 2547  ผูจัดการสวนสารสนเทศ JV-CKET (กิจการรวมคา 
โครงการรถไฟฟากรุงเทพ) 

19. นายธนัช  ศิริเจริ ญ 
ผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ 

52       ปริญญาโทเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม 
        สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกลา  พระนครเหนือ 
       หลักสูตร What does it take to be and MD of   

 Listed Company? 

  ส.ค.2554 - 
ปจจุบัน 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บมจ.น้ําประปาไทย 

    ม.ค. 2554- 
ปจจุบัน 

กรรมการผูจัดการ บจ.ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นศ 

  
 

  ม.ค.2553- ธค.
2553 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บจ.ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นศ 

20. นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร 
ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการ
ผูจัดการ 

47  ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
    รุนที่ 43/2011 
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  
     รุนที่ 2/2011 
    หลักสูตร What does it take to be and MD of   
 Listed Company? 

  ส.ค. 2554-
ปจจุบัน 

ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการ
ผูจัดการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

    2539 -2554 ผูจัดกาสวนฝายบัญชีและการเงิน บจก.ประปาปทุมธานี 
    2536 -2538 ผูจัดกาสวนฝายบัญชีและการเงิน บจ.อินเด็กซ อนิเตอร เนชั่น

แนล กรุป 

 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                              

เอกสารแนบอื่นๆ หนา 1 

เอกสารแนบอื่นๆ 
 
หนังสือรับรองบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ออกให ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555 
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