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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 

 บริษัท นํา้ประปาไทย  จํากัด ( มหาชน )  (“บริษัท ฯ”) ได้จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2543 โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพืน้ที่  อําเภอนครชัยศรี 

อําเภอสามพราน อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม อําเภอกระทุ่มแบนและอําเภอเมืองสมทุรสคร จงัหวดัสมทุรสาคร เพ่ือ

ทดแทนการใช้นํา้บาดาลของภาคเอกชน และเป็นการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและนํา้เค็มแทรกซึ่มสู่แหล่งนํา้ใต้ดิน โดยเร่ิมผลิต

และจําหน่ายนํา้ประปาให้ กปภ. ตัง้แตปี่ 2547  

 ปัจจุบนับริษัทฯ มีกําลงัการผลิตนํา้ประปาสงูสดุท่ี 440,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ซึ่งเป็นอนัดบัหนึ่งเม่ือเทียบกบัผู้

ประกอบกิจการนํา้ประปาภาคเอกชนรายอ่ืนในประเทศไทย และถือหุ้นในบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั  (“ประปาปทมุธานี“) 

ร้อยละ 98 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทัง้หมดของประปาปทมุธานี ที่มีกําลงัการผลิตสงูสดุท่ี 388,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนัส่งผล

ให้ประปาปทมุธานี เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัได้เข้าซือ้สิทธิในการบริหารจดัการนํา้ประปาและการบําบดันํา้

เสียในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีกําลงัการผลิตนํา้ประปาที่ 48,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั และมี

กําลงัการบําบดันํา้เสียที่ 18,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 

  บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจนํา้ประปาโดยมีบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ จํากดั  (”ไทยวอเตอร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี

บริษัทฯ  ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ( ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 68 และถือหุ้นโดยอ้อมผ่านประปาปทมุธานี ซึง่เป็นบริษัทย่อยอีก

ร้อยละ 32) ทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายปฏิบติัการในการบริหารและจดัการด้านการซ่อมบํารุงและการตรวจสอบคณุภาพ

นํา้ประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือผลิตและจ่ายนํา้ประปาให้กบั กปภ.  

 ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 3,990 ล้านบาท โดย

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรับหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณปูโภค ในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2551 

 เพ่ือตอบสนองต่อวิสยัทศัน์ใหม่ขอบริษัทฯ ที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชัน้นําของประเทศด้านธุรกิจนํา้ พลงังานและ

สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (CKP) ธุรกิจ Holding Company ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ในโรงไฟฟ้าพลังนํา้ นํา้งึม 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมระบบ Cogeneration โดยบริษัทฯ ได้ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 30  ของทนุจด

ทะเบียน 9,200 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ 2,760 ล้านบาท   
  

1. พัฒนาการสาํคัญในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทฯ (ตัง้แต่ปี 2551-2555) 
 

ปี 2551 

 ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปเม่ือธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้เพ่ิมทนุชําระ

แล้วเป็นจํานวน 3,990 ล้านบาท 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรับหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในกลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลงังาน

และสาธารณปูโภค 

 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาซือ้ขายนํา้ประปากบัการประปาสว่นภมิูภาคสําหรับส่วนขยาย โดยเพ่ิม

ปริมาณรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําเพ่ิมขึน้จาก 300,000 ลบ.ม./วนั เป็น 354,000 ลบ.ม./วนั 

 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาว่าจ้าง ช. การช่าง ให้ก่อสร้างงานโยธาโครงการขยายกําลงัการผลิตและส่งนํา้ประปาจาก 

320,000 ลบ.ม./วนั เป็น 440,000 ลบ.ม./วนั มลูคา่ 638,926,000 บาท 
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ปี 2552 

 บริษัทฯ ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวนเงิน 7,000 ล้านบาทเพ่ือการปรับโครงสร้างหนีก้ารบริหารและจดัการเงินกู้ เดิมโดยมี

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกจําหน่ายดงันี ้

1. จําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 3,500 ล้านบาท อายหุุ้นกู้  3 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ ร้อยละ 4 

2. จําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 1,700 ล้านบาท อายหุุ้นกู้  5 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ ร้อยละ 4.75 

3. จําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 1,800 ล้านบาท อายหุุ้นกู้  7 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.35 

 บริษัทฯได้ลงนามในสญัญาการเข้าซือ้สิทธิในการบริหารและจดัการนํา้ประปาและนํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

ระยะเวลาการเข้าซือ้สิทธิ 30 ปี มลูคา่ 1,400 ล้านบาท 

 ลงนามในสญัญากู้ เงิน จํานวนเงิน 3,600 ล้านบาทเพ่ือปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทย่อยโดยปล่อยเงินกู้ ยืมให้บริษัท 

ประปาปทมุธานี จํากัด จํานวนเงิน 3,000 ล้านบาทและส่วนที่เหลือใช้ในการขยายกําลงัการผลิตและการบริหารและ

จดัการของบริษัทฯ                               

ปี 2553 

 บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากัด ได้ควบรวมกับ บริษัท บี เจ ที วอเตอร์ จํากัด จัดตัง้เป็นบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 

จํากดั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 68 และบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 32 

 บริษัทฯ ได้ขยายกําลงัการผลิตส่วนต่อขยายจากกําลงัการผลิตเดิมที่ 320,000 ลบ.ม./วนัเป็น 440,000 ลบ.ม./วนั และ

เร่ิมจําหน่ายนํา้ประปาตามสัญญาซือ้ขายนํา้ประปากับการประปาส่วนภูมิภาค สําหรับส่วนขยายทําให้บริษัทฯ มี

ปริมาณการจ่ายนํา้ขัน้ต่ําเพ่ิมเป็น 309,000 ลบ.ม/วนั       

ปี 2554 

 เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั จํานวน 3,000,000 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 

ของหุ้นทัง้หมดจํานวน 10,000,000 หุ้น ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั ประกอบธุรกิจหลกั

โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 27 มิถนุายน 2554 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ธรุกิจพลงังานไฟฟ้าภายใต้การถือหุ้นของ บริษัท ช. การช่าง จํากดั (มหาชน)) 

ปี 2555 

 บริษัทฯ ออกจําหน่ายหุ้ นกู้ จํานวนเงิน 3,500 ล้านบาท เพ่ือชําระคืนเงินของหุ้ นกู้ เดิมที่ครบกําหนดชําระในวันที่             

26 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกจําหน่ายดงันี ้

1. จําหน่ายหุ้นกู้  จํานวน 1,500 ล้านบาท อายหุุ้นกู้  7 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ ร้อยละ 4.40 (ครบกําหนดไถ่ถอน 

 หุ้นกู้  วนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562) 

2.   จําหน่ายหุ้นกู้  จํานวน 2,000 ล้านบาท อายหุุ้นกู้  10 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ ร้อยละ 4.60  (ครบกําหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้  วนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2565) 

 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญากู้ เงิน กบัธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) จํานวนเงิน 2,760 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์

นําไปชําระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด ระยะเวลาชําระคืนเงินต้นภายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2563 

 บริษัทฯ ชําระเงินคา่หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (จากเดิม 100 ล้านหุ้น เป็น 9,200 ล้านหุ้น) ตามสดัสว่นผู้

ถือหุ้นร้อยละ 30 จํานวน 2,730 ล้านบาท มีผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั จํานวน 276 ล้านหุ้น 

หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30 
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2.  ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ  

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีผลิตและจ่ายนํา้ประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ภายใต้

สมัปทานประกอบกิจการประปาท่ีได้รับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 ปีโดยมีแม่นํา้ท่าจีน

เป็นแหล่งนํา้ดิบในการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปากับการประปาส่วนภมิูภาคเป็น

เวลา 30 ปี โดยเร่ิมจ่ายนํา้ตามสัญญาให้กับกปภ.เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีสัญญาการซือ้นํา้ขัน้ต่ําท่ี 300,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมกับกปภ.โดยกปภ. ซือ้นํา้ขัน้ต่ําเพ่ิมเป็น 

354,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั  และบริษัทฯ จะจ่ายนํา้ขัน้ต่ําให้กบักปภ.เพ่ิมขึน้ทกุๆ 9,000 ลกูบาศก์เมตรเป็นเวลา 5 ปี จนครบ 

354,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ในปี 2558  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เร่ิมจ่ายนํา้ขัน้ต่ําในส่วนท่ีเพ่ิมจาก 300,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั เม่ือ

วนัที่  1 กนัยายน 2553  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการเข้าซือ้สิทธิการบริหารและจัดการ

นํา้ประปาและนํา้เสียในนิคมโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การลงทนุในบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

เม่ือวนัที่ 29 มิถนุายน 2550 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั (ประปาปทมุธานี) ในการ

เข้าซือ้หุ้ นประปาปทุมธานีในครัง้นี ้ทําให้ประปาปทุมธานีมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทประปาปทุมธานี

ประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาให้กบัการประปาสว่นภมิูภาค (กปภ.) เช่นเดียวกบับริษัทฯ โดยบริษัทประปาปทมุธานี

ได้เข้าทําสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปากบั กปภ. เม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2538 มีอายสุญัญา 25 ปี เร่ิม

ตัง้แต่วนัท่ี 15 ตลุาคม 2541 และสิน้สดุวนัที่ 14 ตลุาคม 2566 โดย กปภ. รับซือ้นํา้ประปาจากประปาปทมุธานีเพ่ือจําหน่ายแก่

ประชาชนในพืน้ท่ีบริการปทมุธานี-รังสิต จงัหวดัปทมุธานี และได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย 

เม่ือวนัที่ 13 มกราคม 2543 มีระยะเวลา 25 ปี  ประปาปทมุธานี มีโรงผลิตนํา้ประปาที่ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี โดยจ่าย

นํา้ประปาให้กบั กปภ. สํานกังานประปาปทมุธานีและสํานกังานประปารังสิต โดยปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในประปาปทมุธานีร้อย

ละ 98 อีกร้อยละ 2 เป็นของการประปาสว่นภมิูภาค 

 การควบรวมกิจการของบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ส์ จํากดั 

 บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ควบรวมกิจการกบับริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประปาปทมุธานี ในวนัท่ี 8 มกราคม 2553 และจดัตัง้เป็นบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ส์ จํากัด 

และมีการเปลี่ยนสัญญาจากสัญญาบริหารจัดการและการซ่อมบํารุง เป็นสญัญาการซ่อมบํารุง ดําเนินการซ่อมบํารุงให้กับ

บริษัทฯ และบริษัทประปาปทมุธานี รวมถึงท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ส์

ในสดัสว่นร้อยละ 68.5 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 60 ล้านหุ้น 

 การลงทนุในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

 เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาการเข้าซือ้สิทธิในการบริหารและจดัการนํา้ประปาและนํา้เสีย

ในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ระยะเวลาการเข้าซือ้สิทธิ 30 ปี มลูคา่ 1,400 ล้านบาท โดยมีกําลงัการผลิตนํา้ประปาบนผิวดินที่ 

48,000 ลบ.ม./วนั ราคาจําหน่ายนํา้ประปาอยู่ที่ 22.5 บาทต่อลบ.ม. และมีกําลงัการบําบดันํา้เสียที่ 18,000 ลบ.ม./วนั ราคา

คา่บริการในการบําบดันํา้เสียอยู่ท่ี 7-9 บาทตอ่ลบ.ม.แล้วแต่ระดบัคณุภาพของนํา้ที่เสีย แต่ถ้าระดบัคณุภาพของนํา้เสียเกินกว่า

เกณฑ์ที่กําหนดไว้จะคิดคา่บริการในอตัรา 20 บาทต่อลบ.ม. โดยเหตผุลหลกัท่ีบริษัทฯ เข้าไปซือ้สิทธิที่ดินบางปะอิน คือ 1) เป็น
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การลดการพึ่งพารายได้จากลกูค้ารายเดียว คือ การประปาส่วนภมิูภาค (กปภ.)และมีพืน้ท่ีในการให้บริการเพ่ิมมากขึน้ 2) เป็น

การขยายฐานทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจการบําบดันํา้เสีย และ 3) เป็นผู้ ให้บริการโดยตรงกบัลกูค้าเองอย่างครบ

วงจร  โดยข้อมลูเบือ้งต้นของนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินมีดงันี ้

 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอินเป็น 1 ใน 30 กว่านิคมอตุสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของการนิคมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ตัง้อยู่ที่ถนนอดุมสรยทุธ ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เม่ือปี 2532 บริษัท ท่ีดิน

บางปะอิน จํากดั ได้ลงนามในสญัญาร่วมดําเนินงานพฒันาโครงการนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการโดยเอกชน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้เร่ิมดําเนินการปี 2535 มีเนือ้ที่รวม 

1,962 ไร่ ซึง่ถ้าแบ่งพืน้ท่ีตามลกัษณะของเขตอตุสาหกรรมจะสามารถแบ่งได้ คือ เขตอตุสาหกรรมทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 59 เขต

สาธารณปูโภคและพืน้ท่ีสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 30 เขตอตุสาหกรรมส่งออกคิดเป็นร้อยละ 8 และเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยั

คิดเป็นร้อยละ 3 และถ้าแบง่ตามการใช้สอยพืน้ที่ที่เกิดขึน้จริงจะแบง่ได้ คือ  พืน้ท่ีโรงงานที่เปิดดําเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 55 

เขตสาธารณูปโภคและพืน้ท่ีสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 30 พืน้ท่ีขายแล้วแต่ยงัไม่ได้ดําเนินการใดๆ คิดเป็นร้อยละ 12 และพืน้ที่ยงั

ไม่ได้ขายคิดเป็นร้อยละ 3 ลักษณะของโรงงานที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประกอบด้วยโรงงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 29 โรงงานเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร อะไหล่ คิดเป็นร้อยละ 14 และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

อตุสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 11 เป็นต้น ซึ่งค่อนข้างมีความหลากหลายของโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน บริษัท ที่ดิน

บางปะอิน จํากดั ก่อตัง้ปี พ.ศ. 2531 ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 240 ล้านบาท 

 ในปลายปี 2554 ประเทศไทยประสบกบัมหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ ซึง่นิคมอตุสหากรรมบางปะอินได้รับผลกระทบคอ่นข้าง

รุนแรงกบัอทุกภยัดงักล่าว โดยผู้ประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินได้หยดุดําเนินกิจการทัง้หมด และบริษัทฯ ได้หยดุ

ดําเนินการผลิตและจ่ายนํา้ประปาตลอดจนการบําบดันํา้เสียในนิคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคมถึงเดือน 

พฤศจิกายน 2554 ในต้นปี 2555 ผู้ประกอบการได้กลบัมาฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ ได้มีการผลิตและจ่ายนํา้ประปาให้กับนิคม

อตุสหกรรม อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตและจ่ายนํา้ประปาในช่วงแรกยงัไม่มากนกั เป็นการจ่ายนํา้ให้กบัผู้ประกอบการเพ่ือ

การฟืน้ฟธูรุกิจจากการถกูนํา้ทว่มเป็นระยะเวลานาน 

 ปัจจบุนัการดําเนินกิจการในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินในการผลิตนํา้ประปาและการบําบดันํา้เสียบริษัทฯ สามารถ

ดําเนินการได้เต็ม 100 %  แต่เน่ืองจากมีผู้ประกอบการบางรายยงัอยู่ในระหว่างการฟืน้ฟูกิจการ จึงทําให้การผลิตและจ่าย

นํา้ประปารวมถึงการบําบดํัานํา้เสียให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ อยู่ในสดัส่วนร้อยละ 80 ของยอดจ่ายนํา้ก่อนเกิดอุทกภยัที่ 

จํานวน 15,200 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 

 การลงทนุในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

 เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2554 บริษัท ฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั ( CKP)  จากบริษัท ช.การ

ช่าง จํากัด ( มหาชน ) ( “CK”)  จํานวน 1,100,000 หุ้น  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด ( มหาชน ) ( “BECL”) จํานวน  

1,200,0000 หุ้น และ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากดั ( “BLDC” ) จํานวน 699,999 หุ้น  ซึง่เม่ือรวมกบัหุ้นเดิมท่ีถืออยู่แล้ว 1 หุ้น  

ทําให้บริษัทฯ ถือหุ้นรวม 3,000,000 หุ้น ที่ราคา 10 บาท มลูค่ารวมทัง้สิน้ 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจํานวน

เงินทนุจดทะเบียน 100 ล้าน บาท   ในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ CKP มีมติให้เพ่ิมทนุจดทะเบียน

จาก 100 ล้านบาท เป็น 9,200 ล้านบาท  ดงันัน้เพ่ือเป็นการรักษาสดัส่วนการถือหุ้นใน CKP ในสดัส่วนร้อยละ 30 บริษัทฯ 

จะต้องซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของ CKP จํานวนรวมไม่เกิน 273,000,000 หุ้นซึ่งเม่ือรวมกับหุ้นที่บริษัทฯได้มาก่อนหน้านีจํ้านวน 

3,000,000 หุ้นจะทําให้บริษัทฯ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 276,000,000 หุ้น  หรือคืดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นจดทะเบียจํานวน 
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920,000,000 หุ้น  ทัง้นี ้ CKP ได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุในปี 2555 และบริษัทฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ้นในส่วนที่มีการเพ่ิมทนุเป็นที่

เรียบร้อยแล้วเม่ือเดือนพฤษภาคม  

 โครงสร้างการถอืหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: *สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 2 ถือโดย การประปาส่วนภมิูภาค 

 

 

3. โครงสร้างรายได้ 
 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้หลกัจากการผลิต และจําหน่ายนํา้ประปาให้แก่ การประปาส่วนภมิูภาค (กปภ.) โดย

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปากับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่ง กปภ. รับซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ เป็นเวลา 30 ปีเร่ิม

ตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2547  กปภ. จะรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ํา (Minimum Off-take Quantity: MOQ) ตลอดอายขุองสญัญา 

โดยเร่ิมต้นที่ 200,000 ลบ.ม./วนั และเพ่ิมขึน้เป็น 250,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2549 จนถึง MOQ สงูสดุที่ 

300,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตว่นัที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป  

เดือนธนัวาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเดิมกบั กปภ. โดย กปภ. ตก

ลงที่จะรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําส่วนเพ่ิม ณ วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาส่วนเพ่ิมวนัแรกเท่ากบั 9,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพ่ิมทกุ ๆ 

รอบปี ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วนั จนถึง 54,000 ลบ.ม./วนั ดงันัน้ ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ กปภ. รับซือ้ทัง้สิน้จากบริษัทฯ ในปี 

2553 จะเท่ากบั 309,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพ่ิมทกุปีจนกระทัง่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. รับซือ้จากบริษัทฯ เท่ากบั 

354,000 ลบ.ม./วนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างการขยายกําลงัการผลิตและส่งนํา้ประปาจาก 320,000 ลบ.ม./วนั เป็น 

440,000 ลบ.ม./วนั  

 วนัที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาการเข้าซือ้สิทธิในการบริหารและจดัการนํา้ประปาและนํา้เสียใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยมีกําลังการผลิตนํา้ประปาที่ 48,000 ลบ.ม./วัน และมีกําลังการบําบัดนํา้เสียที่ 18,000        

ลบ.ม./วนั นบัตัง้แตปี่2552โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จงึได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีเพียงการประปาสว่นภมิูภาค 

68.5 % 

31.5 % 
บจก. ประปาปทมุธานี 

ทนุจดทะเบียน  1,200  ล้านบาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว  1,200  ล้านบาท 

 

 

บมจ. นํา้ประปาไทย 

ทนุจดทะเบียน  3,990  ล้านบาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว  3,990  ล้านบาท 

 

 

98.0 %

 
บจก. ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ส์ 

ทนุจดทะเบียน  60  ล้านบาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว  60  ล้านบาท 

 

 

บจก. ซีเค พาวเวอร์ 

ทนุจดทะเบียน 9,200  ล้านบาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว  9,200  ล้านบาท 

 

 

30.0 % 
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 สว่นประปาปทมุธานีเร่ิมดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการ (Pre-sale) ตัง้แตว่นัที่ 11 

กนัยายน 2541 และมีรายได้จากการการจําหน่ายนํา้ประปาตามสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาเม่ือวนัท่ี 

15 ตลุาคม 2541โดยมีกําลงัการผลิตท่ี 144,000 ลบ.ม./วนั ตอ่มาในปี 2542 ได้ขยายกําลงัการผลิตจาก 144,000ลบ.ม./วนั 

เป็น 288,000 ลบ.ม./วนั และในปี 2551 ประปาปทมุธานีได้ขยายกําลงัการผลิตจากเดิม 288,000 ลบ.ม./วนั เป็นกําลงัการผลิต

สงูสดุท่ี 388,000 ลบ.ม./วนั 

 นอกจากนี ้บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการจดัการ

และซ่อมบํารุงให้กับบริษัทฯ และบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด แล้ว ยังมีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการให้บริการดําเนินการ

บํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปาและระบบบําบดันํา้เสียของนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตีแ้ละนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครจงัหวดั

ชลบรีุและจงัหวดัระยอง 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(1)    

                                                                                                          (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

รายได้จากการประกอบกจิการประปา 4,310 97.5 4,461 96.2 4,838 91.8 

รายได้จากการบริการ(2) 85.0 1.9 85.0 1.8 87.0 1.7 

รายได้อ่ืน(3) 25.0 0.6 89.4 1.9 347.0 6.6 

รวมรายได้ 4,420 100 4,635 100 5,272 100 

ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ:  
 (1) ข้อมลูโครงสร้างรายได้มาจากงบแสดงฐานะการเงินจริงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามสามารถพิจารณางบเสมือนงบแสดงฐานะการเงิน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใน ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 (2) เป็นรายได้จากการให้บริการผลิตนํา้ประปาของบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั ให้แก่อมตะนคร 
(3) สว่นใหญ่เป็นรายได้ดอกเบีย้รับ 

 

 ปริมาณความต้องการนํา้ประปาในพืน้ท่ีที่ได้รับสมัปทาน มีความแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะประเภทของผู้ใช้นํา้ 

และพืน้ท่ีสํานกังานประปาของ กปภ. ท่ีบริษัทฯ จําหน่ายนํา้ประปาให้มี 3 แหง่ คือ 

(1) สํานกังานประปาสามพราน ดแูลพืน้ท่ีจ่ายนํา้ในพืน้ท่ี อ.สามพราน อ.นครชยัศรี และ บางส่วนของ อ.เมือง   

จ.นครปฐม  

(2) สํานกังานประปาอ้อมน้อย ดแูลพืน้ท่ีให้บริการนํา้ประปาในพืน้ที่บางส่วนของ อ.กระทุ่มแบน  จ.สมทุรสาคร 

และ อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม  

(3) สํานักงานประปาสมทุรสาคร ดูแลพืน้ที่ให้บริการนํา้ประปาในพืน้ท่ี อ.เมืองสมทุรสาคร และ บางส่วนของ     

อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 

สว่นประปาปทมุธานี จําหน่ายนํา้ประปาให้กบัพืน้ที่บริการ 2 แหง่ คือ 
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(1) สํานักงานประปาปทุมธานี ดูแลพืน้ที่ให้บริการนํา้ประปาในพืน้ที่ฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาในเขต  

จ.ปทมุธานี ซึง่ได้แก่ อ.เมือง อ.สามโคก และ อ.ลาดหลมุแก้ว 

(2) สํานักงานประปารังสิต ดูแลพืน้ที่ให้บริการนํา้ประปาในพืน้ที่ฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้เจ้าพระยาในเขต  

จ.ปทมุธานี ซึง่ได้แก่ อ.คลองหลวง อ.ธญับรีุ และ อ.ลําลกูกา 

 ทัง้นี ้ในแต่ละสํานกังานประปาได้ทําการจดักลุ่มประเภทของผู้ ใช้นํา้ประปาตามเกณฑ์ของ กปภ. ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่  

(1) ผู้ใช้นํา้ภาคครัวเรือน ได้แก่ ที่พกัอาศยั ศาสนสถานและกิจการสาธารณะกศุล และธรุกิจและการค้า 

(2) ผู้ใช้นํา้ภาคพาณิชยกรรม ได้แก่ สว่นราชการ สถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสขุของรัฐ สถานศกึษา

ของรัฐ ธรุกิจและการค้า (ขนาดเลก็) สถานพยาบาลเอกชน และสถานศกึษาเอกชน 

(3) ผู้ ใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรม ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ  อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมเกษตร อตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 

อตุสาหกรรมเคมี วสัดกุ่อสร้างและการพิมพ์ โรงแรมและสถานเริงรมย์ ธุรกิจและการค้า (ขนาดใหญ่) และเขต

นิคมอตุสาหกรรม 

 ตามลกัษณะของการประกอบธุรกิจนํา้ประปาโดยมี กปภ. เป็นผู้ซือ้นํา้ซึ่งมีระบบท่อบริการเช่ือมต่อกับท่อจ่ายนํา้ 

(LDN) ของสถานีจ่ายนํา้ มลูค่าการซือ้ขายนํา้ประปาท่ีซือ้ขายในแต่ละเดือนจะถกูวดัด้วยมาตรวดันํา้ซึง่ติดตัง้ ณ สถานีจ่ายนํา้

แต่ละแห่ง และนํามาคณูกบัราคานํา้ประปาท่ีถกูกําหนดตามสญัญา ดงันัน้นํา้ประปาที่ออกจากสถานีจ่ายนํา้เม่ือผ่านมาตรวดั

นํา้แล้ว จะถือว่าการขายเป็นไปโดยสมบูรณ์ นํา้ประปาเหล่านีจ้ะถูกส่งโดยท่อจ่ายนํา้ (LDN) และนํา้ประปาดงักล่าวถือเป็น

กรรมสิทธ์ิของ กปภ. จนกวา่จะถกูสง่ไปยงัผู้ ใช้นํา้ตอ่ไป  

 โดยปกติของระบบท่อบริการของ กปภ. มกัทําด้วยท่อเหล็กหรือท่อซีเมนต์ซึ่งมีความแตกต่างกนัออกไปแล้วแต่พืน้ที่ 

โดยท่อดงักล่าวจะถูกเช่ือมต่อกันตามแนวเส้นทางของกรมทางหลวงขนานไปกับเส้นทางการเดินรถ ดงันัน้นํา้ประปาที่ถูกส่งไป

ตามท่อเหล่านีอ้าจมีการสญูเสียไประหว่างเส้นทาง ไม่ว่าจะด้วยท่อที่อาจเช่ือมต่อกนัไม่แนบสนิท การทรุดตวัของแผ่นดินหรือคอ

สะพานทําให้เกิดรอยแตกร้าวที่ท่อส่งนํา้ หรือท่อแตกร่ัวจากอบุติัเหตทุางถนน เป็นต้น ทําให้เกิดนํา้สญูเสียระหว่างการเดินทาง

ของนํา้ประปาในทอ่จ่ายนํา้ไปยงัผู้บริโภค ซึง่ปริมาณนํา้ท่ีสญูเสียไปดงักลา่วถือเป็นความรับผิดชอบของ กปภ.  

ด้วยลกัษณะการดําเนินธรุกิจดงักลา่ว ทําให้บริษัทฯ และประปาปทมุธานี ไมส่ามารถจําแนกรายได้ของบริษัทฯ  และ

ประปาปทมุธานี ตามประเภทผู้ใช้นํา้ได้ เน่ืองจากการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ และประปาปทมุธานี เกิดขึน้ ณ สถานี

จ่ายนํา้ที่ได้ทําการสง่นํา้ตอ่ไปยงัทอ่ของ กปภ. และ กปภ. จะสามารถรับรู้รายได้จากการขายเม่ือนํา้ประปาถกูสง่ไปยงัผู้ ใช้นํา้

โดยผ่านมาตรวดันํา้ของผู้ใช้แตล่ะราย โดยการคํานวณปริมาณ และมลูคา่นํา้ที่ กปภ. ขายให้แก่ผู้ ใช้นํา้ อยู่ในความดแูลของ

สํานกังานประปาทัง้ 5 แหง่ตามที่ได้กลา่วข้างต้น ดงันัน้ผลตา่งระหวา่งปริมาณนํา้ที่ กปภ. ซือ้จากบริษัทฯ และประปาปทมุธานี 

และปริมาณนํา้ที ่กปภ. ขายให้แก่ผู้ใช้นํา้ถือเป็นปริมาณนํา้สญูเสียทีเ่กิดขึน้จากการสง่นํา้ตามระบบทอ่จ่ายนํา้ 
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จาํนวนผู้ใช้นํา้ และปริมาณการใช้นํา้แยกตามประเภทผู้ใช้นํา้ประปาตามข้อมูลของ กปภ.  

ในเขตพืน้ที่จาํหน่ายนํา้ประปาของบริษัทฯ  

  

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวน 

% 

ปริมาณ 

% 

จาํนวน 

% 

ปริมาณ 

% 

จาํนวน 

% 

ปริมาณ 

%   ผู้ใช้นํา้ การใช้นํา้ ผู้ใช้นํา้ การใช้นํา้ ผู้ใช้นํา้ การใช้นํา้ 

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

ผู้ใช้นํา้ 

8,067 7.10 43,017,775 51.68 8,686 7.26 45,069,309 51.95 

      

9,027  6.99% 

  

47,266,948  49.53 ภาคอุตสาหกรรม 

ผู้ใช้นํา้ 

16,276 14.40 19,669,755 23.60 17,417 14.56 21,141,762 24.37 

    

17,894  13.86% 

  

24,532,793  25.71 ภาคพาณิชยกรรม 

ผู้ใช้นํา้ 

88,735 78.50 20,545,514 24.70 93,524 78.18 20,547,688 23.68 

  

102,160  79.14% 

  

23,633,076  24.76 ภาคครัวเรือน 

รวมทัง้สิน้ 113,078 100 83,233,044 100 119,627 100 86,758,759 100 129,081 100 95,432,817 100 

ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  
 จากตวัเลขจํานวนผู้ ใช้นํา้ประปา และปริมาณการใช้นํา้ประปาในพืน้ที่ให้บริการของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าในปี 2553 

ถึงปี 2555 จํานวนผู้ ใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรมจะมีจํานวนน้อยท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัจํานวนผู้ ใช้นํา้ภาคพาณิชยกรรมและภาค

ครัวเรือน แตเ่ม่ือพิจารณาจากปริมาณการใช้นํา้พบวา่ภาคอตุสาหกรรมมีปริมาณการใช้นํา้สงูที่สดุรองมาเป็นภาคพาณิชยกรรม 

และภาคครัวเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ49.53 ร้อยละ 25.71  และร้อยละ  24.76 ตามลําดบั ดงันัน้ผู้ ใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรมจึงถือ

เป็นผู้ ใช้นํา้หลกัในพืน้ที่บริการ โดยแนวโน้มปริมาณการใช้นํา้ของผู้ ใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรมค่อนข้างคงท่ี ด้วยสดัส่วน ร้อยละ 

51.68 ร้อยละ 51.95 และร้อยละ 49.53 ตามลําดบั ส่วนสดัส่วนผู้ ใช้นํา้ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือนมีสดัส่วนค่อนข้าง

ใกล้เคียงกนั โดยสดัส่วนการใช้นํา้ของภาคพาณิชยกรรมคิดเป็นร้อยละ 23.60  ร้อยละ 24.37 และร้อยละ 25.71 ตามลําดบั 

สว่นผู้ใช้นํา้ภาคครัวเรือนมีสดัสว่นการใช้นํา้คิดเป็นร้อยละ 24.70 ร้อยละ23.68 และร้อยละ 24.76 ตามลําดบั ทัง้นี ้ปริมาณการ

ใช้นํา้ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณและสัดส่วนเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตามในปี 2555 ปริมาณการใช้นํา้ของ

ภาคอุตสาหกรรมถึงแม้จะมีปริมาณลดลงบ้างเล็กน้อยก็ตาม แต่ยงัคงมีสดัส่วนใกล้เคียงที่ร้อยละ 50 หรือเท่ากับภาคพาณิช

กรรมและภาคครัวเรือนรวมกนั แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผู้ ใช้นํา้ในพืน้ที่บริการของบริษัทฯ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมถือเป็น

ผู้ใช้นํา้ที่มีความสําคญัตอ่การประกอบกิจการของบริษัทฯ  

จาํนวนผู้ใช้นํา้ และปริมาณการใช้นํา้แยกตามประเภทผู้ใช้นํา้ประปาตามข้อมูลของ กปภ.  

ในเขตพืน้ที่จาํหน่ายนํา้ประปาของบริษัทประปาปทุมธานี 

  

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวน 

% 

ปริมาณ 

% 

จาํนวน 

% 

ปริมาณ 

% 

จาํนวน 

% 

ปริมาณ 

%   ผู้ใช้นํา้ การใช้นํา้ ผู้ใช้นํา้ การใช้นํา้ ผู้ใช้นํา้ การใช้นํา้ 

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

ผู้ใช้นํา้ 

9,055 4.04 27,532,281 28.23 9,418 3.97 27,610,630 29.73 

        

12,402  

                  

4.70  

   

29,269,143  

          

28.37  ภาคอุตสาหกรรม 

ผู้ใช้นํา้ 

19,246 8.59 19,706,665 20.21 19,775 8.34 17,592,781 18.95 

        

21,957  

                  

8.32  

   

19,642,607  

          

19.04  ภาคพาณิชยกรรม 

ผู้ใช้นํา้ 

195,638 87.36 50,284,530 51.56 207,879 87.69 47,653,955 51.32 

      

229,416  

                

86.97  

   

54,243,213  

          

52.58  ภาคครัวเรือน 

รวมทัง้สิน้ 223,939 100 97,523,476 100 237,072 100 92,857,366 100 63,775 100 103,154,963 100 
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ท่ีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

 สําหรับจํานวนผู้ ใช้นํา้ประปา และปริมาณการใช้นํา้ประปาในพืน้ที่ให้บริการของบริษัทประปาปทมุธานี จะเห็นได้ว่า

ในปี 2553 ถึงปี 2555 จํานวนผู้ ใช้นํา้และปริมาณการใช้นํา้ภาคครัวเรือน จะมีจํานวนมากที่สดุมีสดัส่วนกว่าร้อยละ 50 ของ

ปริมาณการใช้นํา้ทัง้หมดเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนผู้ ใช้นํา้ภาคพาณิชยกรรมและภาคอุตสาหกรรม โดยภาคอุตสาหกรรมมี

จํานวนการใช้นํา้น้อยท่ีสดุแตมี่ปริมาณการใช้นํา้รองลงมาจากภาคครัวเรือน และมากกว่าภาคพาณิชยกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ

28.37 ร้อยละ 19.04  และร้อยละ 52.58 ตามลําดบั ดงันัน้ผู้ ใช้นํา้ภาคครัวเรือนจึงถือเป็นผู้ ใช้นํา้หลกัในพืน้ที่บริการ ซึ่งมี

ปริมาณการใช้นํา้ค่อนข้างคงที่แต่มีแนวโน้มในสดัส่วนที่เพ่ิมขึน้ ด้วยสดัส่วน ร้อยละ 51.56 ร้อยละ 51.32 และร้อยละ 52.58

ตามลําดบั สว่นสดัสว่นปริมาณการใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรมมีสดัส่วนค่อนข้างจะแตกต่างกนั โดยสดัส่วน

การใช้นํา้ของภาคอตุสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 28.23  ร้อยละ 29.73 และร้อยละ 28.37 ตามลําดบั ส่วนภาคพาณิชยกรรมมี

สดัสว่นการใช้นํา้คิดเป็นร้อยละ 20.21 ร้อยละ18.95 และร้อยละ 19.04 ตามลําดบั  

 ทัง้นี ้ปริมาณการใช้นํา้ภาคครัวเรือนมีปริมาณและสดัส่วนที่มากกว่า ภาคอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรมรวมกนัซึ่ง

มากกวา่ร้อยละ 50 โดยแนวโน้มการใช้นํา้เพ่ิมสงูขึน้แสดงให้เหน็ถึงความสําคญัของผู้ใช้นํา้ภาคครัวเรือนต่อการประกอบกิจการ

ของบริษัทประปาปทมุธานี 

 

 

 

4. เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ  

  บริษัทฯ มีเป้าหมายในการคงไว้ซึ่งการรักษามาตรฐาน และคณุภาพในการผลิตนํา้ประปาเพ่ือสนองความต้องการ

การใช้นํา้ประปาในพืน้ที่อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมีเป้าหมายดงัตอ่ไปนี ้

4.1 เป้าหมายในธุรกจินํา้ประปา  

 โดยการมุง่เน้นการพฒันาองค์กร และรักษาไว้ซึง่ศกัยภาพในการดํา6เนินธรุกิจ ดงัตอ่ไปนี ้6  
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1) มุง่ตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจ และปริมาณความต้องการใช้นํา้ประปา โดยบริษัทฯ มุ่งขยายพืน้ท่ีบริการ

จ่ายนํา้ประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือเพ่ิมคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพืน้ท่ีบริการของบริษัทฯ ลดปริมาณการใช้

นํา้บาลที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การขยายธุรกิจนํา้ประปาของบริษัทฯ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมพืน้ที่ให้บริหาร

นํา้ประปา  

2) มุง่รักษามาตรฐานในการผลิตนํา้ประปาเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุ บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะรักษามาตรฐานในการ

ผลิต และการจ่ายนํา้ประปาของบริษัทฯ ให้มีความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างตอ่เน่ือง และเพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ใช้นํา้ประปา เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุ ทัง้นี ้จากเป้าหมายการปฏิบติังานประจําปี 2555 ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมาย

เก่ียวกบัการรักษามาตรฐานในการผลิตและจ่ายนํา้ประปาดงันี ้

- ความสะอาด :  

เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.257 เลม่ 1- 2521 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 100 ทัง้นี ้ทีผ่่าน

มา คณุภาพของนํา้ประปาที่ผลิตได้ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน 

- ความพอเพยีง : 

(ก) แรงดันนํา้ประปาไม่น้อยกว่า 25 เมตรนํา้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.5 ทัง้นี ้ในปี 2555   บริษัทฯ 

สามารถดําเนินการรักษาแรงดันของนํา้ ณ ปลายท่อจ่ายนํา้ของบริษัทฯ ให้ได้ไม่ ต่ํากว่า  

25 เมตรนํา้ อยู่ท่ีร้อยละ 76 เน่ืองจากมีความต้องการใช้นํา้ประปาเพ่ิมสงูขึน้มาก ดงันัน้บริษัทฯ จึง

อยู่ระหวา่งการศกึษาการเพ่ิมสถานีจ่ายนํา้ในพืน้ที่คลองโยงและกระทุม่แบน และศกึษาการลงทนุโรง

ผลิตนํา้แหง่ที่ 2 

(ข) มีปริมาณนํา้สํารองไม่น้อยกว่า 30,000 ลบ.ม./วนั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 ทัง้นี ้ในปี 2555 บริษัทฯ 

สามารถดําเนินการให้มีปริมาณนํา้สํารองมากกวา่ 30,000 ลบ.ม./วนั อยู่ที่ร้อยละ  100 

- ความต่อเน่ือง : 

(ก) ความต่อเน่ืองในการผลิตนํา้ประปา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.90 ทัง้นี ้ในปี 2555 บริษัทฯ มีความ

ตอ่เน่ืองในการผลิตนํา้ประปาตลอดทัง้ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 99.89 

(ข) ความต่อเน่ืองในการจ่ายนํา้ประปา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.97 ทัง้นี ้ในปี 2555 บริษัทฯ มีความ

ตอ่เน่ืองสะสมในการจ่ายนํา้ประปาของสถานีจ่ายนํา้ตา่ง ๆ ดงันี ้

- สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล อยู่ที่ร้อยละ  99.96 

- สถานีจ่ายนํา้มหาชยั อยู่ที่ร้อยละ  99.87  

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าในพืน้ท่ีดับ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน อย่างก็ตามในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ  

บริษัทฯ จะเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองให้กลบัมาจ่ายนํา้ประปาตอ่ไป 

3) รักษาความเป็นผู้ นําภาคเอกชนของประเทศไทยในการประกอบกิจการประปา  โดยการเป็นผู้ผลิตนํา้ประปา

ภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ขยายกําลงัการผลิตเป็น 440,000 ลบ.ม./วนั เพ่ือรองรับปริมาณความ

ต้องการนํา้ประปาท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และรักษาไว้ซึ่งการเป็นผู้ผลิต และจ่ายนํา้ประปาแต่เพียงผู้ เดียวในพืน้ท่ี จ.นครปฐม 

และ จ.สมทุรสาคร โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเดิมกบั กปภ.เม่ือวนัที่ 29 ธันวาคม 

2551 ซึง่ทําให้ปริมาณรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ํา (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จาก 300,000 ลบ.ม./วนั เป็น 354,000 ลบ.ม./วนั 
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โดย ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2553 เป็นวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาส่วนเพ่ิมวนัแรกMOQ เท่ากบั 309,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพ่ิมทกุ

รอบปี ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วนั จนกระทัง่ MOQ เป็น 354,000 ลบ.ม./วนั ตามลําดบั 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาความเป็นผู้ นําของการเป็นผู้ผลิตนํา้ประปา หากทางภาครัฐมีการให้สมัปทานการประกอบ

ธรุกิจนํา้ประปาเพ่ิมในประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายเข้าไปร่วมการแข่งประมลูด้วย โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ ช.การช่าง 

และมิตซยุ ไมมี่นโยบายการเข้าร่วมประมลูดงักลา่ว  

4) การดําเนินธุรกิจท่ีนอกเหนือจากธุรกิจนํา้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที่นอกเหนือจากการเป็นผู้ นํา

ภาคเอกชนในการประกอบกิจการนํา้ประปาแล้ว บริษัทฯ ยังได้มุ่งการดําเนินธุรกิจไปสู่ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตาม

วิสยัทศัน์ใหม่ของบริษัทที่ว่า เป็นบริษัทชัน้นําของประเทศในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกบันํา้ พลงังาน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ 

มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ ให้บริการด้านนํา้ประปา พร้อมกับการ

พฒันาพนกังานให้มีความพร้อมกบัธรุกิจใหมข่องบริษัทฯ 

4.2         เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มีผลประกอบการ

เป็นท่ีพอใจ บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นปัจจยัการนํามาซึ่งความสําร็จในการดําเนินธุกิจ

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นีด้้วยความเช่ือมัน่

ดงักล่าวบริษัทฯ จึงได้บริหารงานให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ตลอดจนแผนและกลยทุธ์ที่กําหนด กฎหมายหลกัเกณฑ์

และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอยู่และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเพ่ือยกระดบัการกํากบัดแูล

กิจการการดําเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส ไปสูแ่นวปฎิบติัอนัเป็นเลิศในระดบัสากล 

4.3 เป้าหมายการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ให้เหมาะสมในการประกอบ

ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบปฏิบติัการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด และสภาพแวดล้อม  ความเสี่ยง

ทางด้านเทคโนโลยี และนวตักรรม เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่จะทําการประเมินความเสี่ยงใน

ด้านตา่งๆ อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอย่างตอ่เน่ือง 

4.4 เป้าหมายการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาพนักงานเป็นการลงทุนในระยะยาวท่ีจะส่งผลสมัฤทธ์ิให้กับองค์กรและตวัพนกังาน โดยบริษัทฯ มุ่งมัน่

พฒันาพนกังานในทกุสายชีพทกุระดบัและทกุคนอย่างตอ่เน่ือง มีระบบการจดัการ และการกําหนดคณุลกัษณะของตําแหน่งงาน

ที่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธรุกิจของบริษัทฯ  

 เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบคุลากรที่มีคณุสมบติั และอตัรากําลงัที่เพียงพอต่อทัง้ธุรกิจปัจจบุนัคือ การผลิตและ

จ่ายนํา้ประปา การบริหารจดัการนํา้ประปา และนํา้เสีย และจะสามารถขยายการดําเนินกิจการจากธุรกิจนํา้ประปาไปสู่ธุรกิจ

บริหารจดัการนํา้เสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน หรือแม้แต่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบร่ืนนัน้  ปัจจยัสําคญั

ประการหนึง่ได้แก่การพฒันาบคุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทกุๆ ด้าน 

บริษัทฯ จึงได้กําหนดเป้าหมายกรอบการพฒันาบคุลากรเป็นรายตําแหน่ง โดยการกําหนดแผนการพฒันา การเตรียมการ และ



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                     

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1)       สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 19 

 

ดําเนินงานได้ปฏิบติัมาตัง้แตปี่ 2553 ซึง่บริษัทฯได้วิเคราะห์ และจดัทํา สมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะทางด้าน

การบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนํามาใช้เป็นกรอบการพฒันา 

โดยในปี 2554 ได้ทําการประเมินเพ่ือหาช่องว่าง (gap) ในการพฒันา ตลอดจนจดัทําเป็นแผนพฒันารายตําแหน่ง (Individual 

Development Plan : IDP) และได้ใช้แผนดงักลา่วพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ 

4.5 เป้าหมายในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาต้นทนุในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ด้วยการวางเป้าหมายในการรักษา

ต้นทนุการผลิตให้มีความผนัผวนตามน้อยท่ีสดุ โดยบริษัทฯ มีการทําสญัญาการซือ้สารส้มไว้ล่วงหน้าเพ่ือลดปัญหาในเร่ืองการ

ผันผวนของราคาสารเคมีหลกั และมีการศึกษาสารเคมีอ่ืนๆ ที่สามารถใช้ทดเเทนสารส้มนํา้ได้ โดยจะพิจารณาในเร่ืองของ

ประสิทธิภาพของการใช้สารเคมีและเร่ืองของราคาเม่ือมีการเปรียบเทียบกบัสารส้มนํา้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐาน

การผลิตนํา้ประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.6 เป้าหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพืน้ที่ตัง้ของโรงผลิตนํา้ และสถานี   

จ่ายนํา้ โดยบริษัทฯ ได้มีการประชุมกับองค์กร หรือหน่วยงานที่ดแูลด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอ อีกทัง้

บริษัทฯ ยงัได้ดําเนินโครงการ 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นนํา้ ด้วยการปลกูป่าบริเวณต้นนํา้แม่นํา้แม่กลองในเขตอทุยานแห่งชาติทอง

ผาภูมิ  อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี จํานวน 1 ล้านต้น บนพืน้ท่ี 5 พนัไร่ ในระยะเวลา 5 ปี ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยังมีนโยบายให้การ

สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน สิ่งแวดล้อมและสาธารณะประโยชน์โดยตัง้เป้าการดําเนินงาน ในแต่ละปีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

0.75 ของรายจ่ายของบริษัทฯ ตามแผนการดําเนินงาน 5 ปี ตัง้แตปี่ 2555-2559 
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