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 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็น

องค์ประกอบท่ีสําคญัของทกุกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารมีการทบทวนความเสี่ยง แผนบริหาร

ความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการติดตาม

ผลการดําเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจําทุกรายไตรมาส เพ่ือ

ควบคมุความเสี่ยงอย่างตอ่เน่ือง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบาย ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และกํากบั

ดแูลการนํากรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไปปฏิบติั ติดตามการระบคุวามเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของ

การจดัการความเสี่ยงท่ีสําคญั การรายงานความเสี่ยง และปฏิบติัหน้าท่ีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่มีนยัสําคญั ตามทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ 1)ความ

เส่ียงในธุรกิจนํา้ประปาที่ มีอยู่ ในปัจจุบัน 2)ความเส่ียงในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจใหม่ (ธุรกิจอื่นๆ ที่

นอกเหนือจากธุรกจินํา้ประปา) ซึง่ในแตล่ะสว่นได้จดัจําแนกความเสี่ยงออกเป็นแตล่ะประเดน็โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

 

1. ความเส่ียงในธุรกจินํา้ประปาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 

1.1 การเพ่ิมขึน้ของผู้ผลิตนํา้ประปารายอ่ืนเข้ามาในพืน้ที่จ่ายนํา้ของบริษัทฯ 

 จากประมาณการใช้นํา้ประปาที่มีอตัราการเจริญเติบโตของพืน้ที่จ่ายนํา้ประมาณ 10 ล้านลกูบาศก์เมตร โดย

แบ่งเป็นการเจริญเติบโตในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้ท่าจีน ซึ่งจ่ายนํา้จากโรงผลิตนํา้บางเลน เพ่ิมขึน้ปีละ 8 ล้านลกูบาศก์

เมตร และในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้ท่าจีนท่ีจ่ายนํา้จากโรงกรองนํา้โพธาราม ที่จ่ายเข้ามาในพืน้ที่จ่ายนํา้เดิมของบริษัทฯ 

เพ่ิมขึน้ปีละ 2 ล้านลกูบาศก์เมตรนัน้ บริษัทฯ ยงัไม่พบผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปริมาณจ่ายนํา้ในพืน้ที่หลกัของบริษัทฯ 

แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลนครสมทุรสาคร ซึง่อยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงผลิตนํา้ขนาด 48,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ท่ีอําเภอบ้าน

แพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร จะแล้วเสร็จและดําเนินการจ่ายนํา้ได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 ซึง่จะทําให้การประปาส่วนภมิูภาค

สญูเสียพืน้ท่ีจ่ายนํา้ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสมทุรสาคร ปีละ 2 ล้านลกูบาศก์เมตร 

 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบอันเกิดจากการเข้ามาของโรงผลิตนํา้ของเทศบาลนครสมุทรสาคร 

บริษัทฯ จงึได้ทําการเจรจาโดยตรงกบัทางเทศบาลนครสมทุรสาคร ในเร่ืองการส่งนํา้จากสถานีจ่ายนํา้ของบริษัทฯ ให้กบัเทศบาล

นครสมทุรสาคร ซึง่จะมีประโยชน์ 2 ด้าน คือ 1) เป็นนํา้จ่ายสํารองในกรณีท่ีโรงผลิตนํา้ของเทศบาลนครสมทุรสาครไม่สามารถ

ผลิตนํา้ประปาได้ในบางช่วง และ 2) เป็นการเพ่ิมปริมาณการจ่ายนํา้ของบริษัทฯ ในพืน้ที่ของเทศบาลนครสมทุรสาคร โดยเฉพาะ

ลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมที่อยู่ในพืน้ที่ของเทศบาลนครสมทุรสาคร 

 

มาตรการการควบคมุความเสี่ยง 

 ขณะนี ้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการปรับปรุงสถานีส่งนํา้ประทุ่มแบนให้เป็นสถานีจ่ายนํา้ เพ่ือสนบัสนนุการขยายเขต

จ่ายนํา้ของการประปาส่วนภูมิภาค ไปยงัพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ต่างๆ เช่น อบต.บางหญ้าแพรก อบต.ท่าจีน 

อบต.ทา่ทราย รวมถึงโรงงานตามแนวถนนวิเชียรโชฎก  

1.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐเก่ียวกบันํา้บาดาล 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการศึกษาความต้องการใช้นํา้ประปาในพืน้ที่ให้บริการในระยะยาว อีกทัง้บริษัทฯ ได้ดําเนินการ

รวบรวมข้อมลูของผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ ใช้นํา้ 2 ระบบ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อปริมาณการใช้นํา้ประปาที่ลดลง 

2. ปัจจัยความเส่ียง 
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หรือสดัส่วนการใช้นํา้ประปาต่อนํา้บาดาลในกรณีท่ีมีการลด หรือยกเลิกค่าอนรัุกษ์นํา้บาดาลภายหลงัจากที่รัฐบาลได้มีประกาศ

ลดคา่อนรัุกษ์นํา้บาดาลลง จาก 8.50 บาท/ลบ.ม. เป็น 4.50 บาท/ลบ.ม. โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2555 เป็นต้นไป

นัน้ บริษัทฯ ดําเนินการเฝ้าติดตามปริมาณการใช้นํา้ประปาของผู้ ใช้นํา้ 2 ระบบ ว่ามีสดัส่วนของการใช้นํา้ประปาต่อนํา้บาดาลที่

เปล่ียนแปลงหรือไม ่ซึง่จากการเฝ้าติดตามยงัคงไมพ่บการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นของการใช้นํา้ประปาแตอ่ย่างใด 

 ภายหลงัจากการท่ีการประปาส่วนภมิูภาค ได้มีการปรับขึน้อตัราค่านํา้ประปาตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2554 นัน้ พบว่า

การปรับอตัราคา่นํา้ประปาไมส่ง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการขายนํา้ของบริษัทฯจากข้อมลูอตัราการเติบโตของผู้ใช้นํา้ 50 รายแรก มี

การปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากผู้ใช้นํา้ในภาคอตุสาหกรรมยงัมีความจําเป็นที่จะใช้นํา้ประปาเป็นหลกัในกระบวนการผลิตสาเหตจุาก

ที่นํา้บาดาลยงัไมมี่คณุภาพที่ดีพอสําหรับใช้ในกระบวนการผลิต 

 

มาตรการการควบคมุความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการติดตามข้อมลูของการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกับนํา้บาดาลอยู่ตลอดเวลา 

ประกอบกบัรวบรวมข้อมลูความต้องการใช้นํา้ของผู้ ใช้นํา้ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน จากการรวบรวมข้อมลูพบว่าผู้ ใช้

นํา้ยงัคงมีความต้องการใช้นํา้ประปาเพ่ิมมากขึน้  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้งบประมาณการสนบัสนนุกิจกรรมท่ีรณรงค์ในเร่ืองการ

ลดใช้นํา้บาดาลซึง่เป็นสาเหตขุองการเกิดแผ่นดินทรุดอย่างตอ่เน่ือง 

1.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการบําบดันํา้เสีย และปรับคณุภาพนํา้ 

  ปัจจบุนันีผู้้ประกอบการหลายแหง่มีความสนใจท่ีจะนําเทคโนโลยีท่ีใช้ในการบําบดันํา้เสีย และปรับคณุภาพนํา้ โดย

นํานํา้ที่ใช้แล้วนํากลบัมาใช้ใหม่เพ่ือลดปริมาณการใช้นํา้ประปา อีกทัง้ยงัเป็นการลดต้นทนุการผลิต บริษัทฯ จึงได้ทบทวนต้นทนุ

การผลิตนํา้ประปาจากนํา้เสีย และติดตามแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเมมแบรนในประเทศไทยและพร้อมกนันีบ้ริษัทฯ ได้ติดตาม

ความเคลื่อนไหวอย่างตอ่เน่ืองของผู้ใช้นํา้รายใหญ่ท่ีมีแนวโน้มในการนําเทคโนโลยีเมมเบรมมาใช้ในการบําบดันํา้ 

 

มาตรการการควบคมุความเสี่ยง 

  บริษัทฯ ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเมมเบรน และดําเนินการศึกษาภยัคกุคามจากเทคโนโลยีเมมเบรน 

จากผลการศกึษาพบวา่เทคโนโลยีเมมเบรนมีโอกาสสร้างภยัคกุคามแก่บริษัทฯ โดยอาจสง่ผลตอ่ยอดการจ่ายนํา้ เน่ืองจากต้นทนุ

การผลิตนํา้ประปาจากนํา้เสียภายในโรงงานด้วยวิธีเมมเบรนมีแนวโน้มลดลง และมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ต้นทนุของค่านํา้ลด

ต่ํากวา่ราคาที่ซือ้นํา้ประปาจากการประปาสว่นภมิูภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัง้แต ่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึง่อาจจะเป็นแรงจงูใจอย่าง

หนึง่ที่ทําให้โรงงานตา่งๆ ตดัสินใจลงทนุระบบบําบดันํา้เสียและปรับปรุงคณุภาพนํา้ มีผลให้ยอดการจ่ายนํา้ของ  บริษัทฯ ลดลง 

1.4 คณุภาพ และปริมาณนํา้ดิบไมเ่พียงพอตอ่การผลิต 

 บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปริมาณนํา้ดิบในเข่ือน และประตนํูา้ที่เก่ียวข้อง มีขัน้ตอน

ในการจดัเก็บข้อมลูคณุภาพนํา้ดิบ และตรวจสอบคณุภาพนํา้ดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต อีกทัง้เฝ้าระวงัเร่ืองการตกค้างของ

สารเคมีจากยาฆ่าแมลง โดยมีการส่งนํา้ไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการภายนอกเพ่ิมเติมจากการตรวจสอบจาก

ห้องปฏิบติัการของบริษัทฯ 

 

มาตรการการควบคมุความเสี่ยง 

 บริษัทฯ มีการดําเนินการประสานงานกบักรมชลประทาน สํานกังานสิ่งแวดล้อม ภาค 5 และการประปาส่วนภมิูภาค 

เพ่ือหารือในเร่ืองคณุภาพนํา้ และปริมาณนํา้ และแนวทางแก้ไขกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ประกอบกบับริษัทฯ ได้จดัเก็บข้อมลูปริมาณ

นํา้ดิบจากแหลง่นํา้ดิบของบริษัทฯ และสถานการณ์นํา้ในเข่ือนเพ่ือนํามาวิเคราะห์ และสรุปผลเป็นประจําทกุเดือน 
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1.5 กรณีเกิดภยัธรรมชาติทําให้ขาดปัจจยัการผลิต 

 จากสถานการณ์ท่ีเกิดเหตกุารณ์นํา้ทว่มครัง้ใหญ่ เม่ือปี 2554 ทําให้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมแนวทางการปฏิบติัในภาวะ

ฉกุเฉินอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือป้องกนัการขาดแคลนปัจจยัการผลิตโดยเฉพาะสารเคมีซึง่เป็นปัจจยัหลกัในกระบวนการผลิตนํา้ประปา 

และประมาณการรวมถึงการวางแผนการใช้สารเคมีทัง้ปี  

 

มาตรการการควบคมุความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ได้มีการทําสญัญาซือ้ขายสารเคมีเป็นรายปี สําหรับสารเคมีหลกัที่ใช้ในกระบวนการผลิต คือ สารส้ม และ

คลอรีน ซึ่งการยืนยนัราคาค่าสารเคมี เป็นราคาเดียวกนัทัง้ในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ อีกทัง้มีการจดัหาผู้ จําหน่าย

สารเคมีอนัดบัรองเพ่ือสํารองไว้ในกรณีท่ีมีความจําเป็น 

1.6 การยกเลิกสญัญาหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในสญัญา 

 บริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานในการผลิตนํา้ประปาที่มีคณุภาพที่สะอาด มีปริมาณนํา้ท่ีเพียงพอต่อความต้องการ และ

มีแรงดนันํา้ต่อเน่ืองตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ในสญัญา และสญัญาระหว่างบริษัทฯ กบัการประปาส่วนภมิูภาค มีความ

ชดัเจนและครบถ้วนอย่างเพียงพอตามกระบวนการกฎหมาย บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารสู่ภายนอกองค์กร ในเร่ืองของสญัญา

ดงักลา่ว และในระยะยาว ซึง่ได้ทําการศกึษาและมีแผนการขยายโรงกรองนํา้แหง่ที่สองให้ครอบคลมุกบักบัปริมาณความต้องการ

ใช้นํา้ โดยโรงกรองนํา้แห่งท่ีสองจะอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการใช้นํา้ ซึ่งเป็นการลดต้นทนุการดําเนินการ และจะมีผลต่อต้นทนุ

ตอ่หน่วยในการผลิตนํา้ และราคาที่เสนอขาย 

 

มาตรการการควบคมุความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวคิดของการประปาส่วนภมิูภาค ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใน

สญัญา และสร้างความเข้าใจกบับคุลากรของการประปาสว่นภมิูภาคในเร่ืองเก่ียวกบัปริมาณนํา้ที่จ่ายในพืน้ที่  

 

2. ความเส่ียงในส่วนที่เก่ียวข้องกับการทาํธุรกจิใหม่ (ธุรกจิอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากธุรกจินํา้ประปา)  
 

2.1 ศกัยภาพของบคุลากรไมร่องรับตอ่การขยายธรุกิจ 

 บริษัทฯ ดําเนินการจดัทํากรอบการพฒันาบคุลากรที่สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัทฯโดยบริษัทฯ ได้ใช้Individual 

Development Plan (IDP)เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร พร้อมทัง้มีการกําหนดเป้าหมายเก่ียวกบัการพฒันา

บุคลากร มีการอบรมทัง้ในห้องเรียน และวิธีการพฒันาอ่ืนๆ เช่น การมอบหมายโครงการ การเพ่ิมคุณค่าในงาน  และการให้

คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือให้สามารถบรรลผุลการปฏิบติังาน 

 

มาตรการการควบคมุความเสี่ยง 

 บริษัทฯ มีการเตรียมการศึกษาคณุสมบติัของตําแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจใหม่วิเคราะห์อัตรากําลงัพนกังาน 

เพ่ือจดัเตรียมบคุลากรให้รองรับกบัการขยายธรุกิจใหม ่

2.2 การเลือกผู้ ร่วมธรุกิจผิดพลาด  

 ในการเลือกผู้ ร่วมธรุกิจ บริษัทฯ ได้ทําการศกึษาประวติั และผลประกอบการในอดีตของผู้ ร่วมธุรกิจ รวมถึงศกัยภาพ

และสิทธิครอบครองในปัจจยัสําคญัที่มีอยู่ในการดําเนินธรุกิจนัน้ๆ โดยมีคณุสมบติัตามท่ีกําหนด บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการเข้าพบ

เพ่ือทําความเข้าใจในผู้ ร่วมธุรกิจ และใช้การติดต่อประสานงาน เพ่ือประเมินความสมัพนัธ์ และวฒันธรรมในการปฏิบติังาน

ร่วมกนั  

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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มาตรการการควบคมุความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้มีการพฒันาหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ ร่วมธุรกิจให้ชดัเจนย่ิงขึน้โดยอาศยัการศกึษาเรียนรู้จากขัน้ตอนใน

การกลัน่กรองผู้ ร่วมธรุกิจที่เป็นสากล ประสบการณ์จากการดําเนินงานครัง้ที่ผ่านที่มา และผนวกกบัสภาวะตลาดที่ควรจะเป็นใน

ขณะนัน้  

2.3 ขาดความพร้อมในการจดัหาทรัพยากร และปัจจยัอ่ืนๆ ที่สําคญั 

  ในการย่ืนข้อเสนอโครงการ บริษัทฯ ได้ดําเนินการศกึษาและรวบรวมข้อมลูธุรกิจ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ต้นทนุ และ

ความเป็นไปได้ทางธรุกิจเบือ้งต้น เพ่ือให้มีข้อมลูเพียงพอตอ่การดําเนินการทกุครัง้ 

 

มาตรการการควบคมุความเสี่ยง 

  บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลในธุรกิจใหม่ท่ีจะไปลงทุนไปว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านพลังงาน 

ส่ิงแวดล้อม รวมถึงธุรกิจการบําบดันํา้เสีย ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีการศกึษาในเร่ืองเก่ียวกบัการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่จะ

เข้าร่วมลงทนุกบัภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางการในการดําเนินธรุกิจใหม ่

   นอกจากความเสี่ยงหลกัที่ได้ทําการขึน้ทะเบียนไว้ ยงัต้องพิจารณาถึงเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ใหม่ๆ   ไม่จํากดัเฉพาะ

ความเสี่ยงท่ีเป็นความเสียหาย แต่ยงัรวมถึงปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ที่บ่งชีโ้อกาสเกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์

ตา่งๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถบง่ชีเ้หตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้และมี

ผลกระทบตอ่องค์กร ตลอดจนสามารถจดัการความเสียงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผล

ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ที่องค์กรกําหนด 
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