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ส่วนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1 ข้อมูลบริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
  

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

ที่ตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 30/130 หมูท่ี่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน  

จงัหวดันครปฐม 73210 

  โทรศพัท์ (+622) 811-7526, (+622) 811-7528, (+622) 811-8369 

  โทรสาร  (+622) 420-6064, (+622) 811-7687 

ประเภทธรุกิจ : ประกอบกิจการสาธารณปูโภคในการผลิตจ่ายนํา้ประปาที่มีกําลงัการผลิตสงูสดุใน

ประเทศไทย  

เลขทะเบียนบริษัท  0107549000114 (เดิมเลขที ่1325/2543) 

Website : http://www.thaitap.com 

E-mail : contactus@thaitap.com 

ทนุจดทะเบียน : 3,990 ล้านบาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 3,990 ล้านบาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 1 บาท 

 

 1.2 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยถือหุ้นไว้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่ายแล้ว ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี ้

 

ช่ือบริษัท : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั  

ที่ตัง้สํานกังาน : เลขท่ี 43 หมูท่ี่ 3 ถนนเชียงรากน้อย-บางไทร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก 

จงัหวดัปทมุธานี 12160 

  โทรศพัท์ (+622) 979-8530-2 

  โทรสาร  (+622) 979-8533 

ประเภทธรุกิจ : ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาให้การประปาสว่นภมิูภาค  

เลขทะเบียนบริษัท : 0105538063801 (เดิมเลขท่ี1277/2538) 

Website : http://www.ptw.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 1,200 ล้านบาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 1,200 ล้านบาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

จํานวนหุ้นที่ถือ : 11,759,733 หุ้น 

อตัราการถือหุ้น : 98 % 
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ช่ือบริษัท : บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ จํากดั  

ที่ตัง้สํานกังาน : เลขท่ี 30/10 หมูท่ี่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน  

จงัหวดันครปฐม 73210 

  โทรศพัท์ (+622)  811-9901,0-2811-9904-5 

  โทรสาร  (+622)  811-9509 

ประเภทธรุกิจ : บริหารและจดัการระบบผลิตและจา่ยนํา้ประปาและระบบบําบดันํา้เสยี 

เลขทะเบียนบริษัท  0105553002426  

Website : http://www.two.co.th 

E-mail : contact@two.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 60 ล้านบาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 60 ล้านบาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

จํานวนหุ้นที่ถือ : 411,000 หุ้น 

อตัราการถือหุ้น : 68.5 % 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั  

ที่ตัง้สํานกังาน : เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท์ (+622) 274-9771 

  โทรสาร  (+622) 274-9771 

ประเภทธรุกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105554074200  

ทนุจดทะเบียน : 9,200 ล้านบาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 9,200 ล้านบาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 10 บาท 

จํานวนหุ้นที่ถือ : 276,000,000 หุ้น 

อตัราการถือหุ้น : 30 % 
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 1.3  บุคคลอ้างองิ 

 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2/7 หมู ่4 อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ โครงการนอร์ธปาร์ค 

ถนนวิภาวดีรังสิต กม. 27 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท์ (+622) 596-9000 

โทรสาร  (+622) 832-4994-5 

หรือ : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชัน้ 2,4,7  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์(+622)  229-2800 

โทรสาร  (+622) 359-1259 

   

ผู้สอบบญัชี : บริษัท สํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33  ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ (+622)  264-0777 

โทรสาร   (+622) 264-0789-90 

   

ที่ปรึกษากฏหมาย : บริษัท เดอะลีจีสท์ จํากดั 

990 อาคารอบัดลุราฮิม ชัน้ 9 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ (+622) 636-1111 

โทรสาร  (+622) 636-0000 
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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  
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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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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
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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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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

   

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ 

1.1 สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกจิ 

 1.1.1 บริษัทฯ 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการประปาเพ่ือผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สดุของประเทศ เพ่ือตอบสนอง

นโยบายรัฐบาลที่จะให้ประชาชนใช้นํา้ประปาทดแทนการใช้นํา้บาดาล อนัเป็นการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและนํา้เค็มแทรกในชัน้นํา้

บาดาล และเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีบริการนํา้ประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยบริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาในการประกอบ

ธรุกิจที่สําคญัดงันี ้

(1) สัญญาซือ้ขายนํา้ประปากับการประปาส่วนภมูภิาค 

 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญากบั กปภ. เม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2543 โดย กปภ. จะซือ้นํา้ประปาที่บริษัทฯ ผลิตได้ 

เพ่ือให้บริการตอ่ให้กบัผู้ ใช้นํา้ ซึง่ครอบคลมุ จ.สมทุรสาครทัง้จงัหวดั (รวมถึงพืน้ที่ อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมืองสมทุรสาคร) 

และพืน้ที่ใน อ.สามพราน และ  อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม  เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ เร่ิมขายนํา้ให้แก่ 

กปภ. ตามสญัญาคือเม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 และสญัญาสิน้สดุวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2577 โดยมีลกัษณะสญัญาแบบ 

Build-Own-Operate (“BOO”) บริษัทฯ เป็นผู้ ก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปา และระบบจ่ายนํา้ประปา และเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิในระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปา โดยบริษัทฯ ไม่ต้องโอนระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่าย

นํา้ประปาให้แก่ กปภ. หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะตอ่อายสุญัญานี ้บริษัทฯ ต้องสง่คําบอกกลา่วเป็นหนงัสือแจ้งความ

ประสงค์ให้ กปภ. ทราบอย่างน้อย 3 ปี ก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาหรือวนัที่ 20 กรกฎาคม 2577 และ กปภ. 

อาจพิจารณาต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัทฯ โดยต้องทําความตกลงร่วมกันทัง้สองฝ่ายก่อนครบกําหนดระยะเวลาของ

สญัญานี ้หากบริษัทฯ และ กปภ. ไมส่ามารถตกลงกนัได้จนครบกําหนดระยะเวลาของสญัญา ให้ถือวา่สญัญานีส้ิน้สดุ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีกําลงัการผลิตขัน้ต่ํา 320,000 ลบ.ม./วนั และสญัญาได้กําหนดปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ 

กปภ. ต้องซือ้จากบริษัทฯ  (MOQ) ตลอดอายสุญัญาซือ้ขายนํา้ประปา สรุปได้ดงันี ้

ระยะเวลาเร่ิมต้น ระยะเวลาสิน้สดุ ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. ต้องซือ้  (ลบ.ม./วนั) 

21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000 

21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 

21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 300,000 

 นอกจากข้อกําหนดเร่ืองปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ี กปภ. ต้องซือ้จากบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ตามสญัญา

ซือ้ขายนํา้ประปาได้กําหนดให้บริษัทฯ จะต้องดแูลและทําให้ระบบผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตเพียงพอที่จะ

ส่งนํา้ประปาในปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. ต้องซือ้ในขณะนัน้บวกด้วยร้อยละ 7 ของปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้อง

ซือ้ในขณะนัน้ หรือบวกด้วยปริมาณนํา้ประปาจํานวน 20,000 ลบ.ม./วนั แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าเสมอ ดงันัน้ กําลงั

การผลิตสงูสดุ ณ ปัจจบุนัของบริษัทฯ จึงเพียงพอต่อการจําหน่ายนํา้ประปาให้แก่ กปภ. แต่เพียงผู้ เดียว ตามที่สญัญาซือ้

ขายนํา้ประปากําหนด   
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 บริษัทฯ สบูนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนเพ่ือนํามาใช้ในการผลิตนํา้ประปา โดยนํา้ประปาที่บริษัทฯ ผลิตได้จะถกูส่ง

จากโรงผลิตนํา้ ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ด้วยทอ่สง่นํา้ประธาน (BTM) ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แหง่ของบริษัทฯ คือ สถานี

จ่ายนํา้พทุธมณฑล และสถานีจ่ายนํา้มหาชยั  และสบูจ่ายนํา้ต่อไปยงัพืน้ที่ให้บริการของสํานกังานประปา 3 แห่งได้แก่

สํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาอ้อมน้อย และสํานักงานประปาสมทุรสาคร ตามท่อจ่ายนํา้ (LDN) ที่

เช่ือมต่อกบัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ  โดยปริมาณนํา้ที่ซือ้ขายในแต่ละเดือนจะถกูวดัด้วยมาตรวดันํา้ที่สถานี

จ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่ง และคํานวณตามอตัราค่านํา้ประปาที่กําหนดตามสญัญาซึง่จะมีการปรับราคาทกุวนัที่ 1 มกราคม ของ

แต่ละปีตามดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป (General CPI) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าคงที่ (K) ซึ่งมีวิธีการ

คํานวณอตัราคา่นํา้ประปาดงันี ้

อัตราค่านํา้ประปา 

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

             CPIn-1 

    

N ปีก่อนหน้าท่ีจะมีการปรับอตัราคา่นํา้ประปา 

Pn+1 อัตราค่านํา้ประปา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  ในปีที่ n+1 หน่วยเป็น ลบ.ม. และต้องปัดเศษของทศนิยม

ตําแหน่งท่ี 7 ทิง้ 

Pn อตัราค่านํา้ประปา ณ วนัท่ี 1 มกราคม ในปีท่ี n และมีค่าเร่ิมต้นจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2542 เท่ากับ 

13.900000 บาท / ลบ.ม. 

CPIn-1 ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง ที่ประกาศโดยกองดชันีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สําหรับเดือนธนัวาคม ณ ปีที ่n-1 และมีคา่เร่ิมต้นสําหรับเดือนธนัวาคม 2541 

เทา่กบั 128.1 

CPIn ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางสําหรับเดือนธนัวาคม ณ ปีที ่n (*) 

K คา่คงท่ีในการปรับอตัราคา่นํา้ประปา คา่คงท่ี (K) จะมีคา่ 

สําหรับปีท่ี 1 ถึงปีที่ 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีคา่เทา่กบั 1.03000 

สําหรับปีท่ี 8 ถึงปีที่ 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีคา่เทา่กบั 1.02500 

สําหรับปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีคา่เทา่กบั 1.01000 

สําหรับปีท่ี 15 (พ.ศ. 2557) เป็นต้นไป มีคา่เทา่กบั 1.00000 

(*) หากในเดือนธนัวาคมของปีใดๆ (n) คา่ CPI ยงัไมป่ระกาศอย่างเป็นทางการ เพ่ือใช้ในการคํานวณอตัรา

คา่นํา้ประปา (1 มกราคมของปีที ่n+1) แล้ว อตัราคา่นํา้ประปาของเดือนในปีถดัไปจะใช้อตัราคา่

นํา้ประปาของปีก่อนจนกระทัง่คา่ดชันี (CPI) ถกูประกาศใช้และจะต้องนําคา่ดชันี (CPI) มาคํานวณ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคา่อตัราคา่นํา้ประปาได้ตามที่ควรจะเป็นแล้ว คา่นํา้ประปาในแตล่ะ

เดือนจะถกูปรับให้เทา่กบัเดือนนัน้ๆ โดยผู้ซือ้ต้องชําระชดเชยสว่นที่ขาด นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคมของปีที่ 

n+1 จนถึงวนัท่ีได้ปรับอตัราคา่นํา้ประปานัน้ มลูคา่ของการปรับชดเชยคา่นํา้ประปานีเ้ทา่กบัปริมาณ

นํา้ประปาที่ได้รับในปีที่ n+1 ณ อตัราคา่นํา้ประปาเทา่กบั Pn คณูด้วยผลตา่งอตัราคา่นํา้ประปาของ Pn 

กบั Pn+1 

อตัราคา่นํา้ประปาดงักลา่วเป็นอตัราที่คิดตามสภาวะนํา้ดิบตามปกติทัว่ไป อ้างอิงจากคณุภาพนํา้ดิบตามที่

กําหนดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา ทัง้นีห้ากคณุภาพนํา้ดิบไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานนํา้ดิบที่กําหนดไว้โดยมิใช่ความผิด

ของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปรับราคาคา่นํา้ประปาให้เป็นไปเพ่ือสะท้อนต้นทนุท่ีเพ่ิมสงูขึน้ได้ 
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 นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาวิกฤตการณ์ใช้นํา้บาดาลในพืน้ที่ฝ่ัง

ตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างแรงจงูใจเพ่ือให้ผู้ ใช้นํา้บาดาลหนัมาใช้นํา้ประปาทดแทนการใช้นํา้บาดาลมาก

ขึน้ และเพ่ือเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ กปภ. อีกทัง้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   บริษัทฯ จึงได้ให้

สว่นลดแก่ กปภ. ในสว่นของนํา้ประปาที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ กปภ. ต้องรับซือ้ ดงันี ้

ส่วนลดที่ให้กบั กปภ. ปริมาณนํา้ที่ให้ส่วนลด ระยะเวลา 

ร้อยละ 50 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ขัน้ต่ํา

ที่รับซือ้ 200,000 ลบ.ม. / วนั 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 

20 กรกฎาคม 2549 

ร้อยละ 55 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ขัน้ต่ํา

ที่รับซือ้ 250,000 ลบ.ม. / วนั 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 

20 กรกฎาคม 2551 

ร้อยละ 60 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ขัน้ต่ํา

ที่รับซือ้ 300,000 ลบ.ม. / วนั 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 

20 กรกฎาคม 2552 

 

อตัราคา่นํา้ประปาท่ีบริษัทฯ ขายให้แก่ กปภ. ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555)  

ระยะเวลา 
อัตราค่านํา้ประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ตัง้แต่ 1-300,000 ลบ.ม. ตัง้แต่ 300,001 ขึน้ไป 

1 มกราคม 2551  -   31 ธนัวาคม 2551 22.751945 - 

1 มกราคม 2552  -  31 ธนัวาคม 2552 23.552023 - 

1 มกราคม 2553  -  31 ธนัวาคม 2553 24.461331 14.68 / 10.75* 

1 มกราคม 2554  -  31 ธนัวาคม 2554 25.110952 11.02 

1 มกราคม 2555 –  31 ธนัวาคม 2555 26.016171 11.49 
  

* ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2553 – 31 ธนัวาคม 2553 

(2) สัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาซือ้ขายนํา้ประปากับการประปาส่วนภมูภิาค (สัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิฯ) 

บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ กบั กปภ. เม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2551 โดย กปภ. จะซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําเพ่ิม 

ซึง่ทําให้ปริมาณรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ํา (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จาก 300,000 ลบ.ม./วนั เป็น 354,000 ลบ.ม./วนั 

โดย ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2553 เป็นวนัแรก เร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาส่วนเพ่ิมวนัแรก  และมีMOQเท่ากบั 309,000 ลบ.ม./วนั 

และปรับเพ่ิมทกุรอบปี ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วนั จนกระทัง่ MOQ เป็น 354,000 ลบ.ม./วนั ตลอดระยะเวลาตามสญัญาซือ้

ขายนํา้ประปาเดิม โดยมีอตัราค่านํา้ประปาเร่ิมต้น ณ วนัทําสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ เท่ากบั 10.52 บาท/ลบ.ม. และจะมี

การปรับอตัราคา่นํา้ประปาทกุรอบปีนบัจากวนัลงนามสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตามสตูรการคํานวณดงัตอ่ไปนี ้ 
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อัตราค่านํา้ประปาส่วนเพิ่ม 

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

             CPIn-1 

    

Pn+1 อตัราคา่นํา้ประปาสว่นเพ่ิม รอบปีท่ี n+1 

Pn อตัราคา่นํา้ประปาสว่นเพ่ิม รอบปีที่ n 

CPIn-1 ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปีท่ี n-1 ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวง

พาณิชย์ 

CPIn ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปีที ่n ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวง

พาณิชย์ 

n ปีก่อนหน้าท่ีจะมีการปรับอตัราคา่นํา้ประปาสว่นเพ่ิม 

หากอตัราคา่นํา้ประปาสว่นเพ่ิมดงักลา่วในรอบปีใด ๆ สงูกว่าอตัราค่านํา้ประปาส่วนเพ่ิมในรอบปีก่อนหน้าที่จะ

มีการปรับอตัราค่านํา้ประปาส่วนเพ่ิม เกินกว่าร้อยละ 4 ให้ปรับค่านํา้ประปาส่วนเพ่ิมในรอบปีนัน้ ๆ ได้ร้อยละ 4 และการ

คํานวณอตัราคา่นํา้ประปาทกุรอบปีให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

(3) สัมปทานประกอบกจิการประปา 

บริษัทฯ ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 

ปี นบัจากวนัที่ 11 มีนาคม 2548 ถึงวนัที่ 10 มีนาคม 2573 โดยสมัปทานอนญุาตให้บริษัทฯ ในการทํานํา้ประปา และทํา

การจําหน่ายนํา้ประปาในพืน้ที่ 5 อําเภอ 2 จงัหวดั ได้แก่  

จงัหวัด อาํเภอ 

นครปฐม สามพราน นครชยัศรี และพทุธมณฑล 

สมทุรสาคร กระทุม่แบน และเมืองสมทุรสาคร 

  ตามข้อกําหนดในสมัปทาน บริษัทฯ สามารถผลิต และจําหน่ายนํา้ประปาในพืน้ที่ดงักล่าวได้ โดยนํา้ประปาที่

บริษัทฯ ผลิตได้ บริษัทฯ สามารถจําหน่ายให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่มีข้อจํากัด เช่น กปภ. การนิคมอตุสาหกรรม เทศบาล

ตา่งๆ เป็นต้น 

  ทัง้นี ้สมัปทานกําหนดให้บริษัทฯ คิดค่านํา้ประปาจากผู้ ใช้นํา้ได้ตามอตัราที่กําหนดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา

ระหวา่ง กปภ. กบั บริษัทฯ  

(4) หนังสืออนุญาตให้ใช้นํา้จากแม่นํา้ท่าจนี 

 บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2544 ขออนญุาตสบูนํา้

จากแม่นํา้ท่าจีน (เดิมช่ือแม่นํา้นครชยัศรี) เพ่ือนําไปผลิตนํา้ประปาในปริมาณวนัละ 320,000 ลบ.ม. เพ่ือจําหน่ายให้แก่

ประชาชนในพืน้ที่ จ.นครปฐม และ จ. สมทุรสาคร ตามทีบ่ริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก กปภ. ตามสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา  ทัง้นี ้

บริษัทฯ ได้รับหนงัสือที่ นร. 0110/423 ลงวนัที่ 27 เมษายน 2544 จากสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ ไม่
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ขดัข้องในการสบูนํา้ดิบดงักล่าวของบริษัทฯ และระบุให้บริษัทฯ ควรพิจารณาจัดหาแหล่งนํา้สํารองไว้ใช้ด้วยเน่ืองด้วย

ปัญหาปริมาณและคณุภาพนํา้ของแมนํ่า้ทา่จีน  

(5) สัญญาการบริหารจดัการ และการซ่อมบาํรุง (Operation and Maintenance Agreement) 

 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาการบริหารจัดการและซ่อมบํารุงกับ วอเตอร์โฟลว์ เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2544 มีอายุ

สญัญา 30 ปี เท่ากับอายุสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา นบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมประกอบกิจการคือตัง้แต่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 

จนถึงวนัสิน้สดุอายสุญัญาคือวนัที่ 20 กรกฎาคม 2577 และต่อมาเม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2553 บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากดั 

ได้ดําเนินการควบรวมกิจการกบับริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากดั (ซึ่งเดิมเป็นบริษัทท่ีรับจ้างบริหารจดัการและการซ่อมบํารุง

ให้กับ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด) เป็นบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด และภายหลงัได้มีการเปลี่ยนแปลง

สญัญา จากสญัญาการบริหารจดัการและการซ่อมบํารุง เป็นสญัญาการซ่อมบํารุง ซึ่งจะดําเนินการในส่วนของการซ่อม

บํารุงทัง้หมดให้กบับริษัทฯ  และบริษัทประปาปทมุธานี รวมถึงระบบผลิตและบําบดันํา้เสียที่นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 1.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เม่ือปี 2532 กปภ. และ รัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือจาก Japanese International Corporation Association (JICA) 

เข้ามาช่วยศึกษาความเป็นไปได้ในการหาแหล่งนํา้ทดแทนนํา้บาดาลในพืน้ที่ จ.ปทมุธานี เพ่ือแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุด ปัญหานํา้

ทว่ม และภาวะนํา้เคม็แทรกในนํา้บาดาล ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมพืน้ที่บริการนํา้ประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค JICA ได้

แนะนําแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้นํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยามาผลิตเป็นนํา้ประปาทดแทนนํา้บาดาล กปภ. จึงจัดให้มีการ

ประกวดราคาของภาคเอกชนเพ่ือดําเนินโครงการผลิตนํา้ประปาเพ่ือใช้ในพืน้ที่ จ.ปทมุธานี โดยใช้นํา้ดิบจากแมนํ่า้เจ้าพระยาขึน้ 

 ประปาปทมุธานีจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เพ่ือประกอบกิจการประปาให้แก่ กปภ. ตามโครงการดงักล่าวโดยจดัเป็นโครงการ

เอกชนร่วมลงทนุโครงการแรกในการผลิตนํา้ประปาทดแทนการใช้นํา้บาดาลตามนโยบายของรัฐบาล ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีได้เข้าทํา

สญัญาในการประกอบธรุกิจที่สําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สัญญาให้สทิธิดาํเนินการผลติและจาํหน่ายนํา้ประปา 

 ประปาปทุมธานีได้เข้าทําสัญญากับ กปภ. เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 โดย กปภ. ให้สิทธิประปาปทุมธานี

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาในเขตปทมุธานี และรังสิต จ. ปทมุธานี เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัเร่ิมประกอบ

กิจการ คือตัง้แต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2541 ถึง 14 ตลุาคม 2566 ลกัษณะสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer 

(“BOOT”) โดยประปาปทมุธานีเป็นผู้ ก่อสร้างระบบผลิตและระบบจ่ายนํา้ประปา ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีต้องโอนระบบจ่าย

นํา้ประปาให้แก่ กปภ. ณ วนัเร่ิมประกอบกิจการ แต่ในส่วนระบบผลิตนํา้ประปาจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ กปภ. ในเวลา 

24.00 น. ของวนัที่ครบ 25 ปี หลงัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการหรือของวนัท่ี 14 ตลุาคม 2566 ทัง้นี ้ประปาปทมุธานี

สามารถขอเช่าระบบผลิตนํา้ประปาจาก กปภ. เพ่ือผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาต่อจากวันที่ครบ 25 ปี ได้ โดยการส่ง

หนงัสือแจ้งความจํานงต่อ กปภ. หลงัจากวนัที่ครบรอบ 24 ปี ของวนัเร่ิมประกอบกิจการ และอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน

ก่อนวนัที่มีการโอนระบบผลิตนํา้ประปาดงักล่าวหรือในระหว่างวนัท่ี 15 ตลุาคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 เมษายน 2566 ทัง้นี ้

ประปาปทมุธานีสามารถขอเช่าระบบผลิตนํา้ประปาจาก กปภ. ได้อีก 2 ครัง้ ระยะเวลาเช่าครัง้ละ 10 ปี 

  ภายใต้สญัญาฉบบันี ้สิทธิของประปาปทมุธานีสําหรับการจําหน่ายนํา้ประปาในปริมาณไม่เกิน 288,000 ลบ.ม./วนั 

โดย กปภ. จะหยดุการจ่ายนํา้ประปาจากแหล่งประปาอ่ืนให้แก่ผู้บริโภคให้แก่พืน้ที่เขตปทมุธานีและรังสิตหลงัจากวนัเร่ิม

ประกอบกิจการ คือวนัที่ 15 ตลุาคม 2541 เว้นแต่ เม่ือ กปภ. คาดว่าความต้องการนํา้ประปาในเขตปทมุธานี – รังสิตเกิน
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กวา่ 288,000 ลบ.ม./วนั กปภ. จงึจะมีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการที่จะจดัหานํา้ประปาในส่วนที่เกินให้แก่ผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะ

ดําเนินการเองหรือให้เอกชนรายอ่ืนดําเนินการ แม้วา่สญัญานีจ้ะยงัไมส่ิน้สดุลงก็ตาม แต ่กปภ. จะซือ้นํา้ประปาจากแหล่ง

อ่ืนหรือดําเนินการจ่ายนํา้ประปาแก่ผู้บริโภคส่วนที่เกินดงักล่าวข้างต้นได้ต่อเม่ือปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ครบจํานวน 

288,000 ลบ.ม./วนั แล้ว 

ก่อนครบกําหนด 15 วันก่อนสิน้ปีทุกปี กปภ. จะกําหนดและแจ้งปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. ต้องรับซือ้จากประปา

ปทมุธานี (MOQ) ทัง้นี ้MOQ ในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ํากว่าปริมาณนํา้ที่กําหนดไว้ในปีก่อนหน้านัน้ โดย MOQ ของปี 2552 

เท่ากบั 320,000 ลบ.ม./วนั MOQ ปี 2553 ปี 2554 เท่ากบั 330,000 ลบ.ม./วนั และ MOQ ของปี 2555 เท่ากบั 330,000 

ลบ.ม./วนั 

เม่ือรวมกบัประมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ี กปภ. จะต้องรับซือ้จากประปาปทมุธานีตามสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ิมเติม โดย

ตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 กปภ. จะต้องรับซือ้นํา้ประปาเพ่ิม 50,000 ลบ.ม./วนั และตัง้แต่วนัที่ 

1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 กปภ. จะต้องรับซือ้นํา้ประปาเพ่ิม 60,000 ลบ.ม./วนั นัน้ ทําให้โดยรวมแล้ว

ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 MOQ รวมจะเป็น 310,000 ลบ.ม./วนั และตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 

2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 MOQ รวมจะเป็น 320,000 ลบ.ม./วนั ปัจจบุนั MOQ ของประปาปทมุธานี ได้ปรับเพ่ิมเป็น 

330,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตเ่ม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา  

ประปาปทมุธานีสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยามาใช้ในการผลิตนํา้ประปา โดยนํา้ประปาที่ผลิตได้จากโรงผลิตนํา้ที่ 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี  จะถกูส่งผ่านท่อส่งนํา้ประธาน (BTM) ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 3 แห่งคือ สถานีจ่ายนํา้รังสิต สถานี

จ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ และสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี นํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้รังสิตและสถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์จะถกูส่ง

ต่อไปยงัสํานกังานประปารังสิต ส่วนนํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้ปทุมธานีจะถูกส่งต่อไปยงัสํานกังานประปาปทุมธานี 

ผ่านทอ่จ่ายนํา้ (LDN) ซึง่เป็นทรัพย์สินของ กปภ. 

ทัง้นี ้ปริมาณนํา้ประปาท่ีซือ้ขายในแต่ละเดือนจะถกูวดัด้วยมาตรวดันํา้ที่สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 3 แห่ง อตัราค่านํา้ประปา

จะปรับในวนัที่ 1 มกราคม ของทกุปีตามสตูรการคํานวณที่กําหนดไว้ในสญัญา ดงันี ้

BWCi+1 = BWCi (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                         CPIi-1 

 

BWCi+1  คือ คา่นํา้ประปา ณ วนัที่ 1 มกราคม  ในปีที ่i+1 

BWCi  คือ คา่นํา้ประปา ณ วนัที่ 1 มกราคม  ในปีที ่i  

CPIi  คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i 

CPIi-1 คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i – 1 

CPI คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์สําหรับเดือนกรกฎาคม  

I คือ ปีก่อนหน้าปีท่ีจะมีการปรับราคาคา่นํา้ประปาเร่ิมจากปี พ.ศ. 2541 

ทัง้นีด้ชันีราคาผู้บริโภคในสตูรคํานวณเป็นดชันีราคาผู้บริโภคของทัง้ประเทศ 
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อย่างไรก็ตาม ประปาปทมุธานีสามารถขอปรับราคาค่านํา้ประปาได้ หากมีกรณีที่รัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่ายเงิน

จํานวนใดๆ อนัมีผลเป็นการเพ่ิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา โดยประปาปทมุธานีและ กปภ. จะดําเนินการตก

ลงกนั ถ้าไมส่ามารถตกลงกนัได้ภายใน 30 วนั ข้อพิพาทนัน้จะถกูนําสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

อตัราคา่นํา้ประปาของบริษัทประปาปทมุธานี (ตัง้แตปี่ 2551-2555) 

ระยะเวลา อัตราค่านํา้ประปา (บาท / ลบ.ม.) 

1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธนัวาคม 2551 10.52 

1 มกราคม 2552  ถึง 31 ธนัวาคม 2552 11.49 

1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธนัวาคม 2553 10.99 

1 มกราคม 2554  ถึง 31 ธนัวาคม 2554 11.37 

1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 11.83 

 

(2) สัญญาซือ้ขายนํา้ประปาเพิ่มเตมิ 

เม่ือวันที่  15 กันยายน 2549 ประปาปทุมธานีได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ิมเติมอีก 70,000  

ลบ.ม./วัน เพ่ือใช้ในพืน้ที่สํานักงานประปารังสิต กับ กปภ. โดยใช้ทรัพย์สินบางส่วนจากโครงการในสัญญาให้สิทธิ

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรองรับปริมาณการผลิตต่อวนัที่สูงขึน้ ประปาปทุมธานีเป็นผู้

ลงทนุปรับปรุงระบบนํา้ดิบ ก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปา สถานีเพ่ิมแรงดนันํา้ ปรับปรุงระบบส่งนํา้ สถานีจ่ายนํา้ เพ่ือเพ่ิม

กําลงัการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วนั และเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมาประปาปทมุธานี ได้ดําเนินการผลิตและส่ง

นํา้ประปาจากโรงผลิตนํา้ประปาดงักลา่วให้แก่ กปภ. แล้ว 

สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุในวนัที่ 14 ตลุาคม 2566 เช่นเดียวกบัสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

ลกัษณะของสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทมุธานีเป็นผู้ ดําเนินการก่อสร้าง

ทัง้หมด และต้องโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินบางส่วน ได้แก่ทรัพย์สินจากการปรับปรุงสถานีจ่ายนํา้คูคตและท่อนํา้ท่ีวาง

เพ่ิมเติมทนัทีท่ีก่อสร้างเสร็จแก่ กปภ. และต้องส่งมอบระบบนํา้ดิบ ระบบผลิตนํา้ประปา และระบบส่ง-จ่ายนํา้ประปาแก่ 

กปภ. เม่ือสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญา หากประปาปทมุธานีต้องการขยายระยะเวลาของสญัญาออกไป ประปาปทมุธานี

ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วนั ก่อนครบกําหนดสัญญา แต่การขยายเวลาของสญัญา

ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ กปภ. แตเ่พียงผู้ เดียวเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีต้องสามารถดําเนินการผลิตและส่งนํา้ประปาให้แก่ กปภ. ได้ในปริมาณ 20,000 ลบ.ม./วนั 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือภายในวันที่ 14 มกราคม 2550 และต้องสามารถ

ดําเนินการผลิตและส่งนํา้ประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วนั ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนามใน

สญัญาหรือภายในวนัที่ 14 กนัยายน 2551 
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ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. ต้องซือ้จากประปาปทมุธานี (MOQ) ตามสญัญานี ้สรุปได้ดงันี ้

ครัง้ที่ ระยะเวลาเร่ิมต้น ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ.  

ต้องซือ้  (ลบ.ม./วนั) 

1 วนัที่สามารถผลิต-สง่นํา้ประปาในปริมาณ 70,000 

ลบ.ม./วนั 

50,000 

2 วนัที่ถดัจากวนัท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่

ต้องซือ้ในครัง้ที่ 1 

60,000 

3 วนัที่ถดัจากวนัท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที่

ต้องซือ้ในครัง้ที่ 2 

70,000 

ประปาปทมุธานีทําการสบูนํา้ดิบจากแมนํ่า้เจ้าพระยาเพ่ือผลิตนํา้ประปาในส่วนเพ่ิมเติมนี ้โดยนํา้ประปาท่ีผลิตได้จะ

ถกูส่งจากโรงผลิตนํา้ที่ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี ไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิตผ่านท่อส่งนํา้ประธาน (BTM) และจะถกูส่งจาก

สถานีจ่ายนํา้รังสิตผ่านท่อจ่ายนํา้ (LDN) ของ กปภ. ไปยงัสํานกังานประปารังสิต ทัง้นี ้การวดัปริมาณซือ้ขาย จะวดัจาก

มาตรวดันํา้ท่ีติดตัง้ไว้ที่หน้าสถานีจ่ายนํา้รังสิต ราคานํา้ประปาประจําปี 2549 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) คิดที่ ลบ.ม. ละ 

9.90 บาท และ อตัราค่านํา้ประปาจะปรับทกุวนัที่ 1 มกราคมของแต่ละปี โดยเร่ิมปรับครัง้แรกในวนัที่ 1 มกราคม 2550 

ตามสตูรการคํานวณที่ระบใุนสญัญา ดงันี ้

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                             CPIi-1 

 

BWCi+1  คือ คา่นํา้ประปาประจําปี ในปีท่ี i+1 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม)   

BWCi  คือ คา่นํา้ประปาประจําปี ในปีท่ี i (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม)   

CPIi  คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i 

CPIi-1 คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i - 1 

CPI คือ ดชันีราคาผู้บริโภคของทัง้ประเทศ ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์สําหรับเดือนกรกฎาคม  

I คือ ปีก่อนหน้าปีท่ีจะมีการปรับราคาคา่นํา้ประปา 

อย่างไรก็ตาม ประปาปทมุธานีสามารถร้องขอปรับราคาคา่นํา้ประปาได้ หากมีกรณีที่รัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่าย

ค่านํา้ดิบ อนัมีผลเป็นการเพ่ิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา โดยประปาปทมุธานีและ กปภ. จะดําเนินการตกลง

กนั 

(3) สัมปทานประกอบกจิการประปา 

ประปาปทมุธานีได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัที่ 13 

มกราคม 2543 ถึง 12 มกราคม 2568 โดยประปาปทมุธานีได้รับสิทธิทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาในเขต

พืน้ที่บริการเขตปทมุธานี – รังสิต จ.ปทมุธานี ทัง้นีป้ระปาปทมุธานีจะคิดค่านํา้ประปาจากผู้ ใช้นํา้ได้ตามอตัราในสญัญา

ให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา  
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(4) หนังสืออนุญาตให้ใช้นํา้จากแม่นํา้เจ้าพระยา 

 ประปาปทมุธานีได้ส่งหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ ลงวนัที่ 8 ตลุาคม 2538 ขออนญุาต

สบูนํา้จากแม่นํา้เจ้าพระยาในปริมาณวนัละ 300,000 ลบ.ม. เพ่ือใช้เป็นแหล่งนํา้ดิบในการผลิตเป็นนํา้ประปาจ่ายให้แก่

ประชาชน ตามท่ีประปาปทุมธานีได้รับสิทธิตามสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา ตามมติ

คณะรัฐมนตรี ในโครงการเอกชนร่วมลงทนุปรับปรุงขยายการประปาปทมุธานี – รังสิตจาก กปภ. ทัง้นี ้ประปาปทมุธานี 

ได้รับหนงัสือที่ นร กทช./070 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2539 จากสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ เห็นชอบให้

ประปาปทุมธานีใช้นํา้ดิบตามปริมาณท่ีแจ้งมาในโครงการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากร

แห่งชาติได้ระบเุง่ือนไขให้ ประปาปทมุธานีจะต้องจดัหาแหล่งนํา้สํารองไว้ให้เพียงพอเพ่ือใช้ในภาวะขาดแคลน และหาก

เกิดภาวะนํา้ขาดแคลนขึน้ คณะกรรมการทรัพยากรนํา้แหง่ชาติอาจจะพิจารณาจดัสรรปริมาณนํา้ให้ในสดัสว่นที่ลดลงหรือ

ระงบัการใช้นํา้ได้ ซึง่ทางประปาปทมุธานีจะต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด 

 อย่างไรก็ดี ในขณะนี ้ประปาปทมุธานีกําลงัอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนญุาตใช้นํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยาเพ่ิม

อีกวนัละ 100,000 ลบ.ม. เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2549 กปภ. ได้ทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาจากประปาปทมุธานีเพ่ิมอีก 

70,000 ลบ.ม./วนั ด้วยเหตนีุ ้ประปาปทมุธานีจงึมีหนงัสือถึงสํานกังานทรัพยากรนํา้ภาค 2 เม่ือวนัที่ 24 พฤษภาคม 2550 

เพ่ือขออนญุาตสบูนํา้จากแม่นํา้เจ้าพระยาเพ่ิมในปริมาณวนัละ 100,000 ลบ.ม. รวมทัง้สิน้ 400,000 ลบ.ม./วนั โดยใช้

สถานีสบูนํา้เดิมที่เขต อ.สามโคก จ.ปทมุธานี ในการนี ้ประปาปทมุธานี ได้มีหนงัสือขอความอนเุคราะห์ กปภ. ให้ช่วยทํา

หนงัสือสนบัสนนุการขออนญุาตใช้นํา้เพ่ิมเติมสําหรับโครงการปรับปรุงขยายกิจการประปาปทมุธานี – รังสิตดงักล่าวต่อ

อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ และอยู่ระหวา่งการพิจารณาอนญุาต 

(5) สัญญาซ่อมบาํรุง (Maintenance Agreement) 

ที่ประชมุคณะกรรมการของประปาปทมุธานี เม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้ประปาปทมุธานี ดําเนินการ

ปรับแก้สญัญาบริหารจดัการและซอ่มบํารุงรักษาใหม ่เป็นสญัญาซอ่มบํารุงรักษา โดยกําหนดใน บีเจที ทําหน้าที่เป็นเพียง

หน่วยซ่อมบํารุงรักษาแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนงานผลิตนํา้ประปานัน้เป็นหน้าที่ของประปาปทมุธานีเอง และรับผิดชอบ

คา่ใช้จ่ายในสว่นคา่สารเคมี คา่ไฟฟ้า คา่แรงงานของหน่วยการผลิต และค่าอะไหล่และอปุกรณ์  ปัจจบุนั บีเจที ได้ถกูควบ

รวมกิจการกับวอเตอร์โฟลว์และเปลี่ยนเป็นบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด ซึ่งจะดูแลในเร่ืองสัญญาซ่อม

บํารุงรักษาตอ่ไป 

1.2        ลักษณะผลติภณัฑ์ และการให้บริการ 

1.2.1 บริษัทฯ 

การผลตินํา้ประปา 

 บริษัทฯ ผลิตนํา้ประปาโดยการสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนตอนกลาง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตนํา้ประปาที่โรง

ผลิตนํา้ของบริษัทฯ ซึง่ตัง้อยู่ ณ ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้ท่าจีน มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 92 

ไร่ แบง่เป็นโรงผลิตนํา้ประปา 38 ไร่ และสว่นพืน้ที่ที่ใช้ฝังตะกอน 54 ไร่  โรงผลิตนํา้ของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตติดตัง้และ

กําลงัการผลิตสงูสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 ที่ 320,000 ลบ.ม./วนัและได้ขยายกําลงัการผลิตเป็น 440,000 ลบ.ม./วนั 

แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2553 
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 กระบวนการผลิตเร่ิมต้นด้วยการสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนเข้าสู่บ่อสบูนํา้ดิบ ทัง้นีร้ะบบสามารถสบูนํา้ดิบ ณ 

ปัจจบุนัได้ทัง้สิน้ 336,800 ลบ.ม./วนั โดยนํา้ดิบจะผ่านการกรองด้วยตะแกรงหยาบและตะแกรงขนาดละเอียด   จากนัน้ 

นํา้ดิบจะเข้าสูก่ระบวนการผสมเร็วในบอ่ผสมเร็ว เพ่ือผสมสารเคมีอนัได้แก่ สารส้ม ปนูขาว ด่างทบัทิม และ โพลิเมอร์ เข้า

กบันํา้ดิบ เพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างเม็ดตะกอน (Coagulation) และจากนัน้จะเข้าสู่กระบวนการตกตะกอนเพ่ือพกัให้

ตกตะกอน (Flocculation) ในถงัตกตะกอน และเข้าสูก่ระบวนการกรอง (Gravity Filter) หลงัจากนัน้ นํา้ที่กรองได้จะเข้าสู่

กระบวนการเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชือ้โรคก่อนถกูส่งไปเก็บไว้ในถงัเก็บนํา้ใสขนาด 30,000 ลบ.ม. ก่อนจ่ายออกไปยงัอาคาร

สบูส่งนํา้ ซึ่งเป็นอาคารที่ติดตัง้เคร่ืองสูบนํา้เพ่ือส่งนํา้ไปยังสถานีจ่ายนํา้ในพืน้ที่ ผ่านเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 5 ชุด ขนาด 

3,500 ลบ.ม./ชัว่โมง  

 ทัง้นี ้ตะกอนที่แยกได้จากขัน้ตอนของกระบวนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะถกูส่งไปยงักระบวนการ

กําจดัตะกอนโดยนําไปรีดนํา้ออกและนํากากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้เคร่ืองรีดตะกอนแบบ 

Belt Press ซึง่มีลกัษณะคล้ายสายพาน ส่วนนํา้ที่ได้จากการรีดตะกอนจะถกูนําย้อนกลบัเข้าไปในกระบวนการผลิตใหม ่

ซึง่เทา่กบัวา่ ตลอดกระบวนการผลิตนัน้ ไมมี่การปลอ่ยนํา้กลบัลงสูแ่หลง่นํา้ดิบอีกเลย (Zero Discharge) 

 อนึ่ง นํา้ดิบท่ีสบูจะถกูนํามาทดสอบคณุภาพนํา้ด้วยระบบ Jar Test ซึ่งเป็นการเก็บตวัอย่างนํา้ดิบเพ่ือทําการ

ทดลองการเติมสารเคมี และกวนตะกอนให้เกิดตะกอนในห้องทดสอบ เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีท่ีต้องใช้ใน

กระบวนการผลิตให้เหมาะสม การทํา Jar Test จะทําอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ หรืออาจทดสอบถ่ีขึน้ ขึน้อยู่กบัคณุภาพ

ของนํา้ดิบในแตล่ะช่วงเวลา  

 

กระบวนการสบูนํา้ดิบ (Raw Water Intake) 

 

 

กระบวนการผสมเร็ว (Rapid Mixing Tank) 

 

 

กระบวนการตกตะกอน (Flat Bottom Clarifier) 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1)   

 
 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 30 

 

กระบวนการกรอง (Rapid Gravity Filter) 

 

 

กระบวนการเก็บนํา้ (Storage Tank) 

 

 

กระบวนการตกตะกอนเข้มข้น   

(Sludge Thickener) 

 

 

กระบวนการรีดตะกอน (Belt Press) 

 กระบวนการผลิต ณ โรงผลิตนํา้ การส่งนํา้ประปาไปยงัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่ง และกระบวนการจ่ายนํา้ประปา

ให้กบัสํานกังานประปาของ กปภ. ใช้การควบคมุแบบอตัโนมติัทัง้หมด ด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) และระบบควบคมุทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือควบคมุการผลิต และการกระจายนํา้สู่สถานีจ่ายนํา้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ระบบดงักลา่วตัง้อยู่ในอาคารควบคมุ ซึง่เป็นอาคารอิสระที่แยกออกมาจากโรงผลิตนํา้  

 บริษัทฯ ยังได้สร้างอาคารเก็บสารเคมีแยกต่างหากออกมาจากโรงผลิตนํา้ เพ่ือเก็บสารเคมีก่อนที่จะนําเข้าสู่

ระบบผลิตนํา้โดยอตัโนมติั ทัง้นี ้สารเคมีหลกัที่ใช้ในกระบวนการผลิตประกอบด้วย 

- สารส้ม ใช้เพ่ือทําให้สารแขวนลอยในนํา้ดิบรวมตวักนัตกตะกอน 

- ดา่งทบัทิม ใช้เพ่ือกําจดัสารเคมีบางชนิดในนํา้ดิบท่ีทําให้นํา้ดิบมีสี 

- คลอรีนเหลว ใช้ในกระบวนการฆ่าเชือ้โรค 
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- สารโพลิอีเลค็โตรไลท์ ใช้เพ่ือทําให้ก้อนตะกอนมีขนาดใหญ่เพ่ือให้ตกตะกอนสูก้่นถงัได้เร็ว 

- ปนูขาว ใช้เพ่ือปรับคา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) ของนํา้ให้เป็นกลาง 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใช้เคร่ืองสบูจ่ายสารเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสามารถปรับความถ่ีการสบู และปริมาณ

สารเคมีได้ตามความเหมาะสมตามปริมาณ และคณุภาพนํา้ดิบที่ได้จากการทดสอบทกุวนั อีกทัง้ยงัมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า

สํารองเพ่ือใช้ในกรณีไฟฟ้าดบั เน่ืองจากเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ต้องเดินเคร่ืองตลอด 24 ชัว่โมง ด้วยเหตเุดียวกนันีบ้ริษัทฯ 

จงึได้จดัให้มีหอพกัพนกังาน ตัง้อยู่บริเวณโรงผลิตนํา้ เพ่ือรักษาความตอ่เน่ืองในการผลิตในกรณีที่มีเหตฉุกุเฉิน  

 การส่งนํา้ประปาไปยงัสถานีจ่ายนํา้ 

 นํา้ประปาท่ีผลิต และเก็บไว้ ณ ถังเก็บนํา้ซึ่งมีความจุ 30,000 ลบ.ม. จะถูกส่งออกไปให้แก่สถานีจ่ายนํา้ของ

บริษัทฯ ทัง้ 2 แหง่ คือ 

(1) สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล ตัง้อยู่ ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ภายใต้

บริเวณประกอบด้วยถังเก็บนํา้จํานวน 2 ถัง ที่ใช้ผนงัร่วมกันมีความจุรวม 50,000 ลบ.ม. ติดตัง้ระบบสูบนํา้

แบ่งเป็น 2 ชดุ โดยชดุแรกเป็นเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 5 เคร่ืองขนาดอตัราสบู 2,569 ลบ.ม./ชัว่โมง/เคร่ือง เพ่ือสบู

จ่ายนํา้ประปาจ่ายในพืน้ท่ีบริการ และจ่ายไปยงัสถานีสบูจ่ายนํา้ประปาสามพรานและสถานีสบูจ่ายนํา้ประปา

อ้อมน้อย ซึง่ทําหน้าที่แจกจ่ายนํา้ให้กบัประชาชนในพืน้ที่ อําเภอสามพราน อําเภอพทุธมณฑล อําเภอนครชยั

ศรี  จงัหวดันครปฐม 7และอําเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร และชดุท่ีสอง เป็นเคร่ืองสบูนํา้ 5 เคร่ือง อตัรา

สบู 1,5307 ลบ.ม./ชัว่โมง/เคร่ือง เพ่ือสบูสง่นํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

 

(2) สถานีจ่ายนํา้มหาชยั ตัง้อยู่ท่ีอําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ภายในบริเวณประกอบด้วยถงัจํานวน 

2 ถัง ท่ีใช้ผนังร่วมกัน โดยมีความจุรวม 20,000 ลบ.ม. รับนํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้พุทธมณฑล  แล้ว

แจกจ่ายนํา้ประปาผ่านระบบสบูนํา้จํานวน 4 เคร่ือง ขนาดอตัราสบูนํา้ 2,664 ลบ.ม./ชัว่โมง/เคร่ือง เพ่ือสบูจ่าย

นํา้ประปาจ่ายในพืน้ที่บริการ และจ่ายไปยงัสถานีสบูจ่ายนํา้ประปาสมทุรสาคร ซึ่งทําหน้าที่จ่ายนํา้ให้แก่พืน้ที่

อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
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 ณ สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่งมีโรงควบคมุการรับ และจ่ายนํา้ให้เหมาะสมกบัปริมาณนํา้ที่ต้องการในพืน้ที่จ่ายนํา้ 

โดยการจ่ายนํา้จะสูบจ่ายผ่านมาตรวัดนํา้ต่ออนุกรมกันเพ่ือบันทึกปริมาณการจ่ายนํา้ให้กับ กปภ. นอกจากนีย้ังมีถัง

ควบคุมแรงดัน เพ่ือป้องกันระบบท่อส่งนํา้เป็นสูญญากาศ และเกิดการเสียรูปทรงเม่ือเกิดคลื่นกําทอน (Resonance 

Frequency) ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดบั โดยการทําหน้าที่เติมอากาศเข้าไปในระบบท่อ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ติดตัง้เคร่ือง

กําเนิดไฟฟ้าสํารอง ไว้ใช้งานกรณีไฟฟ้าดบัเช่นเดียวกบัที่โรงผลิตนํา้ด้วย 

ระบบท่อส่งนํา้ประปา  

 นํา้ประปาที่ผลิตได้จากโรงผลิตนํา้จะถกูส่งไปยงัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ ด้วยท่อส่งนํา้ประธาน หรือ 

ทอ่ BTM (Bulk Transmission Main)  ทัง้นี ้ระบบทอ่สง่นํา้ประปาของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

(1) ระบบท่อส่งนํา้จากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1,500 มม. (1.5 

เมตร) มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ช่วงแรกจากโรงผลิตนํา้บางเลนวางในไหล่ทางของถนนศาลายา-

บางภาษี จนถึงทางรถไฟสายใต้ เลีย้วขวาตามทางรถไฟ เลีย้วซ้ายตามถนนหมายเลข 3414 ลอดข้าม 

ถนนป่ินเกล้า-นครชยัศรี มาตามถนนพทุธมณฑลสาย 5 จนถึงสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล 

(2) ระบบท่อส่งนํา้จากสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑลไปยงัสถานีจ่ายนํา้มหาชยั ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1,000 

มม. (1.0 เมตร) ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรโดยวางทอ่อยู่ในไหลท่างของถนนพทุธมณฑลสาย 5 และ

ถนนเศรษฐกิจ 

 

 

 

ระบบท่อจ่ายนํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้ 

 สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่ง ทําหน้าที่จ่ายนํา้ประปาให้แก่ กปภ. โดยท่อจ่ายนํา้ หรือท่อ Local Distribution 

Network (LDN) ซึง่เป็นท่อจ่ายนํา้แรงดนัสงูก่อนที่จะปรับแรงดนัสู่ท่อบริการในพืน้ที่บริการของ กปภ. เพ่ือจ่ายนํา้ให้แก่

ผู้ ใช้นํา้ โดยทอ่จ่ายนํา้ LDN ซึง่มีระยะทางทัง้สิน้ 113 กิโลเมตร  
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 ทัง้นีก้ารเช่ือมต่อของท่อจ่ายนํา้ LDN แต่ละจุด จะถูกเช่ือมต่อโดยบ่อวาล์วซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคมุ

แรงดนัท่ีเช่ือมต่อระหว่างท่อจ่ายนํา้ LDN และท่อบริการของ กปภ. ด้วยกนั ซึง่มีทัง้สิน้ 43 จดุด้วยกนั ซึง่ทําหน้าที่ปรับลด

แรงดนันํา้เพ่ือให้เป็นแรงดนันํา้ท่ีเหมาะสมในการส่งนํา้ไปยงัผู้ ใช้นํา้ อีกทัง้ยงัอํานวยความสะดวกในการซ่อมแซม และ

บํารุงดแูลรักษาทอ่ในแตล่ะจดุด้วย โดยบอ่วาล์ว และอปุกรณ์ควบคมุแรงดนัทัง้หมดถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 

แผนที่แสดงสถานีจ่ายนํา้และสถานีเพิ่มแรงดัน  

พืน้ที่การจ่ายนํา้ของ บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

  

 ท่ีมา: บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ชําระค่าเช่าพืน้ท่ีสําหรับการวางท่อประปาแก่กรมทางหลวง ด้วยค่าเช่าในส่วนของท่อส่ง

นํา้ประธาน (BTM) และค่าเช่าในส่วนของท่อจ่ายนํา้ (LDN) จํานวนรวมทัง้สิน้ 20.86 ล้านบาท โดยค่าเช่าท่อดงักล่าวจะ

ปรับขึน้ร้อยละ 15 สําหรับทกุๆ 5 ปี ตามเง่ือนที่ไขที่กรมทางหลวงเป็นผู้ กําหนด  

 นํา้ประปาที่บริษัทฯ ผลิต และจําหน่าย จะต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดในสัญญาซือ้ขาย

นํา้ประปา อันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรม ดงัตอ่ไปนี ้ 
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 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างย่ิงสําหรับการรักษาคณุภาพนํา้ให้ได้ตามมาตรฐานทกุขัน้ตอนของการผลิต

นํา้ประปา เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่านํา้ประปามีคณุภาพตามท่ีกําหนด บริษัทฯ จึงทําการทดสอบคณุภาพนํา้ในทกุขัน้ตอนของ

การผลิต ตัง้แต่การเติมสารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน และการส่งจ่ายนํา้ออกจากโรงผลิตนํา้ ด้วยการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ และความชํานาญในการผลิตทําให้นํา้ประปาที่ผลิตได้ของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดของ กปภ. มา

โดยตลอดตัง้แตเ่ร่ิมดําเนินการผลิตเม่ือวนัที่ 5 มกราคม 2547 จนกระทัง่ปัจจบุนั 

 

1.2.2 ประปาปทุมธานี 

หมวดลักษณะ รายการ เกณฑ์ที่กาํหนดสูงสุด เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุด 

คณุลกัษณะทางกายภาพ 

สี 5 ปลาตินมั-โคบอลต์ 15 ปลาตนิมั-โคบอลต์ 

รส ไมเ่ป็นท่ีรังเกียจ ไมเ่ป็นท่ีรังเกียจ 

กลิน่ ไมเ่ป็นท่ีรังเกียจ ไมเ่ป็นท่ีรังเกียจ 

ความขุ่น 5 ซิลกิา 20 ซิลกิา 

ความเป็นกรด-ด่าง 

 

6.5 ถึง 8.5 ไมเ่กิน 9.2 

คณุลกัษณะทางเคมี  

(หน่วย : มลิลกิรัม/ลกูบาศก์

เดซเิมตร) 

ปริมาณสารทัง้หมด 500 1,500 

เหลก็ 0.5 1.0 

มงักานีส 0.3 0.5 

เหลก็ และมงักานีส 0.5 1.0 

ทองแดง 1.0 1.5 

สงักะส ี 5.0 15 

คลัเซียม 75 200 

นกัเนเซียม 50 150 

ซลัเฟต 200 250 

คลอไรด์ 250 600 

ฟลอูอไรด์ 0.7 1.0 

ไนเตรต 45 45 

อลัคลิเบนซิลซลัโฟ

 

0.5 1.0 

ฟีโนลกิซบัสแตนซ์ 0.001 0.002 

สารเป็นพิษ  

(หน่วย : มลิลกิรัม/ลกูบาศก์

เดซเิมตร) 

ปรอท 0.001 - 

ตะกัว่ 0.05 - 

อาร์เซนิก 0.05 - 

เซเลเนียม 0.01 - 

โครเมียม 0.05 - 

ไซอะไนด์ 0.2 - 

คดัเมียม 0.01 - 

บาเรียม 1.0 - 

คณุลกัษณะทางจลุชีววิทยา  

(โคลนีีต่อลกูบาศก์เซนติเมตร) 

แสตนดาร์ดเพลต

 

500 - 

เอ็มพีเอ็น น้อยกว่า 2.2 - 

อีโคไล ไมมี่ - 
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การผลตินํา้ประปา 

โรงงานผลิตนํา้ประปาของประปาปทมุธานี ตัง้อยู่ที่ ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี มีพืน้ท่ี

รวม 46 ไร่ ทัง้นี ้จากเดิมท่ีประปาปทมุธานีมีกําลงัการผลิตติดตัง้ที่ 288,000 ลบ.ม./วนั ประปาปทมุธานีได้ปรับปรุงโรง

ผลิตนํา้ประปาเพ่ิมขึน้อีก 100,000 ลบ.ม./วนั เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2551 ทําให้กําลงัการผลิตนํา้ประปาสงูสดุ ณ ปัจจบุนั 

เทา่กบั 388,000 ลบ.ม./วนั  

การผลิตนํา้ประปาของประปาปทมุธานีเร่ิมต้นด้วยการสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยาเข้าสู่ระบบผลิต ทัง้นี ้

ระบบสามารถสบูนํา้ดิบได้สงูสดุวนัละ 409,000 ลบ.ม. โดยนํา้ดิบจะผ่านเคร่ืองตกัขยะชนิดหยาบ และตะแกรงขนาด

ละเอียด จากนัน้ นํา้ดิบจะผ่านขัน้ตอนต่างๆ เช่นเดียวกับในกระบวนการของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการผสมเร็ว 

กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง และกระบวนการเติมคลอรีน จากนัน้ นํา้ที่ผ่านการเติมคลอรีนแล้วจะถกูส่งไป

ยงัถงันํา้ใสที่มีขนาดความจ ุ7,000 ลกูบาศก์เมตร ซึง่เป็นที่พกันํา้เพ่ือรอสบูจ่ายโดยเคร่ืองสบูนํา้แรงดนัสงู ส่งไปยงัสถานี

จ่ายนํา้ประปาทัง้ 3 แหง่ 

ตะกอนท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตจะถกูส่งไปที่กระบวนการกําจดัตะกอนเพ่ือแยกนํา้ออกจากกากตะกอน 

ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีใช้เคร่ืองรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึง่เป็นกระบวนการแยกตะกอนโดยใช้แรงเหว่ียง กากตะกอนจะ

ถกูนําออกจากกระบวนการผลิต ส่วนนํา้ที่เหลือจะถกูนําย้อนกลบัมายงักระบวนการผลิตใหม่ หรือเป็น Zero Discharge 

เช่นเดียวกบับริษัทฯ 

อนึง่ นํา้ดิบท่ีสบูขึน้มา จะนํามาทําการทดสอบคณุภาพนํา้ด้วยระบบ Jar Test เช่นเดียวกบับริษัทฯ  

 

กระบวนการรับและสบูนํา้ดิบ 

 

 

บอ่ตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 
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กระบวนการตกตะกอน (Clarification) 

 

กระบวนการกรอง (Gravity Filtration) 

 

คลอรีน ถงันํา้ใน และระบบสบูนํา้แรงสงู (Clear Water 

& Chlorine Contact Tank) 

 

อาคารรวมนํา้ตะกอน (Sludge Recovery Building) 
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อาคารตกตะกอนเข้มข้น (Sludge Thickener Building) 

 

อาคารแยกตะกอน (Sludge Dewatering Building) 

 

SCADA System 

 

อาคารสารเคมี (Chemical Building) 

เช่นเดียวกับบริษัทฯ กระบวนการผลิตทุกขัน้ตอนของประปาปทุมธานีถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ 

SCADA System  

ประปาปทมุธานีมีอาคารสารเคมี (Chemical Building) ที่ใช้เก็บสารเคมีเพ่ือส่งไปยงัระบบผสมสารเคมีโดย

อตัโนมติั โดยประปาปทมุธานีใช้เคร่ืองสบูจ่ายแบบ diaphragm เช่นกนั และอาคารสารเคมีดงักล่าวตัง้อยู่แยกต่างหาก
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จากโรงผลิตนํา้เช่นเดียวกับบริษัทฯ ทัง้นี ้สารเคมีหลกัที่ประปาปทุมธานีใช้ในกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยสารส้ม 

คลอรีน สารโพลีอีเล็คโตรไลท์ และปูนขาว ประปาปทุมธานีไม่ใช้ด่างทับทิมในกระบวนการผลิตนํา้ประปา เน่ืองจาก

คณุลกัษณะของนํา้ดิบท่ีแตกต่างกนั นํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยาไม่ได้ประกอบไปด้วยสารเคมีชนิดที่ก่อให้เกิดสีที่สามารถ

กําจดัได้ด้วยดา่งทบัทิม 

การส่งนํา้ประปาไปยงัสถานีจ่ายนํา้ 

  นํา้ประปาจะถกูสบูสง่ไปยงัสถานีจา่ยนํา้ประปา ซึง่สถานีจ่ายนํา้ประปา ทําหน้าที่พกันํา้ประปาและสบูจ่ายเข้า

สูร่ะบบทอ่จ่ายนํา้ประปาของ กปภ. สถานีดงักลา่วประกอบด้วย 

(1) สถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ ตัง้อยู่ที่ หมูท่ี่ 6 ถนนเลยีบคลองเปรมประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก 

จงัหวดัปทมุธานี ประกอบด้วยอาคารเก็บนํา้ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 3 เคร่ือง ขนาด 

4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 630 กิโลวตัต์ เพ่ือจ่ายนํา้ประปาไปยงัระบบจ่ายนํา้ประปา

ของสํานกังานประปารังสิต และบางสว่นของสํานกังานประปาอยธุยา เพ่ือจ่ายนํา้ประปาให้กบัประชาชน 

ในพืน้ท่ี อําเภอคลองหลวง และพืน้ที่บางสว่นในเขตจงัหวดัอยธุยา 

 

 
 

(2) สถานีจ่ายนํา้รังสติ ตัง้อยู่ท่ีหมูท่ี่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก จงัหวดั

ปทมุธานี ประกอบด้วยอาคารเก็บนํา้ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 3 เคร่ือง ขนาด 4,010 

ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 630 กิโลวตัต์ เพ่ือจ่ายนํา้ประปาไปยงัระบบจ่ายนํา้ประปาของ

สํานกังานประปารังสิต เพ่ือจ่ายนํา้ประปาให้กบัประชาชน ในพืน้ที่ อําเภอธญับรีุ และอําเภอลําลกูกา 

 

                      
 

(3) สถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี ตัง้อยู่ที ่ หมูท่ี่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี ประกอบด้วย

อาคารเก็บนํา้ขนาด 24,000ลบ.ม. มีเคร่ืองสบูนํา้จํานวน 3 เคร่ืองขนาด 2,880 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง ขบัด้วย

มอเตอร์ขนาด 355 กิโลวตัต์ เพ่ือจ่ายนํา้ประปาไปยงัระบบจา่ยนํา้ประปาของสํานกังานประปาปทมุธานี 

เพ่ือจ่ายนํา้ประปาให้กบัประชาชน ในพืน้ที่ อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอําเภอลาดหลมุแก้ว 
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 ทัง้นี ้สถานีจ่ายประปาทัง้ 3 แห่งของประปาปทมุธานีมีชดุอปุกรณ์ปรับความเร็วรอบควบคมุแรงดนัการจ่ายนํา้

ให้เหมาะสมกบัปริมาณนํา้ท่ีต้องการในพืน้ที่จ่ายนํา้ โดยมีการจ่ายนํา้ผ่านมาตรวดันํา้ท่ีต่ออนกุรมกนัเพ่ือบนัทึกปริมาณ

การจ่ายนํา้ให้ กปภ. เช่นเดียวกบับริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของประปาปทมุธานีครอบคลมุถึงมาตร

วดันํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้เท่านัน้ ทัง้นี ้ประปาปทมุธานีมีอปุกรณ์ป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในระบบท่อส่งนํา้จากโรง

ผลิตนํา้ไปยังสถานีจ่ายนํา้ ส่วนระบบจ่ายนํา้ประปาตัง้แต่ส่วนที่ออกจากสถานีจ่ายนํา้ประปาเป็นต้นไปอยู่ในความ

รับผิดชอบดแูลของ กปภ.  

ระบบท่อส่งนํา้ประปา 

นํา้ประปาที่ผลิตได้จากโรงผลิตนํา้ จะถูกส่งไปยังสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 3 แห่งของประปาปทุมธานีด้วยท่อส่งนํา้

ประธาน (Bulk Transmission Main) ทัง้นี ้ระบบทอ่สง่นํา้ประปาของประปาปทมุธานีประกอบด้วย 

(1) ระบบท่อส่งนํา้จากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิต มี 3 ขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1,500 มม.

ระยะทางประมาณ2.35 กิโลเมตร (โรงผลิตนํา้ไปยงัถนนทางหลวงหมายเลข 347)  ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 

1,200 มม.ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร (จากถนนทางหลวงหมายเลข 347 ไปยงัแยกคลองเปรม

ประชากร) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม. ระยะทางประมาณ 8.31 กิโลเมตร (จากแยกคลอง

เปรมประชากรไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิต) 

(2) ระบบทอ่สง่นํา้จากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ มี 3 ขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1,500 

มม.ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร และขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1,200 มม. ระยะทางประมาณ 2.57 

กิโลเมตร(ท่อทัง้สองขนาดใช้ร่วมกับท่อส่งนํา้ท่ีจ่ายจากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิต) และ ขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง 1,000 มม.ระยะทางประมาณ 0.63 กิโลเมตร (จากแยกคลองเปรมประชากร ไปยงัสถานี

จ่ายนํา้ธรรมศาสตร์) 

(3) ระบบท่อส่งนํา้จากโรงผลิตนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี มีการวางท่อขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 600 มม. 

ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใต้แม่นํา้เจ้าพระยา และต่อด้วยท่อขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 700 

มม. ระยะทางประมาณ 0.55 กิโลเมตร จากแมนํ่า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตกไปยงัสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี 

(4) เพ่ิมสถานีเพ่ิมแรงดนัขึน้ในช่วงต้นทางของท่อที่ส่งนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้รังสิต มีการติดตัง้เคร่ืองสูบนํา้

จํานวน 5 เคร่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งนํา้ไปยังสถานีจ่ายนํา้รังสิตเพ่ิมขึน้เป็น 200,000 

ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
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ระบบท่อจ่ายนํา้ประปาจากสถานีจ่ายนํา้ 

 สถานีจ่ายนํา้ทัง้สามแห่ง ทําหน้าที่จ่ายนํา้ให้แก่ กปภ. โดยผ่านท่อจ่ายนํา้หรือ Local Distribution Network 

(LDN) ซึง่เป็นทรัพย์สินของ กปภ. ก่อนเข้าสูท่อ่บริการเช่นเดียวกบับริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดในสญัญาให้สิทธิ

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาระหว่างประปาปทมุธานีกบั กปภ. ระบบจ่ายนํา้ประปาที่ประปาปทมุธานีก่อสร้าง

ทัง้หมดจะถูกโอนให้ กปภ. ตัง้แต่วนัเร่ิมประกอบกิจการ หรือ วนัท่ี 15 ตลุาคม 2541 ด้วยเหตนีุ ้ระบบจ่ายนํา้ประปาท่ี

ประปาปทมุธานีสร้างซึง่ประกอบไปด้วยทอ่จ่ายนํา้บางสว่นรวมถึงบอ่วาล์วจงึเป็นถกูโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ตัง้แตบ่ดั

นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 
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นํา้ประปาท่ีประปาปทมุธานีผลิต และจําหน่าย จะต้องมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดในสญัญาให้

สิทธิผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาและสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา อนัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ผอุตสาหกรรม 

(มอก.) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา นํา้ประปาท่ี

ประปาปทมุธานีผลิตได้มีคณุภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  

1.3       ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อโอกาส และข้อจาํกัดในการประกอบธุรกจิ 

 รายได้ของบริษัทฯ เติบโตตามปริมาณนํา้ท่ีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ.ในทกุๆปีดงัแสดงตามตารางปริมาณนํา้ที่จ่ายและ

ปริมาณนํา้เฉลี่ยตอ่วนัในปี 2551-2555  

 

ปริมาณนํา้ที่จ่าย และปริมาณนํา้เฉล่ียต่อวัน ในปี 2551-2555 ของบริษัทฯ 

ปี 
ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวัน Minimum Off-take Quantity2 อัตราค่านํา้ประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน)1 (MOQ) ที่จ่ายจริง3 

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

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

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

309,000 ลบ.ม./วนั 10.75 บาท/ลบ.ม. 

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

318,000 ลบ.ม./วนั 11.02 บาท/ลบ.ม. 

2555 131,001,157 357,927 
300,000 ลบ.ม./วนั 26.01 บาท/ลบ.ม. 

327,000 ลบ.ม./วนั 11.49 บาท/ลบ.ม. 

หมายเหต:ุ   1ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียตอ่วนัต่ํากว่า MOQ เน่ืองจาก กปภ. ซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอ่วนัต่ํากวา่ MOQ 

   2ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. ต้องซือ้ ทัง้นี ้ณ 1 ก.ย. 2553 ปริมาณการรับซือ้ขัน้ต่ําปรับเพ่ิมจาก 300,000 ลบ.ม./วนั  

                    เป็น 309,000 ลบ.ม./วนั 

                   3ราคาค่านํา้ประปาในสว่นท่ีเกิน 300,000ลบ.ม./วนั 

                   

  ปริมาณนํา้ที่จ่ายในแต่ละเดอืน และปริมาณนํา้เฉล่ียต่อวัน ในปี 2555 ของบริษัทฯ 

เดือน ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด (ลบ.ม) ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวัน(ลบ.ม/วัน) 

มกราคม 10,532,685 339,764 

กุมภาพนัธ์ 10,120,617 348,987 

มีนาคม 10,904,151 351,747 

เมษายน 10,218,078 340,603 

พฤษภาคม 11,125,588 358,890 

มถุินายน 10,936,180 364,539 

กรกฎาคม 11,298,150 364,456 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1)   

 
 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 42 

เดือน ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด (ลบ.ม) ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวัน(ลบ.ม/วัน) 

สิงหาคม 11,260,250 363,234 

กันยายน 11,087,466 369,582 

ตุลาคม 11,587,764 373,799 

พฤศจกิายน 10,881,660 362,722 

ธันวาคม 11,048,568 356,405 

รวม 131,001,157 358,907 

 

 ประปาปทมุธานีมีรายได้จากการจําหน่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชนเติบโตตลอด ทัง้นีป้ริมาณนํา้ที่จ่ายมีแนวโน้มสงูขึน้

อย่างตอ่เน่ือง ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ปริมาณนํา้ที่จ่าย และปริมาณนํา้เฉล่ียต่อวัน ในปี 2551-2555 ของประปาปทุมธานี 

ปี 
ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณจ่ายนํา้

เฉล่ียต่อวัน 

(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity 

(MOQ) 

อัตราค่านํา้ประปา 

 

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

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

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

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

2555 136,854,408 373,919 330,000 ลบ.ม./วนั 11.83 บาท/ลบ.ม 

 

ปริมาณนํา้ที่จ่ายในแต่ละเดอืน และปริมาณนํา้เฉล่ียต่อวัน ในปี 2555 ของประปาปทุมธานี 

เดือน ปริมาณนํา้ที่จ่ายทัง้หมด (ลบ.ม.) ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวัน(ลบ.ม./ วัน) 

มกราคม 11,146,670 359,570 

กมุภาพนัธ์ 10,669,593 367,917 

มีนาคม 11,412,278 368,138 

เมษายน 11,145,630 371,521 

พฤษภาคม 11,411,255 368,105 

มิถนุายน 11,358,870 378,629 

กรกฎาคม 11,605,532 374,372 

สิงหาคม 11,648,622 375,762 

กนัยายน 11,405,010 380,167 

ตลุาคม 11,752,162 379,102 

พฤศจิกายน 11,476,260 382,542 

ธนัวาคม 11,822,532 381,372 

รวม 136,854,414 374,944 
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  การเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ และประปาปทมุธานี ขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

1. การเปลี่ยนจากการบริโภคจากนํา้บาดาลมาเป็นนํา้ประปา  

 จากการสํารวจปริมาณความต้องการนํา้ในพืน้ที่ที่บริษัทฯ ได้รับสมัปทานโดยไทยดีซีไอ ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่

ปรึกษาที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างด้วยการสุ่มจํานวนผู้ ใช้นํา้ทัง้ภาคอตุสาหกรรม และภาคครัวเรือน จํานวน 200 ตวัอย่าง พบว่า

ปริมาณความต้องการนํา้ในพืน้ท่ีจําหน่ายนํา้ประปาของบริษัทฯใน จงัหวดันครปฐม และสมทุรสาครทัง้หมดประมาณ 

967,234 ลบ.ม./วนั เม่ือเดือนมิถนุายน 2549 โดยแบง่ได้ตามแหลง่ท่ีมาของนํา้ได้ดงันี ้

         หน่วย : ลบ.ม./วนั 

นํ�าบาดาล

781,113

81%

นํ�าประปา

186,121

19%

 
ท่ีมา: บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากดั 

 ทัง้นี ้สืบเน่ืองมาจากการหนัมาใช้นํา้ประปา ไทยดีซีไอได้คาดการณ์วา่ ในพืน้ที่บริการของสํานกังานประปาสาม

พราน สํานักงานประปาอ้อมน้อย และสํานักงานประปาสมทุรสาคร การใช้นํา้บาดาลของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ที่จะ

สิน้สดุลงในปี 2558 
 

 สําหรับพืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต ซึง่เป็นพืน้ที่บริการของประปาปทมุธานี กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศเขตวิกฤต

นํา้บาดาลเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2538 ให้ จงัหวดั ปทมุธานีเป็นพืน้ที่ที่มีการควบคมุการขดุเจาะนํา้บาดาล เน่ืองจากตรวจ

พบการทรุดตวัของพืน้ที่อย่างรุนแรง รัฐบาลและ กปภ. จึงมีนโยบายยกเลิกการใช้บ่อบาดาล และมีแผนการขยายเขตจ่าย

นํา้ของ กปภ. ให้ครอบคลุมพืน้ท่ี แม้ว่ามาตรการนีย้ังได้รับการผ่อนผันในบางกรณี เช่น กรณีท่ียังไม่มีท่อเมนจ่าย

นํา้ประปาผ่าน หรือกรณีที่เป็นโรงงานฟอกย้อมผ้าและเส้นใย โรงงานชบุโลหะ ที่ต้องการนํา้ที่มีคณุภาพต่างจากนํา้ประปา 

อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ียงัคงใช้นํา้บาดาลในพืน้ท่ีมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้นํา้ประปาแทนเน่ืองจากการสนบัสนุนและ

ข้อกําหนดของภาครัฐ  
 

 สาเหตทุี่ผู้ ใช้นํา้บาดาลหนัมาใช้นํา้ประปามากขึน้ โดยเฉพาะผู้ ใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ ใช้นํา้หลกัของ

บริษัทฯ และประปาปทมุธานี เน่ืองมาจาก 

(1) คณุภาพนํา้บาดาลท่ีเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการเพ่ิมขึน้ของการปนเปือ้นของแร่เหล็ก แมงกานีส รวมถึงความ

กระด้าง และอณุหภมิูนํา้ที่เพ่ิมสงูขึน้ จากการปนเปือ้นของของเสียต่างๆที่ซมึลงสู่นํา้ใต้ดิน  และการแทรกซึมของ

นํา้เคม็  

(2) มาตรฐานด้านชีวอนามยัท่ีบงัคบัใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ที่จําเป็นต้องใช้นํา้ที่มี

ความสะอาดในกระบวนการผลิต เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ให้การรับรองด้านอาชีวอนามยั  

(3) ภาครัฐไมมี่นโยบายในการเปิดบอ่บาดาลใหม ่ในพืน้ท่ีที่สามารถจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคได้ 
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2. การเพ่ิมขึน้ของประชากร และแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั  

 การเพ่ิมขึน้ของจํานวนประชากร สง่ผลให้ความต้องการใช้นํา้เพ่ือการอปุโภคบริโภคเพ่ิมมากขึน้ตามไปด้วย  

เน่ืองจากจงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมทุรสาครเป็นพืน้ที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการเติบโตของเมืองอย่างต่อเน่ือง 

ด้วยการขยายตวัของจํานวนประชากรไม่ว่าจะในพืน้ท่ีเองหรือประชากรที่ย้ายจากกรุงเทพมหานครเข้ามาอาศยัในเขต

ปริมณฑลรอบนอกกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึน้ ทําให้เกิดการเพ่ิมขึน้ของแหล่งที่อยู่อาศยั  โครงการหมู่บ้านต่างๆ และ

ที่ดินจัดสรรท่ีเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนมากในพืน้ที่ดงักล่าว และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้สิน้ปี 2555 จังหวดั

นครปฐม และ จงัหวดัสมทุรสาคร มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 876,087 คน และ 512,229 คน ตามลําดบั เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 

2554 คิดเป็นร้อยละ 1.5 และร้อยละ 2.6 ตามลําดบั 

 

 สําหรับพืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต จ.ปทมุธานี ซึ่งจดัว่าเป็นพืน้ที่ต่อเน่ืองของกรุงเทพมหานคร ได้มีการพฒันาเป็น

ชมุชนที่หนาแน่นย่ิงขึน้ มีการขยายตวัของจํานวนประชากร มีการขยายตวัของพืน้ท่ีเมือง ตลอดจนมีการใช้ที่ดินเพ่ือเป็นที่

อยู่อาศยัแทนพืน้ท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการจัดสรรที่ดินและท่ีอยู่อาศยัในเขต อําเภอลําลูกกา อําเภอ

ธญับรีุ และอําเภอเมืองปทมุธานี ทัง้นี ้สิน้ปี 2555 จงัหวดัปทมุธานีมีจํานวนประชากรทัง้สิน้1,038,132 คนเพ่ิมขึน้จากสิน้

ปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 2.7 

 

จํานวนประชากร ตัง้แตปี่ 2550 ถึง 2555 

                           หน่วย: คน 

จงัหวัด 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

นครปฐม 830,970 844,187 852,575 860,246 866,064 876,087 

สมทุรสาคร 469,934 479,085 486,134 491,887 499,098 512,229 

ปทมุธานี 896,843 930,040 959,576 985,643 1,010,898 1,038,132 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. การขยายตวัภาคอตุสาหกรรม  

 พืน้ท่ีในเขตจงัหวดัสมทุรสาครเป็นพืน้ที่ที่มีโรงงานอตุสาหกรรมมากท่ีสดุในประเทศ ตามคําขวญัประจําจงัหวดั

ที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร” รวมทัง้จังหวัดนครปฐมด้วยเช่นกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมในจังหวัด

สมทุรสาคร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 และปี 2555 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 4,893 โรงงาน 

4,916 โรงงาน  5,149 โรงงาน 5,180 โรงงาน 5,157 และ 5,566 โรงงาน ตามลําดบั ส่วนจํานวนโรงงานในจังหวดั

นครปฐม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 3,090 โรงงาน 

2,781 โรงงาน  2,774 โรงงาน 2,890  โรงงาน 2,916 โรงงาน และ 3,137 โรงงานตามลําดบั  

 

 ผลจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้ความต้องการใช้นํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึน้ตาม

จํานวน และประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม โรงงานในบริเวณดงักล่าวมีแนวโน้มในการใช้

นํา้ประปามากขึน้ อนัเน่ืองมาจากหลายสาเหตดุ้วยกนั คือ 

(1) พืน้ที่ให้บริการของบริษัทฯ อยู่ใกล้กบัปากแมนํ่า้และทะเล  ทําให้เกิดการแทรกตวัของนํา้เคม็เข้าไปยงันํา้บาดาล 

อนัสง่ผลให้คณุภาพนํา้บาดาลลดลง 
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(2) การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้เกิดของเสียท่ีถูกปล่อยลงสู่แม่นํา้ท่าจีนมาก ซึ่งทําให้เกิดการ

ปนเปื้อนของเสียในแหล่งนํา้ ทําให้เกิดความต้องการใช้นํา้ประปาที่สะอาด และมีคุณภาพสูงมากขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

 นอกจากนี ้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตัง้ขึน้ใหม่ในพืน้ที่บริการ ต้องใช้นํา้ประปาในการประกอบธุรกิจ อนั

เน่ืองมาจากสาเหตท่ีุระบไุว้ในข้อ 2 

สําหรับพืน้ท่ีของ จงัหวดัปทมุธานี ซึง่เป็นเขตให้บริการของประปาปทมุธานี มีการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม

เช่นกนั โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน จงัหวดัปทมุธานี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และ 

ปี 2555 เป็นจํานวนทัง้สิน้  2,655 โรงงาน 2,778 โรงงาน 2,850 โรงงาน 2,988 โรงงาน 3,104 โรงงาน และ 3,225 โรงงาน 

ตามลําดบั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมในเขต อําเภอคลองหลวง อําเภอธญับรีุ อําเภอลําลกู

กา และอําเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่า พืน้ท่ีปทมุธานี - รังสิตจะมีอตัราการขยายตวัของ

การใช้นํา้ประปาในภาคอตุสาหกรรมต่ํากวา่อตัราการขยายตวัในภาคท่ีอยู่อาศยัหรือภาคครัวเรือน  

4. การสง่เสริมจากภาครัฐ 

4.1  นโยบายการสนบัสนนุการติดตัง้ระบบประปา 

ด้วยความต้องการให้ผู้ ใช้นํา้หนัมาใช้นํา้ประปามากขึน้ กปภ. จึงได้จดัให้มีรายการให้ส่วนลด   ร้อยละ 50 แก่ผู้

ติดตัง้มาตรวดันํา้ใหม่ ซึง่เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2549 และสิน้สดุเม่ือเดือน มิถนุายน 2549  ถึงแม้โครงการ

สนบัสนนุการติดตัง้ระบบประปาดงักล่าวจะสิน้สดุไปแล้วก็ตาม เน่ืองจากนโยบายการชกัชวนให้ผู้ ใช้นํา้หนัมา

ใช้นํา้ประปายงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และอาจมีโครงการสนบัสนนุอ่ืนๆ ที่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละช่วงเวลา 

การประปาส่วนภมิูภาค ได้ดําเนินโครงการให้ส่วนลดอตัราร้อยละ 15 ในการติดตัง้มาตรขนาด 3/4” และ 1/2" 

ที่ตัง้อยู่ในระยะเหมาจ่ายนับจากท่อหลกัของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่เกิน 10 เมตร นับตัง้แต่ 1 สิงหาคม 

2550 ถึง 31 ธนัวาคม 2550 

4.2  การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการประปามากขึน้ 

ตามแผนวิสาหกิจฉบับท่ี 4 ปีงบประมาณ 2545-2549 ของ กปภ. ได้มีนโยบายในการเพ่ิมบทบาทของ

ภาคเอกชนในการเข้ามาบริหารจัดการ รวมทัง้ดําเนินกิจการประปาเพ่ิมมากขึน้ จากเดิมท่ี กปภ. เคยรับซือ้

นํา้ประปาจากภาคเอกชนตอ่ปริมาณการจําหน่ายรวมในสดัสว่น  ร้อยละ 13.8 ในปี 2545 เพ่ิมเป็นร้อยละ 18.2 

ในปี 2549 และหากว่า กปภ. ยงัคงไว้ซึง่นโยบายในการสนบัสนนุให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินธุรกิจประปามาก

ขึน้ต่อไปในอนาคต จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจต่อไปในพืน้ที่อ่ืนนอกเหนือจากพืน้ที่

ปัจจบุนัได้  
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 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 46 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1) 

4 การได้รับสทิธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และประปาปทมุธานีมีบตัรสง่เสริมการลงทนุที่ยงัคงได้รับสิทธิประโยชน์จาก สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ โดยสรุปได้ดงันี ้

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

บตัร

สง่เสริม

เลขท่ี 

2437(2)/2553 1451(2)/2551  

ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม 2553 1 สิงหาคม 2551  

ประเภท

กิจการ 

กิจการสาธารณปูโภค และบริการพืน้ฐาน กิจการสาธารณปูโภค และบริการพืน้ฐาน 

สิทธิและ

ประโยชน์  

 

(1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

(2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่

เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ที่ดิน และทนุหมนุเวียนมีกําหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที่เร่ิมมี

รายได้จากการประกอบกิจการนัน้  

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ผู้ ได้รับการสง่เสริมจะ

ได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที่เกิดขึน้ระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงั

ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานัน้โดยจะ

เลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

(3) ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตาม

มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบคุคลนัน้ 

(1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

(2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (นบัแต่วนัที่ 

31 กรกฎาคม 2551 จนถึงวนัที่ 30 กรกฎาคม 2560) แต่ต้องมีมลูค่ารวมกันแล้วไม่เกิน 

693 ล้านบาท ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลานัน้ ผู้ ได้รับการส่งเสริมจะ

ได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิ

ที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั

แตว่นัพ้นกําหนดเวลานัน้โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

(3) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบคุคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการ

สง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้ 
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 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 47 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1) 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

   

หมายเหต:ุ 1บริษัทฯ และประปาปทมุธานีได้ดําเนินการครบถ้วนตามเง่ือนไขทกุข้อแล้ว 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 48 

 

 
 

 

2 การตลาด และภาวะการแข่งขัน 

1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

1.1 บริษัทฯ 

 นํา้ประปาจดัเป็นสินค้าเพ่ือการอปุโภคบริโภคขัน้พืน้ฐานที่จําเป็นอย่างย่ิงต่อการดํารงชีวิต แต่เน่ืองจากนํา้ประปาเป็น

สินค้าที่ไม่สามารถผลกัดนัยอดการใช้ให้เพ่ิมขึน้ในผู้ ใช้แต่ละรายได้เช่นเดียวกบัสินค้าอปุโภคบริโภคทัว่ไป ในทางตรงกนัข้าม 

กลบัเป็นสินค้าท่ีมีการรณรงค์ให้ประหยดัการใช้มากขึน้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้เข้าขอรับสมัปทานประกอบกิจการประปาในพืน้ที่

ตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ซึง่เป็นพืน้ที่ท่ีมีความต้องการใช้นํา้ประปาสงู เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีที่มีประชากร

อาศยัอยู่หนาแน่น และยงัเป็นพืน้ที่ที่มีโรงงานอตุสาหกรรมตัง้อยู่มากกว่า 8,000 โรงงาน ประกอบกบัการสนบัสนนุจากภาครัฐ

ในการรณรงค์ให้ผู้ ใช้นํา้บาดาลหนัมาใช้นํา้ประปามากขึน้เพ่ือลดปัญหาการทรุดตวัของแผ่นดิน จึงทําให้ยอดจําหน่ายนํา้ของ

บริษัทฯ เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่เดือน มกราคม 2547 จนถึงปัจจบุนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัดําเนินกลยทุธ์การเจาะตลาดเชิง

รุก (Market Penetration Strategy) เป็นสําคญั โดยการเข้าพบปะผู้ ใช้นํา้ร่วมกับ กปภ. อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะผู้ ใช้นํา้

ภาคอตุสาหกรรม เพ่ือเป็นการแนะนําตวัต่อผู้ ใช้นํา้ และกระตุ้นยอดจําหน่ายนํา้ประปาในพืน้ที่อีกด้วย อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้จดั

กิจกรรมตา่งๆเพ่ือเป็นการตอบแทนผู้ใช้นํา้  

 กลยุทธ์ด้านการผลติ 

 เทคโนโลยีในการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ

ทนัสมยั ใช้ระบบถังกรองโดยใช้แผ่นกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบการใช้งานได้นานกว่าถังกรองทรายโดยทัว่ไป ทําให้

ประหยดันํา้ในการล้างถงักรอง ทัง้นี ้การใช้ Leopold ทําให้ไม่ต้องใช้ชัน้กรวดและหวั nozzle มีผลให้ในขณะที่กรองผ่านจาก

บนลงล่างและการล้างย้อนจากล่างขึน้บน มีการกระจายตวัของนํา้และอากาศค่อนข้างสม่ําเสมอตลอดพืน้ท่ี และเน่ืองจากไม่

ต้องใช้ชัน้กรวดหากใช้ Leopold จึงไม่มีการคละกนัระหว่างกรวดและชัน้ทรายเม่ือมีการล้างย้อน ทําให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนชัน้

ทรายและกรวด ตลอดจนการใช้ Leopold ยงัสามารถลดพลงังานการใช้นํา้และอากาศระหว่างการล้างย้อนได้มากกว่าการใช้

ชัน้ทรายและชัน้กรวดร่วมกัน นอกจากนีร้ะบบการผลิตและการส่งจ่ายทัง้หมดยงัควบคมุด้วยระบบ SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) อนัเป็นระบบบริหารจดัการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสงูในการควบคมุการผลิต

และระบบสง่จ่ายนํา้ทัง้หมดของบริษัทฯ  

 อีกทัง้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีพนักงานควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และได้จัดให้มีหอพักพนักงานตัง้อยู่ภายใน

บริเวณโรงผลิตนํา้ของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการผลิตจะดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสงูสดุ และหากเกิด

ปัญหาในการผลิต พนกังานท่ีควบคมุการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัทว่งที 

 นอกจากนี ้ในด้านการซ่อมบํารุง บริษัทฯ ได้ใช้ Computerized Maintenance Management System : CMMS เข้า

มาช่วยในการบริหารจดัการด้านการซ่อมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล่  ภายใต้นโยบายการซ่อมบํารุงที่มุ่งเน้นถึง Reliability, 

Availability และ Maintainability ทําให้ปี 2555 บริษัทฯ สามารถผลิตและส่งนํา้ประปาให้กบัสถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่งของ 

บริษัทฯ ได้อย่างต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 99.89 (ปี 2549 ร้อยละ 99.42 ปี 2550 ร้อยละ 99.68 ปี 2551 ร้อยละ 99.39 ปี 2552 

ร้อยละ 99.44 ปี 2553 ร้อยละ 99.32และปี 2554 ร้อยละ 99.92) และความต่อเน่ืองในการจ่ายนํา้จากสถานีจ่ายนํา้พทุธ

มณฑล และสถานีจ่ายนํา้มหาชยัไปยงัสํานกังานประปาของ กปภ. คิดเป็นร้อยละ 99.96 (ปี 2549 ร้อยละ 99.71 ปี 2550 ร้อย

ละ 99.94 ปี 2551 ร้อยละ 99.92 ปี 2552 ร้อยละ 99.98 ปี 2553 ร้อยละ 99.94 และปี 2554 ร้อยละ 99.97)  และ ร้อยละ 
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99.87 (ปี 2549 ร้อยละ 99.86 ปี 2550 ร้อยละ 99.94ปี 2551 ร้อยละ 99.86 ปี 2552 ร้อยละ 99.96 ปี 2553 ร้อยละ 99.72 

และปี 2554 ร้อยละ99.87) ของการจ่ายนํา้โดยรวมทัง้หมดตามลําดบั 

 นอกจากนี ้ด้วยกําลงัการผลิตติดตัง้ที่ 320,000 ลบ.ม./วนั  และระบบท่อส่งนํา้ประธาน (BTM) ที่มีความยาวถึง 50 

กิโลเมตร และทอ่จ่ายนํา้ (LDN) อนัเป็นระบบทอ่สง่นํา้ซึง่เป็นทอ่เหลก็ และทอ่โพลีเอธีลีนชนิดความหนาแน่นสงู ทัง้หมดทําให้มี

ความทนทานามารถรับแรงดนันํา้แม้ ณ ระดบัความดนัสงูได้ รวมทัง้ทกุจดุของระบบที่เช่ือมต่อกับ กปภ. ได้ถูกออกแบบและ

ก่อสร้างให้เป็นระบบบ่อวาล์ว ทําให้สามารถตรวจสอบการร่ัวไหลของนํา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7และเอือ้อํานวยต่อการซ่อม

บํารุงในภายหลงัอีกด้วย7  

 กลยุทธ์ด้านการกระจายพืน้ที่ให้บริการ 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการวางเส้นท่อจ่ายนํา้ประปาให้ครอบคลมุพืน้ท่ีในถนนสาย

หลักของเขตพืน้ท่ีจ่ายนํา้และแหล่งชุมชนที่สําคัญที่มีความต้องการใช้นํา้ประปาในปริมาณมาก เช่น ในจังหวัดนครปฐม   

บริษัทฯ มี เ ส้นท่อจ่ายนํ า้ครอบคลุมถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  

ถนนพุทธมณฑลสาย 7  และถนนป่ินเกล้านครชยัศรี เป็นต้น ส่วนในจงัหวดัสมทุรสาคร บริษัทฯ ได้วางเส้นท่อจ่ายนํา้บน

เส้นทางถนนเศรษฐกิจ ถนนพระราม 2 และถนนเอกชยั  เป็นต้น เม่ือรวมกบัท่อจ่ายและท่อบริการของ กปภ. ทําให้บริษัทฯ มี

เครือข่ายครอบคลมุพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจได้ในวงกว้าง 

 กลยุทธ์ด้านราคา 

 บริษัทฯ มีกลยทุธ์ด้านราคา ดงันี ้

 1.   อตัราคา่นํา้ประปาท่ีจําหน่ายสามารถปรับได้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

 อตัราค่านํา้ประปาท่ีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ. เป็นราคาที่ปรับขึน้รายปีตาม ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป (General 

CPI) ของภาคกลาง และค่าคงที่ (K) ตามที่กําหนดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา ทัง้นี ้ค่าคงที่ (K) จะลดลงแบบขัน้บนัไดจาก 

1.03000 ในการคํานวณสําหรับปี 2543 ถึงปี 2549 จนมีค่าเท่ากบั 1.00000 ในการคํานวณสําหรับปี 2557 เป็นต้นไป  อตัรา

คา่นํา้ประปาตัง้แตปี่ 2551-2555 เป็นดงันี ้ 

ระยะเวลา 
อัตราค่านํา้ประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ตัง้แต่ 1-300,000 ลบ.ม. ตัง้แต่ 300,001 ขึน้ไป 

1 มกราคม 2551  -   31 ธนัวาคม 2551 22.751945 - 

1 มกราคม 2552  -  31 ธนัวาคม 2552 23.552023 - 

1 มกราคม 2553  -  31 ธนัวาคม 2553 24.461331 14.676799 / 10.75* 

1 มกราคม 2554  -  31 ธนัวาคม 2554 25.110952 11.02 

1 มกราคม 2555  -  31 ธนัวาคม 2555 26.016171 11.49 

* ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2553 – 31 ธนัวาคม 2553 

กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพนัธ์  

 บริษัทฯ ได้เหน็ความถึงสําคญัและสื่อสารไปยงัผู้ ใช้นํา้ ดงันี ้
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                        (1) การประชมุกบัลกูค้าโดยตรงคือการประปาสว่นภมิูภาคแบบมีวงรอบประจํา โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการ

ติดตามแผนการวางท่อขยายเขตการจ่ายนํา้ประปาของ กปภ.เพ่ือวางแผนกิจกรรมการตลาดและให้การ

สนบัสนนุที่เหมาะสมและสอดคล้องกบักิจกรรมของ กปภ.ถึงลกูค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ ใช้นํา้รายใหม่

ในอนาคต ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการขยายจํานวนผู้ ใช้นํา้รายใหม่และปริมาณการจ่ายนํา้ในพืน้ที่เป้าหมาย เช่น 

การประชาสมัพนัธ์ให้กบัชมุชนเพ่ือเข้าเป็นผู้ รับบริการนํา้ประปา และการให้การสนบัสนนุ กปภ.ด้านการ

จดัเหตกุารณ์พิเศษ (Special Events) ในการอํานวยความสะดวกเร่ืองการจดทะเบียนเป็นผู้ ใช้นํา้ประปา

นอกสถานที่ให้กบัผู้อยู่อาศยัตามชมุชนตา่งๆ ในพืน้ท่ีเป้าหมาย  

(2)  การเข้าพบกบัผู้ใช้นํา้ประปา ซึง่ถือเป็นลกูค้าโดยอ้อม รวมถึงลกูค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ ใช้นํา้รายใหม่ที่มี

แนวโน้มการใช้นํา้ประปาปริมาณมากในอนาคต ทัง้ในภาคอตุสาหกรรม และพาณิชยกรรม ทัง้นีเ้พ่ือสร้าง

ความมัน่ใจและเน้นให้เห็นถึงคณุภาพของนํา้ประปาที่มีความสะอาด ความเพียงพอ และความต่อเน่ือง 

และรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการใช้นํา้ประปาในการดําเนินธุรกิจทัง้ในภาคการผลิตและภาค

พาณิชยกรรม โดยพิจารณาให้มีรายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม เช่น การสนบัสนนุเร่ืองการ

ของปรับปรุงทอ่ประปาและมิเตอร์กบัผู้ ใช้นํา้ เพ่ือกระตุ้นเกิดการใช้นํา้ประปามากขึน้ เป็นต้น  

(3)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (email) หรือข้อความสัน้ 

(SMS) ให้กับ กปภ.หรือผู้ ใช้นํา้ประปาหรือผู้ประกอบการ เพ่ือให้เข้าถึงข่าวสารข้อมลูที่รวดเร็วในกรณีที่

เกิดการซอ่มแซมหรือซอ่มบํารุงทอ่ประปาที่สง่ผลต่อการจ่ายนํา้ประปาไปยงัผู้ ใช้นํา้ ทัง้นีเ้พ่ือลดผลกระทบ

ที่จะเกิดขึน้กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ       

(4)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน โดยจดัทําสารคดีสัน้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคณุภาพ

นํา้ประปา ประโยชน์ของการใช้นํา้ประปา เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้

นํา้ประปา รวมถึงการอนรัุกษ์นํา้ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่า ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สงัคม และ

ชมุชน 

(5)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ข้อมลูบริษัทและการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เพ่ือ

ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อการประกอบธุรกิจผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ ซึ่งช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตและ

รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพภ่าพลกัษณ์ขององค์กรในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 กลยุทธ์การสร้างคุณภาพการให้บริการ 

 บริษัทฯ ได้พิจารณาว่า การเป็นผู้ประกอบกิจการประปานัน้ มิใช่เพียงการผลิตนํา้ประปาที่มีคุณภาพเท่านัน้ แต่

จะต้องเน้นถึงคณุภาพของการให้บริการ ซึ่งหมายถึง การจดัส่งนํา้ประปาด้วยปริมาณและแรงดนัอย่างเพียงพอ และ รวมทัง้

ความต่อเน่ืองในการให้บริการ คือปัจจยัสําคญัท่ีสดุในการเป็นผู้ประกอบกิจการประปา ดงันัน้บริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการ

ให้บริการในปี 2555 ได้ดงันี ้   

(1) คณุภาพและความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เลม่ 1-2521 ร้อยละ 100 

(2) ความเพียงพอ มีแรงดันนํา้ประปาที่ปลายท่อจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า 25 เมตรนํา้  

ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 98.50    

(3) ความตอ่เน่ืองในการจ่ายนํา้ประปา ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99.90 
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 กลยุทธ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพนํา้ประปา 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อคณุภาพของนํา้ประปาที่ผลิต และการให้บริการแก่ กปภ. รวมทัง้ผู้ ใช้นํา้เป็นอย่างมาก 

นอกจากการควบคมุคณุภาพนํา้ทกุขัน้ตอนในกระบวนการผลิตแล้ว  บริษัทฯ ยงัให้ความร่วมมือกบั กปภ. ในการตรวจตวัอย่าง

นํา้ประปาท่ีสุ่มเก็บมาจากผู้ ใช้นํา้ในแต่ละพืน้ท่ีโดยห้องปฎิบติัการของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่า นํา้ประปาที่จ่ายไปยงัผู้ ใช้นํา้ที่

ปลายทางยังคงมีคุณภาพเช่นเดียวกับนํา้ประปาท่ีบริษัทฯ ผลิตได้ และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้บริการแก่ผู้ ใช้นํา้

โดยทัว่ไปในการให้คําปรึกษา หรือร้องขอในการตรวจสอบคณุภาพนํา้ประปาที่ปลายทางผู้ใช้นํา้ โดยไมคิ่ดมลูคา่   

 กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน 

 ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตนํา้ประปาอนัทนัสมยัของบริษัทฯ ทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองนํา้ 

และการทําให้นํา้ตกตะกอนโดยอาศยัแรงโน้มถ่วงช่วยให้นํา้จากชัน้บนไหลลงสูช่ัน้ลา่งได้โดยมิต้องใช้พลงังานไฟฟ้าในการหมนุ

นํา้ ทําให้บริษัทฯ รักษาต้นทนุการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี  

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีหน่วยผลิตเป็นของตนเอง อนัได้แก่ บริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั ซึ่งเช่ียวชาญใน

การผลิตนํา้ประปา อนัสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถประหยดัต้นทนุจากการจ้างบคุคลภายนอกซึง่เป็นผู้บริหารกิจการประปาเข้ามา

เดินระบบและดแูลรักษาระบบ  

 กลยุทธ์ด้านการตดิตามความเคล่ือนไหวของปริมาณความต้องการใช้นํา้ประปา 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจึงได้ว่าจ้างไทยดีซีไอ ให้เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยได้

ทําการศกึษาปริมาณความต้องการใช้นํา้ประปาทัง้ในและนอกพืน้ที่ให้บริการของบริษัทฯ อีกทัง้ ไทยดีซีไอ ยงัได้แสดงประเภท

ผู้ ใช้นํา้และรายช่ือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีศกัยภาพในการใช้นํา้ประปาให้แก่บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ เข้าทําการ

พบปะผู้ใช้นํา้ดงักลา่วร่วมกบั กปภ. เพ่ือสร้างปริมาณความต้องการใช้นํา้ประปาในพืน้ที่ให้เพ่ิมสงูขึน้ตอ่ไป 

 ในสว่นด้านการประเมินการจ่ายนํา้จริง บริษัทฯ ได้ดําเนินการศกึษาแรงดนั อตัราและปริมาณการไหลของนํา้ประปา

ที่เกิดขึน้จริงในระบบท่อจ่าย (LDN) โดยการใช้แบบจําลองทางชลศาสตร์ (Hydraulic model) ทําให้สามารถวางแผนในการ

บริหารจดัการระบบทอ่จ่ายให้มีประสิทธิภาพสามารถให้แรงดนัและอตัราการไหลของนํา้ประปาท่ีทัว่ถึงในพืน้ท่ีที่ให้บริการ 

1.2 ประปาปทุมธานี 

  ประปาปทมุธานี ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาในพืน้ที่บริการปทมุธานี – รังสิต จงัหวดัปทมุธานีซึง่เป็นพืน้ที่

บริเวณตอ่เน่ืองกบักรุงเทพมหานครที่กําลงัพฒันาเป็นชมุชนที่หนาแน่นทัง้ด้านการค้า ธรุกิจ อตุสาหกรรม สถานศกึษาและที่อยู่

อาศยั ดงันัน้ความต้องการนํา้จึงมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้เร่ือยๆ ประกอบกบันโยบายปิดบ่อบาดาลของภาครัฐ ทําให้ยอดจําหน่าย

นํา้เพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองเช่นกนั 

 กลยุทธ์ด้านการผลติ  

 เช่นเดียวกบับริษัทฯ ประปาปทมุธานีใช้เทคโนโลยีควบคมุระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA System 

ซึ่งควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบโทรคมนาคมทัง้ที่โรงผลิตนํา้และสถานีจ่ายนํา้ทุกแห่ง โดยศูนย์ควบคุม 

SCADA System ตัง้อยู่ในอาคารห้องควบคมุ นอกจากนี ้ประปาปทมุธานียงัมีระบบควบคมุคณุภาพโดยการทดสอบคณุภาพ

นํา้ดิบที่ใช้ด้วยระบบ Jar Test สปัดาห์ละ 2 ครัง้เพ่ือคํานวณหาปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ในการผลิตให้เหมาะสม 
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 สําหรับระบบถงักรองที่มีทรายทําหน้าที่เป็นตวักรอง (media) ประปาปทมุธานีมีกระบวนการล้างทราย หรือ การล้าง

แบบย้อนกลบั (back wash) โดยการอดัลมผ่านหวั Air Nozzle ที่ตัง้อยู่กระจายเต็มพืน้ท่ีหน้าตดัของถงักรองใต้ชัน้ทราย ทัง้นี ้

กระบวนการดงักลา่วเป็นการใช้ลมเข้าช่วยนํา้ในการล้างสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในทราย 

 อนึ่ง ประปาปทมุธานียงัจดัให้มีพนกังานควบคมุกระบวนการผลิตตลอด 24 ชัว่โมง ใช้ระบบ CMMS ในการจดัการ

ด้านการซ่อมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล่ ภายใต้นโยบายการซ่อมบํารุง: Reliability, Availability และ Maintainability 

เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ 

 

 กลยุทธ์ด้านพืน้ที่ให้บริการ  

 ประปาปทมุธานีมุ่งตอบสนองความต้องการนํา้ประปาของประชาชนในพืน้ท่ี จงัหวดัปทมุธานีที่มีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้

อย่างต่อเน่ืองให้ครอบคลมุทัว่ถึง ทัง้นี ้ในปัจจบุนั ประปาปทมุธานียงัไม่มีแผนการขยายการให้บริการออกนอกพืน้ที่ จงัหวดั

ปทมุธานี  

 

 กลยุทธ์ด้านราคา  

 อตัราค่านํา้ประปาท่ีจําหน่ายสามารถปรับได้ตามเง่ือนไขในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

ทัง้นี ้อตัราคา่นํา้ประปาจะปรับเป็นรายปีทกุวนัที่ 1 มกราคม ตามดชันีราคาผู้บริโภค ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์ 

 

 กลยุทธ์ด้านการดาํเนินการของบริษัทย่อย 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของประปาปทุมธานี มีแนวโน้มในอนาคตที่ขยายการ

รับจ้างผลิต ซอ่มบํารุงและให้บริการด้านวิศวกรรมแก่บคุคลภายนอก 

 

2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจาํหน่ายผลติภณัฑ์ 

 

2.1 บริษัทฯ 

 ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีลกูค้าเพียงรายเดียวคือ กปภ. ซึง่เป็นผู้ซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ ณ สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 2 แห่ง คือ 

สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล และสถานีจ่ายนํา้มหาชยั โดย กปภ. จะทําการจําหน่ายนํา้ประปาที่ซือ้จากบริษัทฯ ไปให้แก่ผู้ ใช้นํา้

ตอ่ไป ด้วยการจ่ายนํา้ผ่านทอ่จ่ายนํา้ (ทอ่ LDN) และทอ่บริการ  

โดยปริมาณนํา้ประปาที่บริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ. จะถกูคิดจากมาตรวดันํา้ ณ จดุจ่ายนํา้ซึง่ตัง้อยู่ ณ สถานีจ่าย

นํา้ทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ ส่วนปริมาณนํา้ประปาที่ กปภ. จําหน่ายให้แก่ผู้ ใช้นํา้จะถกูวดัปริมาณโดยมาตรวดันํา้ ณ แหล่งท่ีตัง้

ของผู้ใช้นํา้แตล่ะราย ตามแสดงดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

โรงผลติน้ํา 

สถานีจา่ยน้ํา 

ผูใ้ชน้ํ้า 

กรรมสทิธิใ์นน้ําของบรษิทัฯ 

กรรมสทิธิใ์นน้ําของ กปภ. บ่อวาลว์และประตูน้ําลดแรงดนั 

มาตรวดัน้ํา 2 ตวั 

ท่อจา่ยน้ําประธาน (BTM) 

ท่อจา่ยน้ํา (LDN) 

ท่อบรกิาร 
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 วิธีการคิดค่านํา้ประปาท่ีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ. ในแต่ละเดือน จะทําการคํานวณจาก ปริมาณนํา้ประปาท่ีได้

จําหน่ายในแต่ละสถานีจ่ายนํา้ โดยบริษัทฯ และ กปภ. ได้มีการติดตัง้มาตรวดันํา้ 2 ตวั ในแต่ละสถานีจ่ายนํา้ ทุกสิน้เดือน

เจ้าหน้าที่ของ กปภ. และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะร่วมกนัทําการจดมาตรวดันํา้ทัง้สองตวั ณ สถานีจ่ายนํา้แตล่ะแหง่ แล้วนําไป

หาผลตา่งโดยเทียบกบัตวัเลขมาตรวดันํา้ของเดือนที่ผ่านมา หลงัจากนัน้จงึนํามาหาคา่เฉลี่ยของปริมาณการใช้นํา้ที่คํานวณได้

จากมาตรวดันํา้ทัง้ 2 ตวัในแต่ละสถานีจ่ายนํา้เพ่ือคํานวณปริมาณนํา้ที่จ่ายให้แก่ กปภ. ของเดือนนัน้ๆ แล้วจึงนําปริมาณนํา้

จําหน่ายที่คํานวณได้ของแต่ละสถานีจ่ายนํา้มารวมกันเพ่ือคํานวณมูลค่าในการซือ้ขายรายเดือนตามราคาที่ตกลงกันใน

สญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

 บริษัทฯ จะทําการคิดมลูค่านํา้ประปาท่ีจําหน่ายให้แก่ กปภ. ได้ตามจริงในแต่ละเดือน ส่วนต่างของมลูค่าเฉลี่ยของ

ปริมาณนํา้ประปาท่ีจดัส่งให้จริงกบั MOQ สําหรับระยะเวลาดงักล่าว กปภ. จะชําระค่านํา้ประปาเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ โดยคิด

ตามอตัราคา่นํา้ประปาคณูด้วยสว่นตา่งข้างต้น ทกุงวดหกเดือน ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทกุปี  

 หลงัจากท่ีบริษัทฯ คํานวณมลูค่านํา้ท่ีซือ้ขายแล้ว จะทําการจดัส่งใบแจ้งหนีใ้ห้แก่สํานกังานประปาทัง้ 3 แห่งที่ทํา

หน้าที่ดแูลการให้บริการจ่ายนํา้ในพืน้ท่ีบริการ (โปรดดรูายละเอียดในส่วนที่ 1-4) โดยมีเง่ือนไขชําระเงินที่ระบใุห้ กปภ. ต้อง

ชําระคา่นํา้ให้แก่บริษัทฯ เป็นเวลา 15 วนั นบัจากวนัที่บริษัทฯ สง่ใบแจ้งหนี ้

 ถึงแม้ในปัจจุบัน กปภ. ถือเป็นลูกค้ารายเดียวของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกําลังการผลิตสูงสุดของ   

บริษัทฯ ในปัจจบุนั เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปากบั กปภ. ท่ี 440,000 ลบ.ม./วนั ดงันัน้หากบริษัทฯ มีกําลงั

การผลิตนํา้มากกวา่ตามท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา บริษัทฯ จะดําเนินการขยายธรุกิจอ่ืนที่ตอ่เน่ืองจากธรุกิจประปาได้ 

2.2       ประปาปทุมธานี 

ลกูค้าของประปาปทมุธานี มาจากการดําเนินการ 2 สว่น ดงันี ้

(1) จากการประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาให้แก่ลกูค้าคือ กปภ. เพียงรายเดียว  

กปภ. รับซือ้นํา้ประปาจากประปาปทมุธานี ณ สถานีจ่ายนํา้ทัง้ 3 แหง่ คือ สถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี สถานีจา่ยนํา้รังสิต 

และ สถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ ทัง้นี ้ กปภ. จะจําหน่ายนํา้ประปาที่รับซือ้ดงักลา่วให้แก่ประชาชนในพืน้ที่ให้บริการปทมุธานี – 

รังสิต ด้วยการจ่ายนํา้ผ่านทอ่จ่ายนํา้ (LDN) ของ กปภ. และทอ่บริการ (โปรดดแูผนภาพในหวัข้อ.2.2.1) 

ตามท่ีกําหนดในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา ปริมาณนํา้ท่ีประปาปทมุธานีจําหน่ายให้แก่ 

กปภ. ในแตล่ะเดือนคือคา่เฉลีย่จากการอ่านมาตรวดันํา้ 2 เคร่ืองที่ติดตัง้ที่แตล่ะสถานีจ่ายนํา้  ซึง่คา่นํา้ประปาของแตล่ะเดือน

คํานวณมาจากปริมาณนํา้ประปาดงักลา่วคณูกบัอตัราคา่นํา้ประปาที่ถกูปรับทกุวนัที ่ 1 มกราคมของทกุปี ทัง้นี ้ ในแตล่ะเดือน 

ประปาปทมุธานีจะย่ืนใบเรียกเก็บเงินแก่ กปภ. และ กปภ. จะต้องชําระเงินตามใบเรียกเก็บรับเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชี

ของประปาปทมุธานีภายใน7วนันบัแตก่ปภ.ได้รับใบเรียกเก็บเงินนัน้ นอกจากนีน้บัตัง้แตว่นัที่ 15 ตลุาคม 2541 หรือวนัที่

ประปาปทมุธานีเร่ิมประกอบกิจการตามสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา ทกุ 12 เดือน ประปาปทมุธานี

จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํา้ประปาทีจํ่าหน่ายแก่ กปภ. หากปรากฏวา่มลูคา่ดงักลา่วต่ํากวา่ MOQ กปภ. จะชําระคา่ประปาเพ่ิม

ให้กบัประปาปทมุธานีตามปริมาณท่ีต่ํากวา่ MOQ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ กปภ. ได้รับแจ้งหนี ้
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จากการที่ประปาปทมุธานีได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ิมเติมกบั กปภ. เม่ือเดือนกนัยายน 2549 และได้เพ่ิม

กําลงัเพ่ิมกําลงัการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2551 ตลอดจนแนวโน้มการเติบโตของความต้องการ

นํา้ประปาในพืน้ที่ ทําให้รายได้จากการจําหน่ายนํา้ประปาของประปาปทมุธานีมีความมัน่คงแม้จะมีลกูค้าจากการจําหน่าย

นํา้ประปาเพียงรายเดียวก็ตาม 

 (2) จากการดําเนินธรุกิจของ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั (บริษัท บีเจที จํากดั ควบรวมกบับริษัท วอเตอร์

โฟว์ จํากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดําเนินการเป็นส่วนผลิตนํา้ประปาให้กับประปาปทุมธานีและยังให้บริการ

ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปาและระบบบําบดันํา้เสียแก่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้และนิคมอตุสาหกรรม

อมตะนคร   

2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ความต้องการนํา้ในประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 512,000 ตารางกิโลเมตร มีลุ่มนํา้ต่างๆ ถึง 25 ลุ่มนํา้ ในแต่ละปีฤดฝูนจะเร่ิมตัง้แต่

กลางเดือนพฤษภาคม และสิน้สดุกลางเดือนตลุาคม แต่สําหรับภาคใต้ฤดฝูนจะยาวนานกว่าภาคอ่ืนๆ ปริมาณนํา้ฝนเฉลี่ยทัว่

ประเทศมีประมาณ 1,700 มิลลิเมตร/ปี  

แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของนํา้ธรรมชาต ิ

 

 
       ท่ีมา: การประปาสว่นภมิูภาค 

 ปัญหาการขาดแคลนนํา้ท่ีมีคณุภาพจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึน้ทกุปี เน่ืองจากปริมาณนํา้ธรรมชาติมีอยู่

อย่างจํากดั และสามารถนํามาใช้งานได้ในปริมาณที่น้อยลงอย่างต่อเน่ือง และมีคณุภาพที่เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้

เพ่ือเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนนํา้สะอาดเพ่ือใช้ในกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้การลดปัญหาการทรุดตวัของแผ่นดินจากการสบู

นํา้ใต้ดินหรือนํา้บาดาลมาใช้มากเกินไป กรมทรัพยากรนํา้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจัดให้มีกิจการ

นํา้ประปาเพ่ือผลิตนํา้ประปาสนองความต้องการของผู้ใช้นํา้ท่ีมีปริมาณมากขึน้ทกุปีอย่างตอ่เน่ือง 

  จากตวัเลขของกรมทรัพยากรนํา้ พบวา่ปริมาณนํา้ใต้ดินทัว่ประเทศท่ีสบูขึน้มา ไมน้่อยกวา่วนัละ 10 ล้านลบ.ม. ทัง้นี ้

พืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจดัเป็นพืน้ท่ีท่ีได้มีการสบูนํา้บาดาลขึน้มาใช้มากที่สดุในอตัรา 2.3 ล้านลบ.ม./วนั 

หรือประมาณ 50 ลิตร/คน/วนั โดยแยกเป็นนํา้เพ่ือการอปุโภคบริโภควนัละ 0.9 ล้าน   ลบ.ม. เพ่ือการอตุสาหกรรมวนัละ 1.4 

ล้าน ลบ.ม. ซึง่เป็นปริมาณที่สงูกวา่ปริมาณนํา้ท่ีไหลซมึลงสู่นํา้บาดาลท่ี 1.25 ล้านลบ.ม./วนั จึงเป็นสาเหตหุลกัทําให้ระดบันํา้
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ใต้ดินลดลง โดยไม่มีการคืนตัว และก่อให้เกิดแผ่นดินทรุดหรือนํา้เค็มไหลเข้าสู่แหล่งนํา้จืด ดังที่เป็นปัญหาในบริเวณ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบนั ดงันัน้แนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าว คือการใช้นํา้บาดาลแบบอนรัุกษ์คณุค่า 

ประหยดั และหนัมาใช้นํา้ประปาแทน  

 อตุสาหกรรมนํา้ประปาจดัเป็นสินค้าและการบริการเพ่ือการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน ซึง่เป็นสิ่งสําคญัต่อการดํารง

ชีวิตประจําวนัของประชาชน ซึ่งในประเทศไทยนัน้ กปภ. และ กปน. เป็นหน่วยงานหลกัในการดําเนินการประกอบกิจการ

ประปา รวมทัง้การจดัส่งและจําหน่ายนํา้ประปาไปยงัผู้บริโภค โดยพืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบรีุ และ จงัหวดั

สมทุรปราการ จะอยู่ในความดแูลของ กปน. สว่นพืน้ที่นอกจากพืน้ที่ดงักลา่วจะอยู่ในความดแูลของ กปภ.  

สถานการณ์ของบริษัทฯ 

ความต้องการนํา้ในพืน้ที่จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมทุรสาคร 

 พืน้ท่ีลุ่มแม่นํา้ท่าจีนจัดเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของพืน้ท่ีลุ่มนํา้ที่ มีความต้องการนํา้เพ่ือการบริโภคสูงสุด  

ลุ่มแม่นํา้ท่าจีนมีพืน้ท่ีประมาณ 13,681 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ที่ 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี 

นครปฐม สมทุรสาคร กาญจนบรีุ อ่างทอง อยธุยา ปทมุธานี นนทบรีุ และ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ลุ่มนํา้ย่อย ได้แก่ 

ห้วยขนุแก้ว ห้วยกระเสียว และท่ีราบแมนํ่า้ทา่จีน  

 แม่นํา้ท่าจีนแยกออกมาจากฝ่ังขวาของแม่นํา้เจ้าพระยาที่ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาทไหลผ่าน

สพุรรณบรีุ นครปฐม และออกสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไปตัง้แต่ต้นนํา้ไปจนถึงปากแม่นํา้ 

คือ คลองมะขามเฒ่า แม่นํา้สพุรรณบรีุ แม่นํา้นครชยัศรี และ แม่นํา้ท่าจีนตามลําดบั ทัง้นีส้ามารถแบ่งลุ่มแม่นํา้ท่าจีนออกได้

เป็น 3 ระยะคือ 

(1) แมนํ่า้ทา่จีนตอนบน ตัง้แตส่ะพานคลองมะขามเฒ่า อําเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท ถึงประตรูะบายนํา้โพธ์ิ

พระยา อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

(2) แมนํ่า้ทา่จีนตอนกลาง ตัง้แตป่ระตรูะบายนํา้โพธ์ิพระยา อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ถึง อําเภอนครชยั

ศรี จงัหวดันครปฐม  

(3) แมนํ่า้ทา่จีนตอนลา่ง จากหน้าท่ีวา่การ อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ถึง ปากแมนํ่า้ อําเภอเมือง          

จงัหวดัสมทุรสาคร  

  ด้วยการเป็นพืน้ที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตวัและการเติบโตของประชากรและเขตท่ีอยู่อาศยั รวมทัง้

การเป็นพืน้ที่อตุสาหกรรมที่มีโรงงานอตุสาหกรรมตัง้อยู่อย่างหนาแน่นด้วยจํานวนโรงงานอตุสาหกรรมมากกว่า 7,500 แห่ง 

ดงันัน้กรมทรัพยากรนํา้จึงได้ให้ความสําคญัเป็นพิเศษในการจดัหานํา้รองรับความต้องการ เพ่ือสนองความต้องการนํา้ท่ีเพ่ิม

สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองในพืน้ที่ดงักล่าว จากการสํารวจของไทยดีซีไอเม่ือเดือนมิถนุายน 2549 ในพืน้ที่บริการ พบว่าการใช้นํา้ของ

ผู้ ใช้นํา้ในปัจจบุนัมีปริมาณความต้องการนํา้ทัง้สิน้ 967,234 ลบ.ม./วนั โดยมีสดัส่วนการใช้นํา้บาดาลในสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 

81 ซึง่มากกวา่การใช้นํา้ประปาซึง่สดัสว่นเพียงร้อยละ 19  

 ผู้ ใช้นํา้ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ ใช้นํา้หลักในเขตพืน้ที่บริการของบริษัทฯ จากข้อมูลในปี 2555 พบว่า ผู้ ใช้นํา้

ภาคอตุสาหกรรมมีสดัสว่นปริมาณการใช้นํา้ประปาสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 49.53 ของปริมาณนํา้ประปาทัง้สิน้ที่บริษัทฯ จําหน่าย  

ตามด้วยผู้ใช้นํา้ภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนซึง่มีสดัส่วนปริมาณการใช้นํา้ประปาใกล้เคียงกนัท่ีร้อยละ 25.71 และร้อย

ละ 24.76 ตามลําดบั 
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สดัสว่นปริมาณการใช้นํา้โดยแบง่ตามประเภทผู้ใช้นํา้ปี 2555 ของบริษัทฯ 

 
                                           

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการใช้นํา้ แยกตามประเภทผู้ ใช้นํา้ ตัง้แต่ ปี 2553 ถึง ปี 2555 พบว่าตัง้แต่ปี 2553 

เป็นต้นมา ปริมาณการใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรมมีการบริโภคนํา้ประปาสงูกวา่ผู้ ใช้นํา้ประเภทอ่ืน 

 

เปรียบเทยีบปริมาณการใช้นํา้ของผู้ใช้นํา้แตล่ะประเภทตัง้แตปี่ 2553 ถึง ปี 2555 ของบริษัทฯ 

 

 
 

    ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 ดงันัน้ ปัจจยัของการผลกัดนัปริมาณการใช้นํา้ในพืน้ที่บริการ จงึขึน้อยู่กบักิจกรรมการผลิตของภาคอตุสาหกรรมเป็น

สําคญั ดงัจะเห็นได้จากปริมาณการจําหน่ายนํา้ในวนัหยดุสดุสปัดาห์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ต่ํากว่าวนัทําการปกติ เน่ืองจาก

การหยดุทําการของภาคอตุสาหกรรมเป็นสว่นใหญ่ แผนการตลาดของบริษัทฯ จงึให้ความสําคญัของการทําการตลาด และการ

รณรงค์ให้ผู้ ใช้นํา้ภาคอตุสาหกรรมเห็นถึงประโยชน์ของการใช้นํา้ประปาในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายเข้าพบกบัผู้ ใช้นํา้

ภาคอตุสาหกรรมร่วมกบั กปภ. พร้อมทัง้จดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือแสดงความขอบคณุผู้ใช้นํา้อย่างตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 57 

 

 
 

 นอกจากนีจ้ากผลการศกึษาของไทยดีซีไอ คาดการณ์วา่จะมีจํานวนผู้ใช้นํา้บาดาลร้อยละ 10 ต่อปี ที่จะเปลี่ยนมาใช้

นํา้ประปาในพืน้ที่บริการในอนาคต  อีกทัง้พบว่าความต้องการใช้นํา้ประปาในพืน้ที่จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมทุรสาครมี

ปริมาณเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในพืน้ที่บริการ ในปัจจบุนั และพืน้ที่จ่ายนํา้ในอนาคต เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการนํา้ที่จะ

เพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองดงักลา่ว    

 

การประเมินปริมาณความต้องการใช้นํา้จากพืน้ที่เขตจ่ายนํา้ในปัจจบุนั 

และปริมาณความต้องการการใช้นํา้ในพืน้ท่ีเขตจ่ายนํา้ในอนาคต ปี พ.ศ. 2556-2559 

หน่วย : ลบ.ม./วนั 

ปี 
ปริมาณความต้องการใช้นํา้ 

พืน้ที่จ่ายนํา้ปัจจุบัน พืน้ที่จ่ายนํา้ในอนาคต รวมทัง้สิน้ 

2556 567,074 113,415 680,489 

2557 636,178 127,236 763,414 

2558 710,671 142,134 852,805 

2559 711,106 142,221 853,327 

 ท่ีมา: บริษัท วิศวกรท่ีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากดั 

 

สถานการณ์ของประปาปทุมธานี 

ความต้องการนํา้ในพืน้ท่ีปทมุธานี - รังสิต 

 จากการศึกษาความต้องการนํา้ การประปาปทมุธานี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด เม่ือเดือน

สิงหาคม 2547 ทําการคาดการณ์ปริมาณนํา้จําหน่ายโดยครอบคลมุระยะเวลาจนถึงปี 2576 โดยพิจารณาปัจจยัที่สําคญั ได้แก่ 

จํานวนประชากร สัดส่วนการให้บริการ อัตราการใช้นํา้ และแหล่งนํา้ทดแทนอ่ืนๆ เช่น นํา้บาดาล พบว่าความต้องการ

นํา้ประปามีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้คาดการณ์ว่า ความต้องการนํา้ประปาในพืน้ท่ีจะเพ่ิมเป็น 470,594 ลบ.ม./

วนั ในปี 2556 หรือคิดเป็น อตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จากปี 2551 ถึง 2556 เท่ากบั ร้อยละ 4.8 สําหรับแนวโน้มใน

ระยะยาว คาดการณ์วา่ ความต้องการจะสงูเป็น 783,848 ลบ.ม./วนั นัน่คือ อตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2551 

ถึง 2576 เทา่กบัร้อยละ 3.0 
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ความต้องการนํา้ประปาในอนาคต (ลบ.ม./วนั) ของพืน้ที่ปทมุธานี – รังสิต จ.ปทมุธานี 

 

371,774
392,100

413,189431,662450,792
470,594

554,008

647,824

720,880

783,848

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2550 2555 2560 2565 2570 2575 2580

 

ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

 

ปัจจยัสําคญัประการหนึ่งที่ส่งผลให้ความต้องการนํา้ในพืน้ที่ปทมุธานี – รังสิต เพ่ิมสงูขึน้ในอนาคต คือ การเพ่ิมขึน้

ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรในพืน้ที่จ่ายนํา้ประปาปทมุธานี - รังสิตคาดว่าจะเพ่ิมขึน้เป็น 679,735 คนในปี 2556 

และเพ่ิมเป็น 1,016,492 คน ในปี 2576 ทัง้นี ้คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2551 ถึง 2556 และ จากปี 

2551 ถึง 2576 เท่ากับร้อยละ 2.7 และ ร้อยละ 2.2 ตามลําดับ พืน้ที่ปทุมธานี – รังสิต นับเป็นพืน้ที่ต่อเน่ืองกับ

กรุงเทพมหานครที่กําลงัพฒันาเป็นชมุชนที่หนาแน่นไปด้วย การค้า ธุรกิจ อตุสาหกรรม สถาบนัการศึกษา และที่อยู่อาศยั มี

การเพ่ิมขึน้ของการใช้ท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัแทนพืน้ท่ีเกษตรกรรม การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตวัของ

อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และการขยายตวัของท่ีอยู่อาศยั โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการจดัสรรที่ดินและท่ีดินอาศยัใน อําเภอ

ลําลกูกา อําเภอธญับรีุ และ อําเภอเมืองปทมุธานี 

นอกจากนี ้ปัจจบุนั รัฐบาลมีนโยบายให้ยกเลิกการใช้บ่อบาดาลในพืน้ที่ กทม. และปริมณฑล ทัง้นี ้กรมทรัพยากร

ธรณีได้ประกาศเขตวิกฤตนํา้บาดาลเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2538 ให้ จงัหวดัปทมุธานีเป็นพืน้ท่ีที่ต้องมีการควบคมุการขดุเจาะ

นํา้บาดาล เน่ืองจากตรวจพบอตัราการทรุดตวัของพืน้ที่เป็นจํานวนมาก 
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ความต้องการนํา้ประปาในอนาคต (ลบ.ม./วนั)  

ของพืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต จ.ปทมุธานี แยกตามประเภทผู้ใช้นํา้ 
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  ท่ีมา: บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

ความต้องการนํา้ประปาของผู้ ใช้นํา้แต่ละประเภทในพืน้ที่  จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ) และ ที่อยู่อาศยั มีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ในอนาคตในอตัราที่แตกต่างกนั ทัง้นี ้ความ

ต้องการใช้นํา้ประปาของที่อยู่อาศยัหรือภาคครัวเรือนมีอตัราการเติบโตมากท่ีสดุ คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 

จากปี 2551 ถึง 2556 และ จากปี 2551 ถึง 2576 เท่ากบัร้อยละ 6.8 และ ร้อยละ 4.2 ตามลําดบั ในขณะท่ี ความต้องการนํา้

ของภาคอตุสาหกรรมมีอตัราการเติบโตน้อยท่ีสดุ หรือ คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จากปี 2551 ถึง 2556 และ 

จากปี 2551 ถึง 2576 เท่ากับร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ 1.5 ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่า ในพืน้ที่นี ้อตัราการขยายตวัของที่อยู่

อาศยัมีแนวโน้มที่สงูกวา่อตัราการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม  

ทัง้ นี  ้ เ ม่ือพิจารณาประกอบกับข้อมูลปริมาณการใช้นํ า้ประปาในพืน้ที่ ใ ห้บริการปทุมธานี–รังสิตของ 

ประปาปทมุธานีพบว่า ในปัจจุบนัพบว่า สดัส่วนของปริมาณการใช้นํา้ประปาของผู้ ใช้นํา้ภาคอุตสาหกรรมต่อภาคครัวเรือน

ใกล้เคียงกันมาก หรือโดยเฉลี่ยตัง้แต่ปี 2549 ถึง ปี 2551 คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 49 : ร้อยละ 51 แสดงให้เห็นว่า 

ปริมาณการใช้นํา้ประปาในพืน้ที่ปทมุธานี–รังสิต มีแนวโน้มพึง่พาภาคครัวเรือนหรือที่อยู่อาศยัมากย่ิงขึน้ในอนาคต ตลอดจน

การลดบทบาทของลกูค้าภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้มการใช้นํา้ประปาในพืน้ท่ี จังหวดันครปฐม และ จังหวดั

สมทุรสาคร ท่ีพึง่พาภาคอตุสาหกรรมเป็นสว่นใหญ่ด้วยเหตนีุฐ้านลกูค้าสําคญัของประปาปทมุธานีจึงแตกต่างจากของบริษัทฯ 

นัน่คือผู้ ใช้นํา้ภาคท่ีอยู่อาศยัหรือครัวเรือนมีบทบาทสงูมากตอ่การดําเนินธรุกิจของประปาปทมุธานี 
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เปรียบเทียบปริมาณการใช้นํา้ของผู้ใช้นํา้แตล่ะประเภท 

ตัง้แต ่ปี 2553 ถึง ปี 2555 ของ ประปาปทมุธานี    

 
 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

 อนึ่ง จากการท่ีเดิมกําลงัการผลิตของประปาปทุมธานีที่มีอยู่ 288,000 ลบ.ม./วนั ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

นํา้ประปาของประชาชนในพืน้ท่ีบริการ ด้วยเหตนีุป้ระปาปทมุธานีจงึดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตเพ่ือขยายกําลงั

การผลิตติดตัง้ให้เป็น 388,000 ลบ.ม./วนั ซึง่แล้วเสร็จและเร่ิมดําเนินการเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2551 เพ่ือรองรับความต้องการ

นํา้ที่สงูขึน้ในอนาคต 

 

3. การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ     

3.1 การผลติ 

3.1.1 บริษัทฯ 

 เทคโนโลยกีารผลติ 

เทคโนโลยีในการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ เป็นเทคโนโลยีจากประเทศองักฤษ โดยพนกังานของบริษัทย่อยได้รับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรมและคู่มือการปฏิบติังาน ทําให้พนักงานมีความรู้และความเช่ียวชาญในการผลิต

นํา้ประปาให้เทียบเท่าระดบัสากล ทัง้นีร้ะบบการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ จดัเป็นเทคโนโลยีทนัสมยั มีการนําการควบคมุ

ด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเป็นระบบควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ

ควบคมุดแูลการผลิตและการส่งนํา้โดยอตัโนมติัผ่านการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Telemetry) และบริษัทฯ ยงัมีระบบ

ติดตามและทดสอบคณุภาพนํา้ท่ีทนัสมยั สามารถทําการทดสอบนํา้ประปาท่ีผลิตได้ ที่ให้ผลเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพสงู ทําให้

ที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถผลิตนํา้ประปาได้ตามเกณฑ์มอก.257 เลม่ที่ 1-2521 ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีระบโุดย กปภ. มาโดยตลอด  
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 นอกจากนีร้ะบบการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ ยงัถกูออกแบบเพ่ือให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประหยดั

ต้นทุนการผลิตมากที่สุด โดยการออกแบบระบบการผลิตนํา้โดยใช้หลักของแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) โดย 

การสบูยกนํา้ดิบขึน้ไปโดยสถานีสบูนํา้ดิบแล้วปล่อยให้ไหลตามแรงโน้มถ่วงผ่าน กระบวนการของถงัผสมเร็วกระบวนการการ

ตกตะกอน กระบวนการกรอง การเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชือ้โรค ตลอดจนกระบวนการกกัเก็บนํา้ในขัน้สดุท้ายก่อนรอจ่ายไปยงั

สถานีจ่ายนํา้ทัง้สอง ทําให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต เม่ือเทียบกับการสูบนํา้ไปยังขัน้ตอนต่างๆ ใน

กระบวนการผลิตนํา้ประปาโดยทัว่ไป 

ปริมาณการผลติจริงตัง้แต่เร่ิมดาํเนินการผลติของบริษัทฯ 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการผลิต2  อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

 

 

 

2551 

มกราคม  274,803 320,000 ลบ.ม./วนั 85.9  
กมุภาพนัธ์  286,989  89.7 
มีนาคม  298,204  93.2 
เมษายน  289,838  90.6 
พฤษภาคม  301,087  94.1 
มถินุายน  302,349  94.5 

 กรกฎาคม  298,496  93.3 
 

 

 

 

สงิหาคม  294,564  92.1 

ตัง้แต่ วนัท่ี 21 ก.ค. 2551 ปริมาณ

นํา้ขัน้ต่ําท่ี กปภ. ต้องซือ้ 300,000 

ลบ.ม. /วนั 

 

กนัยายน  294,378  92.0 
ตลุาคม 300,289  93.8 
พฤศจิกายน 301,186  94.1 
ธนัวาคม 282,797  88.4 

 

 

 

2552 

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

 สงิหาคม 307,668  96.1   
 กนัยายน 310,022  96.9  
 ตลุาคม 308,852  96.5  
 พฤศจิกายน 311,872  97.5  
 ธนัวาคม 306,794  95.9  

 มกราคม 299,493  93.6  
 กมุภาพนัธ์ 320,594  100.2  
 มีนาคม 332,859  104.0  
 เมษายน 335,441  104.8 ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.ย. 2553 ปริมาณ 
 พฤษภาคม 331,556  103.6 การรับซือ้นํา้ขัน้ต่ําปรับเป็น  

 2553 มถินุายน 332,562  103.9 309,000 ลบ.ม./วนั 
 กรกฎาคม 328,903  102.8  
 สงิหาคม 348,131  108.8  

 กนัยายน 336,956  440,000 ลบ.ม./วนั 76.6  
 ตลุาคม 340,507  77.4  
 พฤศจิกายน 341,372  77.6  
 ธนัวาคม 325,463  74.0  

 มกราคม 309,307  70.3  
 กมุภาพนัธ์ 321,323  73.0  
 มีนาคม 319,739  72.7  
 เมษายน 320,480 

 

 72.8  
 พฤษภาคม 329,622  74.9 ปี 2554  ปริมาณ 
2554 มถินุายน 325,506  74.0 การรับซือ้นํา้ขัน้ต่ําปรับเป็น  

  กรกฎาคม 325,739  74.0 318,000 ลบ.ม./วนั 
 สงิหาคม 327,607  74.5  
 กนัยายน 338,424  76.9  
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ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการผลิต2  อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

 ตลุาคม 336,586  76.5  
 พฤศจิกายน 341,325  77.6  
 ธนัวาคม 347,236  78.9  

 มกราคม 339,764  77.2  
 กมภาพนัธ์ 348,987  79.3  
 มีนาคม 351,747  79.9  
 เมษายน 340,603  77.4  
 พฤษภาคม 358,890  81.5  
2555 มถินุายน 364,539  82.8  
 กรกฎาคม 364,456  82.8  
 สงิหาคม 363234  82.5 ปี 2555  ปริมาณ 
 กนัยายน 369,582  83.9 การรับซือ้นํา้ขัน้ต่ําปรับเป็น  

  ตลุาคม 373799  84.9 327,000 ลบ.ม./วนั 
 พฤศจิกายน 362,722  82.4  
 ธนัวาคม 356405  81.0  

หมายเหต:ุ 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียต่อวนั ทัง้นี ้ในเดือนท่ีมีปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียต่อวนัต่ํากว่า MOQ มีสาเหตมุาจาก กปภ. ซือ้นํา้ประปา

 จากบริษัทฯ ในปริมาณตอ่วนัต่ํากวา่ MOQ 

 2กําลงัการผลิตติดตัง้และกําลงัการผลิตสงูสดุของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วันหรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียต่อวันหารด้วยกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลา

 ดงักลา่ว  

 

ปริมาณการผลติจริงเทยีบกับปริมาณนํา้ขัน้ตํ่าที่ กปภ. รับซือ้ของบริษัทฯ 

 
ท่ีมา:บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

ปริมาณการผลตินํา้ประปาของบริษัทฯ โดยเฉล่ียตัง้แต่ปี 2551-2555 

หน่วย : ลบ.ม./วนั 

    
2551 2552 

25532 
2554 2555 

    ม.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค. 

กาํลังการผลิตนํา้ประปา1 320,000 320,000 320,000 440,000 440,000 440,000 

ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉล่ีย 293,770 297,940 328,692 336,075 328,606 357,894 

อัตราการใช้กาํลังการผลิต (%) 91.80% 93.10% 102.72% 76.38% 74.68% 81.3% 

ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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 หมายเหต:ุ 1กําลงัการผลิตติดตัง้และกําลงัการผลิตสงูสดุของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 
2ณ วนัท่ี 1 ก.ย. 2553 ขยายกําลงัการผลิตแล้วเสร็จจาก 320,000 ลบ.ม./วนั เป็น 440,000 ลบ.ม./วนั  

ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 ในปี 2551 ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. รับซือ้อยู่ท่ี 300,000  ลบ.ม./วนั โดยบริษัทฯ สามารถผลิตนํา้ได้สงูกว่า

ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ 320,000  ลบ.ม./วนั ปริมาณการจ่ายนํา้โดยเฉลี่ยต่อวนัในปี 2551 อยู่ท่ี 293,770 ลบ.ม./วนั อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงกบั กปภ. ไว้วา่หากปริมาณนํา้ที่จําหน่ายได้เกินกวา่ MOQ บริษัทฯ จะให้สว่นลดแก่ กปภ. ร้อยละ 60  

 การจ่ายนํา้ช่วงต้นปี 2552 มีปริมาณต่ํากว่า MOQ แต่ตัง้แต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึน้

สง่ผลให้ปริมาณการจ่ายนํา้ที่จําหน่ายสงูกวา่ MOQ บริษัทฯ จะให้สว่นลดแก่ กปภ. ร้อยละ 60 ตามสญัญาฯ 

 การจ่ายนํา้ในช่วงต้นปี 2553 มีปริมาณการจ่ายนํา้เฉลี่ยตอ่วนัที่ 328,692  ลบ.ม./วนั และเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2553 

บริษัทฯ ได้ขยายกําลงัการผลิตสว่นขยายแล้วเสร็จ และมีอตัราการจ่ายนํา้เฉลี่ยตอ่วนัที่  336,075  ลบ.ม./วนั    

 ในปี 2554 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 440,000 ลบ.ม/วนัมีปริมาณการจ่ายนํา้เฉลี่ย 328,606 ลบ.ม/วนั ม่ียอด

การจ่ายนํา้เฉลี่ยต่อวนัลดลงจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการประปาส่วนภมิูภาคได้มีการจ่ายนํา้จากโรงผลิตนํา้ที่โพธารามเข้ามา

ในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้ทา่จีน เฉลี่ย 27,862 ลบ.ม./วนั 

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 440,000 ลบ.ม/วนัมีปริมาณการจ่ายนํา้เฉลี่ย 357,894 ลบ.ม/วนั ม่ียอด

การจ่ายนํา้เฉลี่ยต่อวนัเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีอตัราการเติบโตในพืน้ที่บริการเพ่ิมสงูขึน้ทัง้ส่วนของประชากรและ

อตุสหากรรมท่ีเพ่ิมขึน้ 

 กระบวนการผลติ 

 แหลง่นํา้ดิบที่ใช้เพ่ือการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ คือ แม่นํา้ท่าจีนตอนกลาง ซึง่มีคณุภาพนํา้ดิบดีกว่าแม่นํา้ท่าจีน

ตอนล่าง กระนัน้ก็ตามนํา้ดิบทัว่ไปก็ยงัคงมีสิ่งปนเปือ้นท่ีไม่พงึปรารถนาอยู่ โดยมีสิ่งเจือปนทัง้ทางกายภาพ ทางเคมี และทาง

ชีววิทยา ดงันัน้จงึต้องมีกระบวนการในการผลิตนํา้ประปาที่เหมาะสมกบัคณุภาพนํา้ดิบ โดยหลกัการทัว่ไปคือ การทํานํา้ดิบให้

เป็นนํา้ประปาท่ีสะอาดจนถึงสามารถด่ืมได้ ด้วยหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องไม่มีเชือ้จุลชีพใดๆ หลงเหลืออยู่ในนํา้ประปาตัง้แต่โรงผลิตนํา้ประปาส่งนํา้ไปตามท่อจนกระทัง่ถึง

ก๊อกนํา้ของผู้ใช้นํา้ 

(2) ต้องไมมี่สารอินทรีย์ใดๆทัง้ที่แขวนลอยและละลายอยู่ในนํา้หลงเหลืออยู่ในนํา้ประปาไปตามท่อจนกระทัง่

ถึงก๊อกนํา้ของผู้ใช้นํา้  

(3) ต้องกําจดัก๊าซตา่งๆที่ละลายอยู่ในนํา้ออกจากนํา้ประปา 

(4) ต้องกําจดัสิ่งเจือปนตา่งท่ีไมพ่งึปรารถนาทัง้ที่เป็นสารแขวนลอยและสารละลายที่อยู่ในนํา้ประปา  

(5) ต้องกําจัดสารพิษอันตรายต่างๆออกจากนํา้ประปาให้หมด ทัง้ที่เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ร่างกายมนุษย์ในลักษณะเรือ้รัง และลักษณะฉับพลัน เช่น สารแคดเมียม สารตะกั่ว สารฟีนอล สาร

ไซยาไนด์ 

(6) ต้องกําจดัสิ่งตา่งๆ ออกจากนํา้ประปาให้ได้มากที่สดุ โดยไมใ่ห้นํา้ประปามีกลิ่นและรสเป็นที่น่ารังเกียจต่อ

ผู้บริโภค 

(7) ต้องทําให้นํา้ประปาเป็นที่น่าพงึพอใจแก่ผู้ ใช้ตลอดเวลาทัง้สําหรับด่ืม ปรุงอาหารชะล้างตา่งๆและกิจกรรม

ทัว่ไปของโรงงานอตุสาหกรรม 

  



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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กระบวนการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ มีขัน้ตอนโดยสงัเขปดงัรูป 

 

 
ขัน้ตอนที่ 1 การสบูนํา้ดิบด้วยเคร่ืองสบูนํา้ 

 เคร่ืองสบูนํา้ดิบ (Raw water pump) ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชัว่โมง จํานวน 5 เคร่ืองติดตัง้อยู่ภายในสถานีสบูนํา้ดิบ 

ทําหน้าท่ีสูบนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนที่ ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งในนํา้ดิบนัน้อาจมีเศษใบไม้ 

ผกัตบชวา ซากสตัว์ท่ีเน่าเป่ือย ฯลฯ ลอยมากบันํา้ดิบ สิ่งตา่งๆเหลา่นีจ้ะถกูทําการดกัเศษขยะเหล่านีด้้วยตะแกรงดกัขยะ แบบ

หยาบ (Coarse screen) และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตามลําดบั ที่ได้ติดตัง้อยู่ภายในสถานีสบูนํา้ดิบ 

ขัน้ตอนที่ 2 กระบวนการผสมเร็ว 

 โดยถังผสมเร็ว (Rapid mixing tank) จะทําหน้าที่กวนผสมสารสร้างตะกอน (Coagulations) เช่น สารส้ม  

สารโพลีอิเลคโตรไลท์ (สารช่วยเร่งให้เกิดตะกอน) ให้ผสมเข้ากบันํา้ดิบท่ีมีตะกอนแขวนลอยพอเหมาะ หรือเติมสารปรับความ



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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เป็นกรดเป็นด่างของนํา้ดิบโดยการเติมกรดซลัฟูริกหรือปนูขาว การเติมด่างทบัทิมเพ่ือช่วยในการกําจดัสีให้ดีย่ิงขึน้ การเติม

อากาศในนํา้ดิบเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจน การเติมคลอรีนเบือ้งต้น (Pre-Chlorination) เพ่ือฆ่าเชือ้โรคและจุลินทรีย์ 

(Disinfection) ซึ่งท่ีถงัผสมเร็วนี ้การผสมสารเคมีท่ีจ่ายกบันํา้ดิบจะอาศยัการหมนุวนของนํา้ดิบจากแรงดนัและความเร็วของ

นํา้ดิบที่ส่งมาจากเคร่ืองสบูนํา้ดิบข้ามและลอดใต้ผนงัคอนกรีต หมนุกวนสารเคมีที่จ่ายให้เข้ากนักบันํา้ดิบก่อนที่จะส่งไหลไป

ยงัขัน้ตอนตอ่ไป 

ขัน้ตอนที่ 3 กระบวนการตกตะกอน 

 เม่ือสารเคมีผสมกันแล้วในถงัผสมเร็วแล้วจะมีผลทําให้ตะกอนแขวนลอยต่างๆ เกาะกันโดยประจุไฟฟ้าท่ีเกิดจาก

การแตกตวัของโมเลกลุของสารส้มทําให้ตะกอนดงักล่าวค่อยๆ มีขนาดใหญ่ขึน้ และมีนํา้หนกัของตะกอนเหล่านีเ้พ่ิมมากขึน้ 

ตะกอนนีเ้รียกวา่ ฟลอ็ก (Floc) โดยการเกิดฟลอ็กจะถกูกําหนดโดยปัจจยัตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปริมาณของตะกอน 

(2) ขนาดของตะกอน 

(3) อตัราเร็วของการรวมตวักนัระหวา่งประจบุวกกบัประจลุบ 

(4) ความสามารถในการเกาะจบัตวักนัระหวา่งประจขุองสารส้มและตะกอน 

(5) ระดบัการกวน 

(6) อณุหภมิูของนํา้ที่ถกูกวน 

(7) ความหนาแน่นของนํา้ที่ถกูกวน 

(8) คณุลกัษณะของนํา้ที่ถกูกวน 

(9) ปริมาณสารเคมีที่จ่ายในถงัผสมเร็ว 

 สําหรับตะกอนเล็กๆท่ีแขวนลอยอยู่ในนํา้จะผสมกบัสารเคมีเรียกว่าสารสร้างตะกอน (Coagulant) เพ่ือแปรสภาพ

รูปร่างตะกอนเลก็ๆกลายเป็นตะกอนใหญ่ขึน้ (Floc) ซึง่เรียกกระบวนการนีว้า่การรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญ่นีจ้ะ

ตกลงในถังตกตะกอนสู่ก้นถังก่อนท่ีจะถกูปล่อยทิง้ออกสู่ถงัรวบรวมนํา้ตะกอนในขัน้ท่ี 8 ก่อนที่จะถูกนําไปเตรียมบําบดัใน

กระบวนการเพ่ิมความเข้มข้นของตะกอนตอ่ไป สว่นนํา้ท่ีได้จะมีความใสปราศจากตะกอนและแขวนลอยทัว่ไปและจะถกูสง่เข้า

ขัน้ตอนตอ่ไป  

ขัน้ตอนที่ 4 การกรอง 

 นํา้ที่ผ่านกระบวนการจากถงัตกตะกอนยงัคงประกอบด้วยตะกอนแขวนลอยที่เล็กมากท่ียงัคงลอยอยู่ในนํา้ที่ไหลล้น

ออกจากถงัตกตะกอน จงึจําเป็นต้องให้นํา้นีไ้หลผ่านระบบกรอง (Filtration)ซึง่ทําให้นํา้มีความใสสะอาดย่ิงขึน้ โดยทัว่ไประบบ

กรองนํา้จะประกอบด้วย 2 สว่นที่สําคญัคือ สว่นการกรองนํา้(Filtration)และการล้างสารกรองในชัน้กรอง (Backwashing) การ

กรองนํา้คือการท่ีนํา้ได้ไหลผ่านชัน้กรองซึง่จะทําให้ตะกอนในนํา้ได้ถกูกําจดัหรือดกัไว้ที่ชัน้กรองโดยปล่อยให้นํา้ใสที่ไหลออก

จากระบบกรองนํา้ เม่ือกระบวนการกรองนํา้ได้ดําเนินไประยะหนึง่แล้วนัน้ ตะกอนท่ีถกูดกัจบัไว้ในชัน้กรองทําให้เกิดความหนา

ในชัน้กรองนํา้มากเกินไป ซึง่มีผลทําให้ประสิทธิภาพในการกรองนํา้ต่ําลง จึงจําเป็นต้องหยดุการกรองนํา้ชัว่คราว หลงัจากนัน้

ต้องทําการล้างวสัดตุวักลางในชัน้กรองเพ่ือไลต่ะกอนออกจากระบบกรองนํา้ทัง้หมด โดยใช้นํา้และอากาศอดัผ่านตวักลางของ

ชัน้กรองในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของนํา้ไหลเข้าที่ต้องการกรอง และนํา้ท่ีใช้ล้างนัน้จะถูกรวบรวมและส่งไปยังถัง

รวบรวมนํา้ตะกอน อย่างไรก็ตามนํา้เม่ือผ่านการกรองแล้ว แม้จะเป็นนํา้ใสแล้วก็ตาม แต่อาจยงัคงมีเชือ้โรคต่างๆอาศยัอยู่ ทํา

ให้ต้องมีการเติมคลอรีนลงไปในนํา้อีกครัง้เพ่ือการฆ่าเชือ้โรคที่มีอยู่ในนํา้ 
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ขัน้ตอนที่ 5 กระบวนการเติมคลอรีน 

 โดยนํา้ที่ได้จากการกรองจะถกูเติมโดยนํา้ที่ผสมด้วยคลอรีนเหลวเข้าที่ภายในเส้นท่อ และจะไหลเข้าสู่ถงัสมัผสัผสม

คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซึง่เป็นถงัคอนกรีตที่มีโครงสร้างที่สามารถบงัคบัให้นํา้มีการไหลวนไป-มาเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา

ของนํา้ในการผสมกบันํา้คลอรีนท่ีจ่ายออกมา การไหลของนํา้ประปาขัน้นีจ้ะยงัคงไหลโดยอาศยัแรงโน้มถ่วง โดยระดบันํา้ท่ีสงู

กวา่จากการกรองจะไหลเข้าสูถ่งัผสมสมัผสัคลอรีนด้วยแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ 

ขัน้ตอนที่ 6 กระบวนการเก็บนํา้ใส 

 นํา้ที่ผ่านการผสมคลอรีนจะไหลไปสู่ถงัเก็บนํา้ประปา (Treated Water Tank) ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีหน้าที่เก็บ

นํา้ประปาที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตนํา้ประปาและยงัใช้เป็นถงัเก็บนํา้สํารองเม่ือจําเป็น ถงัเก็บนํา้ใสนีจ้ะเป็นถังปิดเพ่ือ

ป้องกนัการปนเปือ้นจากสตัว์ นก หน ูหรือแมลงท่ีอาจเข้าไปในถงัเก็บนํา้ได้ อย่างไรก็ตามคลอรีนที่ยงัคงค้างอยู่ (Residual 

Chlorine) จะทําหน้าท่ีฆ่าเชือ้โรคท่ีอาจเกิดการปนเปือ้นในระบบเส้นท่อเม่ือจ่ายนํา้ประปาผ่านส่งท่อจ่ายนํา้และท่อบริการไป

ยงัผู้ ใช้นํา้ 

ขัน้ท่ี 7 การสบูนํา้ไปยงัสถานีจ่ายนํา้ 

 โดยเคร่ืองสบูนํา้ส่งประปาขนาด 3,500 ลบ.ม. /ชัว่โมง จํานวน 5 เคร่ือง จะทําหน้าที่สบูนํา้ประปาจากโรงผลิตนํา้

บางเลนไปยงัสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑลและมหาชยัท่ีตัง้อยู่หา่งออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตามลําดบั เคร่ืองสบูนํา้ดงักล่าวได้

ถกูออกแบบให้มีระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง สามารถสํารองกําลงัการสบูสง่ได้ถึงร้อยละ 60 ของกําลงัการผลิตปกติของโรง

ผลิตนํา้ 

ขัน้ตอนที่  8 ถงัรวบรวมนํา้ตะกอน 

 ตะกอนท่ีได้จากขัน้ตอนการตกตะกอนและนํา้ล้างตัวกลางในระบบการกรอง จะถูกส่งไปยังถังเก็บรวบรวมนํา้

ตกตะกอนก่อนที่จะถกูสบูไปยงัถงัตะกอนเข้มข้น 

ขัน้ตอนที่ 9 การเพ่ิมความเข้มข้นของตะกอน 

 ขัน้ตอนนีจ้ะมีการเติมโพลิเมอร์และกวนด้วยเคร่ืองกวนเพ่ือทําให้โพลีเมอร์ และตะกอนจบัตวัรวมกนัได้ดีและมีความ

เข้มข้นมากขึน้ ก่อนจะถกูสบูส่งไปยงัเคร่ืองรีดตะกอนในขัน้ตอนต่อไป ส่วนนํา้ท่ีแยกออกมาจะถกูส่งกลบัไปยงัท่อท่ีสถานีสบู

จ่ายนํา้ดิบเพ่ือเข้ากระบวนการผลิตนํา้ประปาใหมอ่ยู่ตลอดเวลา ซึง่เป็นกระบวนการผลิตที่เรียกว่า ระบบ Zero Discharge ทํา

ให้ไมมี่การสญูเสียของนํา้เน่ืองจากกระบวนการผลิต 

ขัน้ตอนที่ 10 การรีดตะกอน 

 ทําหน้าท่ีรีดนํา้ออกจากตะกอนนํา้เข้มข้นที่ได้ผสมโพลิเมอร์ที่ทําให้ตะกอนจบัตวักนัก่อนลว่งหน้าแล้ว ตะกอนที่ได้จะ

ถกูนําไปทิง้ในท่ีท่ีได้จดัเตรียมไว้ซึ่งเป็นหลมุฝังกลบสขุาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพืน้ท่ีของโครงการเองเพ่ือรอให้ตะกอน

ดังกล่าวฟื้นสภาพเป็นดินปกติ ส่วนนํา้ที่ได้จากการรีดจะถูกนํากลับเข้าไปในระบบใหม่เพ่ือผ่านกระบวนการผลิตให้เป็น

นํา้ประปาอีกครัง้ 
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ขัน้ตอนที่ 11 การเก็บนํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล 

 ถงัเก็บนํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑลเป็นถงัเก็บนํา้ประปาขนาด 50,000 ลบ.ม. โดยรับนํา้จากการสบูส่งนํา้จากโรง

ผลิตนํา้บางเลน ประกอบด้วยเคร่ืองสูบนํา้ส่งขนาด 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 5 ตวั เพ่ือสูบนํา้ส่งต่อไปยังสถานีจ่ายนํา้

มหาชยัและเคร่ืองสบูจ่ายนํา้ขนาด 2,569 ลบ.ม./ชัว่โมง จํานวน 5 ตวั เพ่ือสบูจ่ายนํา้ประปาไปยงัท่อบริการของการประปาใน

เขตสํานักงานประปาอ้อมน้อยและสํานักงานประปาสามพราน เ พ่ือให้ผู้ ใช้นํ า้ในเขตอําเภอกระทุ่มแบน อําเภอ 

พทุธมณฑล อําเภอสามพราน และอําเภอนครชยัศรี 

ขัน้ตอนที่ 12 การเก็บนํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

 ถงัเก็บนํา้ท่ีสถานีจ่ายนํา้มหาชยัเป็นถงัเก็บนํา้ประปาขนาด 20,000 ลบ.ม. โดยรับนํา้จากการสบูส่งนํา้จากสถานี

จ่ายนํา้พทุธมณฑล ประกอบด้วยเคร่ืองสบูจ่ายนํา้ขนาด 2,664 ลบ.ม./ชัว่โมง จํานวน 4 ตวั เพ่ือสบูจ่ายนํา้ประปาไปยงัท่อ

บริการของการประปาในเขตสํานกังานประปาสมทุรสาคร เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ใช้นํา้ในเขตอําเภอเมืองสมทุรสาคร และเขตพืน้ท่ี 

อ.กระทุม่แบนบางสว่น 

3.1.2 ประปาปทุมธานี 

 เทคโนโลยกีารผลติ 

 จดุเด่นของเทคโนโลยีการผลิตเป็นเช่นเดียวกบับริษัทฯ คือ ระบบการผลิตนํา้ประปาของประปาปทมุธานีทกุขัน้ตอน

ถกูควบคมุด้วย SCADA System ซึง่เป็นระบบควบคมุแบบอตัโนมติัผ่านระบบโทรคมนาคม การปรับเปลี่ยนอตัราการทํางาน

ของหน่วยต่างๆในระบบ เช่นอตัราการไหลของนํา้ ความดนั เป็นต้น สามารถทําได้ผ่านคอมพิวเตอร์ของ SCADA System ที่

อาคารห้องควบคุม นอกจากนี ้ระบบรับและสูบนํา้ดิบสู่โรงกรองนํา้ของประปาปทุมธานียังสามารถสูบนํา้ดิบได้สูงสุดถึง 

400,000 ลบ.ม./วนั อนัประกอบไปด้วยเคร่ืองสบู 4 ชดุ ขนาด 12,500 ลบ.ม./ชม. ท่ีขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 230 กิโลวตัต์ 

กาํลังการผลติและกาํลังการผลติที่ใช้จริง 

 กําลงัการผลิตสงูสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของประปาปทมุธานีคือ 388,000 ลบ.ม./วนั ทัง้นี ้ กําลงัการผลิตที่ 

388,000 ลบ.ม./วนั สงูสดุดงักลา่วคือผลรวมของ 

 

- กําลงัการผลิตติดตัง้ที่ 288,000 ลบ.ม./วนั ของโรงผลิตนํา้ 

-  กําลงการผลิตเพ่ิมเติมท่ี 100,000 ลบ.ม./วนั ท่ีได้จากโรงผลิตนํา้แหง่ใหม ่ และการสร้างสถานีเพ่ิมแรงดนั 

(Booster Pump Station) บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ในระบบสง่นํา้ประปาในแนวของทอ่สง่นํา้ประธาน 

(BTM) ระหวา่งโรงผลิตนํา้และสถานีจ่ายนํา้รังสิตโดยมีรายละเอียดปริมาณการจ่ายนํา้เฉลี่ยตอ่วนัและกําลงัการผลิต

เป็นดงันี ้
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ปริมาณการผลติจริงตัง้แต่ มกราคม 2551 ถงึ ธันวาคม 2555 ของประปาปทุมธานี 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการผลิต2  อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

 

 

 

2551 

 

มกราคม       295,270   

288,000ลบ.ม./วนั 

           95.9   
กมุภาพนัธ์       304,404             98.8   
มีนาคม       319,014           103.6   
เมษายน       314,440           102.1   
พฤษภาคม       303,745             98.6   
มถินุายน       309,102           100.4   

 กรกฎาคม       312,681           101.5  310,000 ลบ.ม./วนั 

 

 

สงิหาคม 

 

 

 

 

      321,410  

388,000 ลบ.ม./วนั 

 

           82.8   
กนัยายน 330,037            85.1   
ตลุาคม 328,494 84.7  
พฤศจิกายน 325,670 83.9  
ธนัวาคม 317,306 81.8  

 

 

 

 

มกราคม 311,608  80.3  
 กมุภาพนัธ์ 320,775  82.7  
 มีนาคม 317,901  81.9  
 เมษายน 325,822  84.0  
 พฤษภาคม 322,287  83.1  
 มถินุายน 318,849  82.2  
 กรกฎาคม 309,381  79.7 320,000 ลบ.ม./วนั 
2552 สงิหาคม 326,761  84.2  
 กนัยายน 328,426  84.7  
 ตลุาคม 320,262  82.5          

 

 
 พฤศจิกายน 327,320  84.4  
 ธนัวาคม 325,935  84.0 

 

 

 มกราคม 320,621  82.6  
 กมุภาพนัธ์ 336,158  86.6  
 มีนาคม 345,069  88.9  
 เมษายน 352,064  90.7  
 พฤษภาคม 353,007  90.9  
 มถินุายน 349,774  90.2  
 กรกฎาคม 341,679  88.1 330,000 ลบ.ม./วนั 
2553 สงิหาคม 347,283  89.5  
 กนัยายน 345,299  89.0  
 ตลุาคม 344,313  88.7  
 พฤศจิกายน 345,647  89.1  
 ธนัวาคม 340,576  87.8  

 มกราคม 339,038  87.4  
 กมุภาพนัธ์ 350,144  90.2  
 มีนาคม 348,872  89.9  
 เมษายน 349,567  90.1  
 พฤษภาคม 359,271  92.6  
2554 มถินุายน 363,374  93.7 330,000 ลบ.ม./วนั 
 กรกฎาคม 360,048  92.8  
 สงิหาคม 361,610  93.2  
 กนัยายน 364,501  93.9  
 ตลุาคม 352,755  90.9  
 พฤศจิกายน 352,795  90.9  
 ธนัวาคม 357,494  92.1  

 มกราคม 359,570  92.7  
 กมุภาพนัธ์ 367,917  94.8  
 มีนาคม 368,138  94.9  
 เมษายน 371,521  95.8 330,000 ลบ.ม./วนั 
 พฤษภาคม 368,105  94.9  
2555 มถินุายน 378,629  97.6  
 กรกฎาคม 374,372  96.5  
 สงิหาคม 375,762  96.8  
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ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการผลิต2  อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

 กนัยายน 380,167  98.0  
 ตลุาคม 379,102  97.7  
 พฤศจิกายน 382,542  98.6  
 ธนัวาคม 381,372  98.3  

หมายเหต:ุ 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียตอ่วนั 

 2กําลงัการผลิตสงูสดุของประปาปทมุธานี ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 

 3คํานวณมาจากปริมาณจ่ายนํา้เฉล่ียตอ่วนัหรือปริมาณการผลิตจริงเฉล่ียต่อวนัหารด้วยกําลงัการผลิต 

 

ปริมาณการผลติจริงเทยีบกับปริมาณนํา้ขัน้ตํ่าที่ กปภ. รับซือ้ของประปาปทุมธานี

 

 
ท่ีมา: บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

ปริมาณการผลติจริงโดยเฉล่ียตัง้แต่ปี 2551- 2555 ของประปาปทุมธานี         หน่วย : ลบ.ม./วนั 

  
2551 2552 2553 2554 2555 

กําลงัการผลตินํา้ประปา1 388,000 3 388,000 388,000 388,000 388,000 

MOQ 310,000 320,000 330,000 330,000 330,000 

ปริมาณการผลติจริงโดยเฉลี่ย 315,306 321,240 343,458 354,967 373,919 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ  (%) 81..3% 82.80% 88.52% 91.49% 96.37% 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

 

หมายเหต:ุ  1กําลงัการผลิตสงูสดุของประปาปทมุธานี ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 

 2กําลงัการผลิตเพ่ิมจาก 288,000 ลบ.ม./วนั เป็น 308,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2549 

 3กําลงัการผลิตเพ่ิมจาก 308,000 ลบ.ม./วนั เป็น 388,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2551 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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 ประปาปทมุธานีสามารถผลิตนํา้ประปาได้สงูกวา่ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. รับซือ้ (MOQ) ตัง้แต่เดือนเมษายน 2545 

เป็นต้นมา เพ่ือรองรับความต้องการนํา้ในพืน้ท่ีที่สูงขึน้  ประปาปทุมธานีได้เพ่ิมกําลังการผลิตสูงสุดเป็น 388,000  

ลบ.ม./วนั ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2551 ด้วยการสร้างโรงผลิตนํา้แหง่ใหมใ่กล้กบัโรงผลิตนํา้เดิม และปรับปรุงระบบสง่-จ่าย  

 

กระบวนการผลติ 

 กระบวนการผลิตนํา้ประปาของประปาปทมุธานีมีขัน้ตอนเช่นเดียวกบักระบวนการผลตินํา้ประปาของบริษัทฯ 

3.2 วัตถุดบิและผู้จดัจาํหน่ายวัตถุดบิ (Suppliers) 

3.2.1 บริษัทฯ 

 วตัถดิุบที่สําคญัที่ใช้ในการผลิตนํา้ประปามีดงัตอ่ไปนี ้

(1) นํา้ดิบ  

 นํา้ดิบท่ีบริษัทฯ ใช้ในการผลิตนํา้ประปาคือ นํา้จากแม่นํา้ท่าจีนตอนกลาง โดยการสบูนํา้เข้าสู่โรงผลิตนํา้ ณ ตําบล

บางระกํา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยบริษัทฯ สามารถสบูนํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนมาใช้โดยไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่ายแต่

อย่างใด ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับสมัปทานประกอบกิจการประปาสมัปทานละ 200 บาท โดยต้องจ่ายให้แก่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ ให้สมัปทาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัต้องจ่ายเงินทดแทนค่าใช้จ่ายของเจ้าพนกังาน

ผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานซึง่ต้องจ่ายลว่งหน้าเป็นรายปีเป็นจํานวนเงินปีละ 200 บาทตอ่สมัปทาน ทัง้นี ้จากที่บริษัทฯ ได้รับ

สมัปทาน 2 ฉบบั บริษัทฯ จงึต้องจ่ายเงินทดแทนคา่ใช้จ่ายของเจ้าพนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานทัง้สิน้ 400 บาทตอ่ปี 

  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลกัที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตนํา้ประปา ได้แก่ 

- สารส้มนํา้ 

- ดา่งทบัทิม 

- คลอรีนเหลว 

- ปนูขาว 

- โพลีอีเลค็โตรไลท์ 

 โดยมีสดัส่วนการใช้สารเคมีในการผลิตแตกต่างกันออกไป แล้วแต่คณุภาพนํา้ดิบในแต่ละช่วงเวลาการผลิต โดย

บริษัทฯ จะทําการทดสอบคณุภาพนํา้ดิบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพนํา้ (Jar test) และคํานวณสดัส่วนสารเคมีท่ีเหมาะสมตาม

ลกัษณะคณุภาพนํา้ดิบ แล้วป้อนข้อมลูอตัราการจ่ายสารเคมีแต่ละชนิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุของ SCADA ซึง่จะทํา

ควบคมุการสบูจ่ายสารเคมีในกระบวนการผลิตให้ได้อตัราสว่นที่เหมาะสมตามอตัราการไหลของนํา้ดิบที่สบูเข้ามาทําการผลิต 

 บริษัทฯ ทําการเลือกซือ้วตัถุดิบจากผู้ จําหน่ายหลากหลาย โดยการเลือกซือ้จากผู้ผลิตท่ีมีคณุภาพของสินค้าตาม

มาตรฐานและได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบติัการทางเคมีของบริษัทฯ และมีความสามารถในการจดัส่งและการสํารองได้ตาม

ความต้องการของบริษัทฯ อย่างทว่งที และมีราคาต่ําที่สดุ  



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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 ที่ผ่านมา ในการจดัซือ้สารเคมีแต่ละชนิด บริษัทฯ จดัซือ้จากผู้จดัจําหน่ายสารเคมีเพียงรายเดียว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้

พิจารณาแล้วว่าลกัษณะผลิตภณัฑ์ของผู้จดัจําหน่ายรายนัน้ๆ เหมาะสมกบัการใช้งานในกระบวนการผลิต และผู้จดัจําหน่าย

รายนัน้สามารถจดัสง่วตัถดิุบให้บริษัทฯ ได้เพียงพอกบัความต้องการและตรงตอ่เวลา 

 เน่ืองจากสารส้มเป็นสารเคมีหลกัท่ีใช้ในการผลิตนํา้ประปา ปริมาณการจดัซือ้สารส้มจึงมีมลูค่าสงูท่ีสดุในบรรดา

ยอดจดัซือ้สารเคมีทัง้หมด โดยตัง้แต่ปี 2549 บริษัทฯ จดัซือ้สารส้มจากบริษัท สยามเฆมี จํากดั ( มหาชน ) เพียงรายเดียว 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัจําหน่ายสารส้มในประเทศมีหลายรายด้วยกนัและสารส้มเป็นวตัถดิุบท่ีไม่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากนกั 

ด้วยเหตนีุ ้หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถจดัซือ้จากผู้จดัจําหน่ายรายดงักล่าวได้ บริษัทฯ สามารถจดัซือ้สารส้มจากผู้จดัจําหน่าย

รายอ่ืนและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตนํา้ประปาได้เช่นกนั 

ยอดจดัซือ้วตัถดิุบหลกัของบริษัทฯ  

วัตถุดบิ 
2553 2554 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

   สารส้มนํา้ 37.4 49.1 43.7 51.7 65.6 51.9 

   ดา่งทบัทิม 3.1 4.1 3.4 4.0 5.5 4.3 

   คลอรีนเหลว 11.2 14.8 12.8 15.1 14.6 11.6 

   ปนูขาว 3.5 4.6 2.1 2.5 2.7 2.1 

   โพลิเมอร์ 7.1 9.3 10.4 12.3 16.5 13.0 

   ผงถ่านกมัมนัต์ 8.7 11.4 6.9 8.1 15.4 12.2 

สารเคมีหลกั 71.0 93.3 79.3 93.8 120.3 95.2 

อปุกรณ์อะไหล ่ 5.1 7.6 5.3 6.3 6.1 4.8 

ยอดรวม 76.1 100.0 84.6 100.0 126.4 100 

     ท่ีมา : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  

 

(3) ผู้ซอ่มบํารุงและผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

 บริษัทฯ ดําเนินการซ่อมบํารุงอปุกรณ์เบือ้งต้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ เอง ในกรณีที่ระบบผลิต ระบบส่งนํา้ หรือ

อุปกรณ์เฉพาะด้านเกิดความเสียหายท่ีต้องมีการซ่อมแซมหรือซ่อมบํารุง ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะทางเกินกว่า

ความสามารถของบริษัทฯ หรืองานซ่อมที่บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่คุ้มค่าที่จะทําด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดให้มีการคดัเลือก

ผู้ ดําเนินการโดยจัดให้มีการประมูลเสนอราคา โดยเลือกผู้ เสนอราคาที่ เป็นไปตามเง่ือนไขในเชิงของการซ่อมบํารุง 

ความสามารถของผู้ รับจ้างและมีคา่ใช้จ่ายน้อยท่ีสดุ เป็นเง่ือนไขหลกัการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทฯ  

(4) คา่อปุกรณ์อะไหล ่

 บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในสว่นของคา่อปุกรณ์อะไหล่ โดยจดัซือ้เป็นครัง้คราวจากผู้จดัจําหน่าย ทัง้นี ้การ

พิจารณาเลือกผู้จดัจําหน่ายขึน้อยู่กบัลกัษณะสินค้าที่เหมาะสมกบังาน คณุภาพ การให้บริการและราคาที่เหมาะสมเป็นสําคญั 

3.2.2 ประปาปทุมธานี 

 วตัถดิุบที่สําคญัที่ใช้ในการผลิตนํา้ประปามีดงัตอ่ไปนี ้

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 72 

 

 
 

(1) นํา้ดิบ 

 นํา้ดิบท่ีประปาปทมุธานีใช้ในการผลิตนํา้ประปาคือนํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยา ประปาปทมุธานีสบูนํา้เข้าสู่โรงผลิต

นํา้ ณ ต.บ้านปทมุ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทัง้นี ้ประปาปทุมธานีต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัปทานประกอบกิจการ

ประปาเป็นจํานวนเงิน 200 บาท โดยต้องจ่ายให้แก่กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ ให้สมัปทาน (ซึง่ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้

โอนอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกบักิจการประปาไปยงักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และเงินทดแทนค่าใช้จ่ายของเจ้า

พนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานซึง่ต้องจ่ายลว่งหน้าเป็นรายปีเป็นจํานวนเงินปีละ 200 บาท โดยประปาปทมุธานีได้ชําระ

เงินทดแทนค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานผู้ ตรวจการของผู้ ให้สมัปทานดงักล่าว ล่วงหน้าจนครบจํานวนท่ีต้องชํารtตลอดอาย ุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

สมัปทาน 25 ปี จํานวนทัง้สิน้ 5,000 บาท เม่ือเดือนมีนาคม 2543  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลกัที่ประปาปทมุธานี ใช้ในการผลิตนํา้ประปา ได้แก่ 

-  สารส้มนํา้ 

-  คลอรีนเหลว 

-  ปนูขาว 

-  โพลิอีเลค็โตรไลท์ 

ประปาปทมุธานีไมใ่ช้ดา่งทบัทิมในกระบวนการผลิตนํา้ประปาเน่ืองจากคณุลกัษณะของนํา้ดิบที่แตกตา่งกนัระหว่าง

นํา้ดิบจากแมนํ่า้ทา่จีนและนํา้ดิบจากแม่นํา้เจ้าพระยา ทัง้นี ้นํา้ดิบจากแม่นํา้ท่าจีนประกอบไปด้วยสารเคมีบางชนิดท่ีทําให้นํา้

มีสี และดา่งทบัทิมช่วยกําจดัสารเคมีท่ีก่อให้เกิดสีดงักลา่ว 

ประปาปทมุธานีใช้ระบบควบคมุคณุภาพเพ่ือคํานวณหาปริมาณและสดัสว่นของสารเคมีท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพของ

นํา้ดิบในขณะนัน้สําหรับการผลิตนํา้ประปา โดยการนํานํา้ดิบมาผ่านระบบ Jar Test เช่นเดียวกนั 

อนึ่ง ในการจดัซือ้สารเคมีแต่ละชนิด ประปาปทมุธานีจดัซือ้จากผู้จดัจําหน่ายสารเคมีเพียงรายเดียวเช่นเดียวกับ

บริษัทฯ 

เช่นเดียวกบับริษัทฯ ปริมาณการจดัซือ้สารส้มนํา้จงึมีมลูคา่สงูที่สดุในบรรดายอดจดัซือ้สารเคมีทัง้หมด โดยตัง้แตปี่ 

2547 ประปาปทมุธานีจดัซือ้สารส้มนํา้จากบริษัท สยามเฆมี จํากดั ( มหาชน ) เพียงรายเดียว  

ยอดจดัซือ้วตัถดิุบหลกัของประปาปทมุธานี  

วัตถุดบิ 

  

2553 2554 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สารส้มนํา้ 27.9 58.9 28.82 65.50 31.43 67.70 

คลอรีนเหลว 5.6 11.8 6.04 13.73 5.23 11.26 

ปนูขาว 0.8 1.8 0.77 1.75 0.41 0.88 

โพลิเมอร์ 6.6 13.9 7.12 16.18 8.13 17.51 

สารเคมีหลกั 40.9 86.4 42.72 97.16 45.20 97.35 

อปุกรณ์อะไหล ่ 6.5 13.9 1.25 2.84 1.23 2.65 

ยอดรวม 47.4 100.0 44.00 100.00 46.43 100 

ท่ีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 
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(3) ผู้ซอ่มบํารุงและผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

ประปทมุธานีดําเนินการซ่อมบํารุงอปุกรณ์เบือ้งต้นโดยบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั ในกรณีที่ระบบผลิต 

ระบบส่งนํา้ หรืออปุกรณ์เฉพาะด้านเกิดความเสียหายที่ต้องมีการซ่อมแซม ซ่อมบํารุง หรือก่อสร้างเพ่ิมเติม ซึง่เป็น

ความสามารถเฉพาะทางเกินกว่าความสามารถของไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ส์ หรืองานซ่อมท่ีประปาปทมุธานีและ 

ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชัน่ส์ พิจารณาแล้วว่าไม่คุ้มค่าที่จะทําด้วยตนเอง ประปาปทมุธานีและไทยวอเตอร์ โอเปอร์

เรชัน่ส์ จะเลือกผู้ รับจ้างตามลกัษณะของงานและความสามารถของผู้ รับจ้าง โดยคํานงึถึงคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสมด้วย  

(4) คา่อปุกรณ์อะไหล ่

ประปาปทมุธานีเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอปุกรณ์อะไหล่ โดยจดัซือ้เป็นครัง้คราวจากผู้จดัจําหน่าย

เช่นเดียวกบับริษัทฯ ทัง้นี ้การพิจารณาเลือกผู้จดัจําหน่ายขึน้อยู่กบัลกัษณะสินค้าที่เหมาะสมกบังาน คณุภาพ การให้บริการ

และราคาที่เหมาะสมเป็นสําคญัเช่นกนั 

 

4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4.1 บริษัทฯ  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็ตามจากกระบวนการผลิตนํา้ประปาของบริษัทฯ ทํา

ให้เกิดตะกอนจากการผลิต ซึง่ตะกอนดงักล่าวจะถกูส่งไปยงักระบวนการรีดตะกอนโดยการผสมโพลิอีเล็คโตรไลท์ลงไปทําให้

ตะกอนจบัตวักนัก่อนท่ีจะถกูนําไปทิง้ในที่ท่ีได้จดัเตรียมไว้ของบริษัทฯ ส่วนนํา้ที่ได้จากการรีดจะถกูนํากลบัเข้าไปในระบบใหม่

เพ่ือผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นนํา้ประปาอีกครัง้ตามกระบวนการแบบ Zero Dischargeโดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบ

กากตะกอนเป็นประจําทกุปีอย่างตอ่เน่ืองโดยห้องปฏิบติัการที่ได้การรับรองมาตรฐาน 

 ในส่วนของกากสารเคมีที่เกิดจากนํา้ล้างจากห้องทดลอง ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัทรับบําบดัสารเคมีที่

ได้รับอนญุาตรับไปกําจดัเป็นครัง้ๆ ไป ประมาณปีละ 1 ครัง้ โดยไม่เคยมีการทําสญัญาว่าจ้าง ทัง้นี ้ปริมาณกากสารเคมีท่ีต้อง

บําบดัตอ่ปีมีปริมาณน้อยมาก 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และยงัมีการสนบัสนนุและให้

ความร่วมมือกับหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและภาคท้องถ่ิน ได้แก่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. นครปฐม ชมรมเรารักแม่นํา้ท่าจีน โดยการร่วมหารือและสนบัสนนุการดําเนินการ

พฒันาแบบยัง่ยืนในการอนรัุกษ์คณุภาพของแม่นํา้ท่าจีนให้มีคณุภาพดี เพ่ือที่จะทําให้แหล่งนํา้และชมุชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ตอ่ไป สง่ผลให้บริษัทฯ มีแหลง่นํา้ดิบสําหรับการผลิตที่มีคณุภาพตลอดไป  

 อนึง่ ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทและ/หรือ ถกูฟ้องร้องใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองสิ่งแวดล้อม  

4.2    ประปาปทุมธานี 

 ประปาปทุมธานีตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม กระบวนการผลิตนํา้ประปาของ 

ประปาปทมุธานีมีลกัษณะเป็นแบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนการผลิตนัน้ ไม่มีการปล่อยนํา้กลบัลงสู่แหล่งนํา้ดิบ 

ทัง้นีนํ้า้ที่เหลือจากการแยกตะกอนดินออกจะถกูนําย้อนกลบัไปยงักระบวนการผลิตใหม ่

 จากการวิเคราะห์ของบริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) (GENCO) เม่ือปลายปี 

2542 พบว่าตะกอนดินจากกระบวนการผลิตไม่ มีสารมี พิษที่ ก่ อใ ห้ เ กิดอันตรายแก่สิ่ งแวดล้อมเ จือปน ทั ง้ นี ้ 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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ประปาปทมุธานียกตะกอนดินที่เกิดขึน้ให้แก่บุคคลภายนอกที่ต้องการไปถมที่ดินโดยไม่คิดค่าตะกอนดินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

ทัง้สิน้ 

 สําหรับสารเคมีที่หลงเหลือจากการล้างถงัเก็บ ถงัเตรียมสารเคมี และนํา้จากห้องทดลอง ในอดีต ประปาปทมุธานี

เคยทําสญัญาปีต่อปีว่าจ้าง GENCO ให้ทําการกําจัดสารเคมีดงักล่าว โดยที่ผ่านมา ประปาปทุมธานีส่งกากสารเคมีให้ 

GENCO บําบดัประมาณปีละ 1 ครัง้ ปริมาณไม่เกินปีละ 5 ตนั อย่างไรก็ตาม เม่ือสญัญาครัง้สดุท้ายสิน้สดุลงเม่ือปลายปี 

2549 ประปาปทมุธานีไมไ่ด้ทําสญัญาปีตอ่ปีกบั GENCO อีก 

 อนึง่ ท่ีผ่านมาประปาปทมุธานีไมเ่คยมีข้อพิพาทเร่ืองสิ่งแวดล้อมกบัหน่วยงานหรือเอกชนรายใดเช่นกนั 
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5. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

   ทรัพย์สนิถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมลูค่าสทุธิหลงั

หกัคา่เส่ือมราคาสะสม ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 13,226.05 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายการ 

มูลค่าสุทธิ 

หลังหกัค่าเส่ือม 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

บริษัทฯ    

ท่ีดิน 425.94 เป็นเจ้าของ  ไม่มี 

สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปา  8,293.48  เป็นเจ้าของ  ไม่มี 

เคร่ืองตกแตง่ และ อปุกรณ์สํานกังาน 5.55 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 12.69 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

เคร่ืองมืออปุกรณ์ 48.74 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 0.0 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

คา่ท่ีปรึกษาอ่ืน  13.60  ไม่มี 

คา่สิทธิในการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา    

   และการให้บริการบําบดันํา้เสีย 1,304.16 เป็นเจ้าของสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 10,104.16   
    

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์    

ท่ีดิน 54.73 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

เคร่ืองตกแตง่ และ อปุกรณ์สํานกังาน 2.90 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 6.77 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 11.35 เป็นเจ้าของสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 75.75   
    

ประปาปทมุธานี    

สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปา  3, 040.78 เป็นเจ้าของสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแตง่ และ อปุกรณ์สํานกังาน 4.34 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 1.02 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 
3,046.14 

  
   

รวมทัง้หมด 13,226.05   

 

ทัง้นี ้ รายละเอียดท่ีตัง้ พืน้ท่ีใช้งาน และวตัถปุระสงค์การถือครองสินทรัพย์ที่สําคญัในการดําเนินกิจการประปาของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดงันี ้
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ที่ดนิของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ที่ตัง้ 
โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 
พืน้ที่ วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน - โรงผลิตนํา้ 

 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

56573 38 ไร่  

81 ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของโรงผลิตนํา้บางเลน 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล ต.ไร่ขิง  

อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

43747 1 ไร่ 3 งาน  

51 ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล 

30862 10 ไร่ 2 งาน 11 

ตร.วา 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้มหาชยั ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมทุรสาคร 

81250 8 ไร่  เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้มหาชยั ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมทุรสาคร 

48128 8 ไร่ 287 ตร.วา เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้มหาชยั ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมทุรสาคร 

173680 11.5 ตร.วา เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

ท่ีดิน – สถานีเพ่ิมแรงดนันํา้ ต.คลองโยง 

อ.พทุธมณฑล  

จ.นครปฐม 

10457 10 ไร่ 2 งาน 

54 ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้คลองโยง 

ท่ีดิน – สถานีเพ่ิมแรงดนันํา้ ต.คลองกระทุ่มแบน 

อ.กระทุม่แบน  

จ.สมทุรสาคร 

5324 14 ไร่ 3 งาน 

64 ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้กระทุ่มแบน 

 

สนิทรัพย์ที่ใช้ในการผลตินํา้ประปาของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ที่ตัง้ วัตถุประสงค์การถือครอง 

โรงผลิตนํา้ประปา 

– หน่วยผลิตนํา้ประปา มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 440,000 ลบ.ม./วนั 

– หน่วยกําจดัตะกอน 

– ถงัเก็บนํา้ ขนาด ความจ ุ30,000 ลบม. 

– อาคารควบคมุ – ระบบ SCADA 

– อาคารสบูจ่ายนํา้ – เคร่ืองสบูนํา้ 5 ชดุ ขนาดอตัราสบู 3,500 ลบ.ม./ชม./

เคร่ือง 

– อาคารสารเคมี 

– เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตรวจวดั 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

เพ่ือใช้ผลิตนํา้ประปา และส่งนํา้ต่อไปท่ี

สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑลและสถานีจ่าย

นํา้มหาชยั 

สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล  ต.ไร่ขิง  เพ่ือเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขต
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สินทรัพย์ ที่ตัง้ วัตถุประสงค์การถือครอง 

– ถงัเก็บนํา้ 2 ถงั ความจรุวม 50,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํา้ 10 เคร่ือง – ขนาดการอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

จํานวน 5 เคร่ือง และ อตัราการสบู 1,530 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 5 เคร่ือง 

อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

พืน้ท่ี อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล อ.

สามพรานและ อ.นครชัยศรี และ เป็น

จุดพักและสูบส่งต่อให้สถานีจ่ายนํา้

มหาชยั  

สถานีจ่ายนํา้มหาชยั  

– ถงัเก็บนํา้ 2 ถงั ความจรุวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสบูนํา้ 4 เคร่ือง ขนาดอตัราสบู 2,664 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

ต.นาดี 

อ.เมืองสมทุรสาคร  

จ.สมทุรสาคร 

เ พ่ื อ เ ป็นสถานีจ่ าย นํ า้ ใ ห้  กปภ . ใน        

อ.เมืองสมทุรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน

บางสว่น 

ระบบทอ่สง่นํา้ประธานและทอ่จ่ายนํา้ประปา  

– จาก โรงผลิตนํา้ ถงึ สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล  

– จาก สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล ถงึ สถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

– จากสถานีจ่ายนํา้ทัง้สองเช่ือมกบัระบบทอ่บริการของ กปภ. 

ในพืน้ท่ี                      

จ.สมทุรสาคร  

และ  จ.นครปฐม 

เพ่ือเป็นทางเดินนํา้ในการส่งนํา้ระหว่าง

โรงผลิตนํา้กับสถานีจ่ายนํา้ทัง้สองของ

บริษัทฯ และ สถานีจ่ายนํา้กับระบบท่อ

บริการของ กปภ. 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบดันํา้เสีย ในพืน้ท่ีนิคม

อตุสาหกรรม          

บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยธุยา 

เพ่ือใช้ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาและ

การให้บริการบําบัดนํ า้ เ สียในนิคม

อตุสาหกรรมบางปะอิน 

สถานีจ่ายนํา้คลองโยง 

– ถงัเก็บนํา้ 2 ถงั ความจรุวม 36,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสบูนํา้  5 เคร่ือง  ขนาดการอตัราสบู 4,688 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

       

ต. คลองโยง 

อ.พทุธมณฑล 

จ.นครปฐม 

เพ่ือเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขต

พืน้ ท่ี อ .กระทุ่มแบน อ .พุทธมณฑล     

อ.สามพรานและ อ.นครชยัศรี และ เป็น

จุดพักและสูบส่งต่อให้สถานีจ่ายนํา้

มหาชยั 

สถานีจ่ายนํา้กระทุม่แบน 

– ถงัเก็บนํา้ 2 ถงั ความจรุวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสบูนํา้  4 เคร่ือง  ขนาดการอตัราสบู 2,778 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

 

ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุม่แบน 

จ.สมทุรสาคร 

เ พ่ื อ เ ป็นสถานีจ่ าย นํ า้ ใ ห้  กปภ . ใน        

อ.เมืองสมทุรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน

บางสว่น 

 

ที่ดนิของไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ 

สินทรัพย์ ที่ตัง้ โฉนดที่ดิน เลขที่ พืน้ที่ วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน 

 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

2728 14 ไ ร่  3  งาน  

92 ตร.วา 

เพ่ือเป็นพืน้ท่ีกกัเก็บตะกอนท่ีได้

จากการผลิตนํ า้ประปาและ

สํารองสําหรับรองรับโครงการใน

อนาคต 
12886 10 ไร่ 

2724 29 ไร่ 3 งาน 

1 ตร.วา 

 

 

 

 

 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1)  

 
  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 78 

สนิทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาของ ประปาปทุมธานี 

ที่ดนิของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ที่ตัง้ โฉนดที่ดิน เลขที่ พืน้ที่ วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน – โรงผลิตนํา้ 

 

ต.บ้านปทมุ 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

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

 

เป็นท่ีตัง้ของโรงผลิตนํา้ 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้

ธรรมศาสตร์ 

ต.เชียงรากใหญ่ 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

5644 6 ไร่1 งาน    

29 ตร.วา  

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้

ธรรมศาสตร์ 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้รังสิต ต.บางพนู 

อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

4731,52740 9 ไร่12  

ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้

รังสิต 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี ต.สามโคก 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

13413,13414,23070 6 ไร่ 2 งาน 93.  

ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้  

ปทมุธานี 

ท่ีดิน – บริเวณปลายทอ่ลอด

แมนํ่า้เจ้าพระยา  

ต.บ้านกระแชง 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

10772,10773 2 งาน 4 ตร.วา เพ่ือให้ท่อลอดผ่านแมนํ่า้

เจ้าพระยาจากโรงผลิตนํา้ไป

ยงัสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี 

ท่ีดิน – สถานีเพ่ิมแรงดนั 

(Booster Pump Station) 

ต.บางพดู 

อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

67043 1 ไร่ เป็นท่ีตัง้ของสถานีเพ่ิมแรงดนั 

(Booster Pump Station) 

 

ระบบผลติและระบบส่งนํา้ของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ที่ตัง้ วตัถปุระสงค์การถือครอง 

โรงผลิตนํา้ประปา 

-  หน่วยผลิตนํา้ประปา มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 388,000 ลบ.ม./วนั  

- หน่วยกําจดัตะกอน 

- ถงัเก็บนํา้ ขนาดความจ ุ 7,000 ลบ.ม. 

- อาคารควบคมุ- ระบบ SCADA 

- อาคารสบูจ่ายนํา้-เคร่ืองสบูนํา้ 4 ชดุ ขนาดอตัราสบูท่ี 4,167 ลบ.ม./ชม./    

เคร่ือง 

- อาคารสารเคมี 

- เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตรวจวดั 

 

43 ม.3 ถ.เชียงรากน้อย-บางไทร 

ต.บ้านปทมุ อ. สามโคก              

จ.ปทมุธานี 

เพื่อใช้ผลิตนํา้ประปาและสง่นํา้ประปา

ตอ่ไปที่สถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสคร์ สถานี

จ่ายนํา้รังสิตและสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี 

สถานีจ่ายนํา้ ธรรมศาสตร์ 

- ถงัเก็บนํา้ 1 ถงั ความจ ุ30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสบูนํา้ 3 เคร่ือง ขนาดอตัราสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมูท่ี่ 6 ถนนเลียบคลองเปรม

ประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอ

สามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

เพื่อเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 

อําเภอคลองหลวง และพืน้ที่บางสว่นใน

เขตจงัหวดัอยธุยา 

สถานีจ่ายนํา้ รังสิต 

- ถงัเก็บนํา้ 1 ถงั ความจ ุ30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสบูนํา้ 3 เคร่ือง ขนาดอตัราสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมูท่ี่ 2 ถนนเลียบคลองเปรม

ประชากร ตาํบลบ้านปทมุ อําเภอ

สามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

เพื่อเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 

อําเภอธญับรีุ และอําเภอลําลกูกา 

สถานีจ่ายนํา้ ปทมุธานี 

 - ถงัเก็บนํา้ 1 ถงั ความจ ุ24,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสบูนํา้ 3 เคร่ือง ขนาดอตัราสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

 

หมูท่ี่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสาม

โคก จงัหวดัปทมุธานี 

เพื่อเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขตพีน้ที่

อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอาํเภอ

ลาดหลมุแก้ว 
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ระบบทอ่สง่นํา้ประธานและทอ่จ่ายนํา้ประปา 

- จากโรงผลิตนํา้ ถงึ สถานีจ่ายนํา้รังสิต 

- จากโรงผลิตนํา้ ถงึ สถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ 

- จากโรงผลิตนํา้ ถงึ สถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี  

- จากสถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ ถงึ สถานีจา่ยนํา้รังสิต  

ในพืน้ที่ จงัหวดัปทมุธานี เพื่อเป็นทางเดินนํา้ในการสง่นํา้ระหวา่ง

โรงผลิตนํา้กบัสถานีจา่ยนํา้ 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวกบันํา้ พลงังาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมรายได้นอกเหนือจากรายได้ท่ีมา

จากธุรกิจนํา้ประปา ทัง้นี ้ในการบริหารงานของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยดงักล่าว บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้าไป

เป็นกรรมการในบริษัทนัน้ๆ ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือกํากบัดแูลการดําเนินงานบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางที่

เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในภาพรวม  

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ 

1) บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั  

ประปาปทมุธานี ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ายนํา้ประปาให้ กปภ. ในเขตพืน้ที่ จ.ปทมุธานี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 98.0 ของทนุชําระแล้ว โดยบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ท่าน คือ 

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายสมโพธิ ศรีภมิู และนายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ในบริษัทย่อยดงักลา่ว 

2) บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั  

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจดัการ และซ่อมบํารุงระบบผลิตนํา้ประปาให้บริษัทฯ ประปา

ปทมุธานี และบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และประปาปทมุธานี ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 68.5 

และร้อยละ 31.5 ของทนุชําระแล้วตามลําดบั โดยบริษัทฯ แต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ท่าน คือ นายสมโพธิ ศรีภมิู และนาย

สมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยดงักลา่ว  

3) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (CKP)  

CKP ประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยปัจจบุนั CKP ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 

30 ของทนุชําระแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือนายสมโพธิ ศรีภมิู ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท

ร่วมดงักลา่ว 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

1 บริษัทฯ  

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในจํานวนที่สงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 หรือที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อยา่งมีนยัสําคญั   

2 ประปาปทุมธานี 

เม่ือวนัที่ 20 ธนัวาคม 2549 นายอํานาจ ฉายสวุรรณ์ (ผู้ ฟ้องคดี) ได้ย่ืนฟ้องกปภ. และประปาปทมุธานี (ผู้ถกูฟ้อง

คดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ตามลําดบั) ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําท่ี 2260/2549 ขอให้ศาลปกครองกลางมี

คําสั่งให้เพิกถอนคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งวินิจฉัยยกคําเสนอข้อพิพาทของผู้ ฟ้องคดีที่เรียกให้กปภ. และประปา

ปทมุธานีร่วมกนัชดใช้คา่เสียหายที่เกิดขึน้จากการกระทําละเมิดด้วยการวางทอ่สง่นํา้ประปารุกลํา้ที่ดินอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของนาย

อํานาจ ทัง้ยงัปล่อยนํา้ทิง้ปนเศษโพลิเมอรูพนุ (ผงกรองนํา้) ลงสู่แม่นํา้เจ้าพระยาทําให้นายอํานาจและบริวารไม่สามารถใช้นํา้

เพ่ือบริโภคได้ และเดินเคร่ืองสบูนํา้มีเสียงดงัเกินระดบัที่จะรับฟังได้ เป็นเงินจํานวน 64,474,000 บาท และขอให้ศาลปกครอง

กลางพิพากษาให้ผู้ ฟ้องคดีได้รับการชดใช้คา่เสียหายจํานวน 64,474,000 บาท โดยอ้างเหตวุา่คณะกรรมการอนญุาโตตลุาการมี

คําวินิจฉัยโดยพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการก่อสร้างลํารางระบายนํา้และระบบควบคมุการบําบดันํา้ทิง้ และ

คณะอนญุาโตตลุาการยงัไมไ่ด้วินิจฉยัคา่เสียหายให้แก่ผู้ ฟ้องคดี ตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 

2539 ตามท่ีผู้ ฟ้องคดีได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการละเมิดของหน่วยงานปกครองตามสญัญาฯ ให้สิทธิดําเนินงานผลิต

นํา้ประปา และศาลปกครองกลางได้รับคําฟ้องไว้พิจารณาแล้ว 

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2550 ประปาปทมุธานี ได้ย่ืนคําให้การไปยงัศาลปกครองกลาง สรุปความว่า ข้อเรียกร้อง

ตามคําฟ้องของผู้ ฟ้องคดีได้เคยดําเนินการระงบัข้อพิพาทโดยการอนญุาโตตลุาการจนคณะอนญุาโตตลุาการมีคําวินิจฉยัชีข้าด

ให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของนายอํานาจ (ผู้ ฟ้องคดี) แล้ว เน่ืองจากอนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้วเห็นว่า แนวท่อส่งนํา้ของ

ประปาปทมุธานีมิได้รุกลํา้เข้าไปในท่ีดินของผู้ ฟ้องคดี ส่วนเร่ืองเคร่ืองจกัรที่ใช้สบูนํา้ดิบของประปาปทมุธานีเป็นระบบมอเตอร์

หวัสบูจุ่มอยู่ในนํา้ไม่มีเสียงดงัหรือส่งเสียงออกมาถึงขนาดรบกวนความปกติสขุของผู้อาศยับนที่ดินใกล้เคียง และพยานของผู้

ฟ้องคดีที่นําสืบเร่ืองปลอ่ยนํา้เสียและสารเคมีลงแมนํ่า้เจ้าพระยาก็เลื่อนลอย ด้วยเหตนีุ ้ข้อพิพาทจึงเป็นท่ียติุและผกูพนัคู่พิพาท

ตามคําวินิจฉัยนัน้ ไม่ควรนําข้อพิพาทนัน้ให้ศาลวินิจฉัยอีก แม้ตามมาตรา 40 วรรคสองแห่งพระราชบญัญัติอนญุาโตตลุาการ 

พ.ศ. 2545 จะให้สิทธิคูพิ่พาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่วา่อาจขอให้เพิกถอนคําชีข้าดของอนญุาโตตลุาการได้ก็ตาม แตก็่จํากดัเหตทุี่จะขอ

เพิกถอนได้เฉพาะบางกรณี และเหตท่ีุกลา่วอ้างในคําฟ้องของผู้ ฟ้องคดีไม่เข้าหลกัเกณฑ์ที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนคําวินิจฉยัชีข้าด

ของอนญุาโตตลุาการได้ นอกจากนีป้ระปาปทมุธานียงัให้การต่อสู้ เพ่ิมอีกว่า ประปาปทมุธานีไม่ได้กระทําการใดๆ อนัเป็นการ

ละเมิดหรือทําให้ผู้ ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และจํานวนความเสียหายของผู้ ฟ้องคดีตามที่กล่าวในฟ้องสงูเกินความจริงและ

สิทธิฟ้องคดีของผู้ ฟ้องคดีขาดอายคุวามเรียกร้อง 1 ปีตามกฎหมายแล้ว  

หลงัจากนัน้ ผู้ ฟ้องคดี ได้ย่ืนคําคดัค้านคําให้การต่อศาลปกครองกลาง สรุปความได้ว่า ผู้ ฟ้องคดีเป็นผู้ เสียหาย

จากการก่อสร้างสถานีสบูนํา้ดิบของประปาปทมุธานีจึงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการกล่าวหา กล่าวโทษหรือร้องทกุข์ใน

การกระทําใด ๆ ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานทางปกครอง ศาลปกครองรับฟ้องคดีนีไ้ว้พิจารณาจึงชอบแล้วและไม่เป็น

การซํา้ซ้อน อีกทัง้คดีนีย้งัไม่ขาดอายคุวามเพราะเป็นการกระทําละเมิดโดยต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั และมีการกระทําของประปา

ปทมุธานีที่เป็นการละเมิดและทําให้เสียหายตามฟ้องจริง 
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ต่อมาเม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2550 ประปาปทมุธานีย่ืนคําให้การเพ่ิมเติมต่อศาลปกครองกลางตามวิธีพิจารณาคดี

ปกครองและตามคําสัง่ศาลแล้ว สรุปความได้วา่ ผู้ ฟ้องคดีย่ืนฟ้องคดีนีโ้ดยมีคําขอให้ศาลเพิกถอนคําชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ

และแนบคําร้องขอเพิกถอนคําชีข้าดฯ พร้อมทัง้แนบคําชีข้าดของอนญุาโตตลุาการมาด้วย แตไ่มมี่ข้อกลา่วอ้างตอนใดที่ยืนยนัว่า

เข้าหลกัเกณฑ์การเพิกถอนคําชีข้าดตามมาตรา 40 วรรคสามแห่งพระราชบญัญติัอนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 กรณีจึงไม่อาจ

ขอให้เพิกถอนคําชีข้าดได้ นอกจากนี ้ข้อกล่าวอ้างในคําฟ้องของผู้ ฟ้องคดีเป็นการกล่าวซํ า้ซ้อนกับประเด็นที่คณะ

อนญุาโตตลุาการได้มีคําชีข้าดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของผู้ ฟ้องคดีแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ประปาปทมุธานีไมไ่ด้กระทําการใดท่ี

ก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สิน้ รวมถึงการไมไ่ด้สร้างสถานีสบูนํา้ดิบรุกลํา้แมนํ่า้เจ้าพระยาหรือวางท่อส่งนํา้ประปา

รุกลํา้ที่ดินของผู้ ฟ้องคดี ไม่มีการระบายนํา้ทิง้ปนเปือ้นกากตะกอน(ผงกรองนํา้)สู่แม่นํา้เจ้าพระยา เคร่ืองสบูนํา้ไม่ได้ก่อให้เกิด

เสียงดงัรําคาญแก่ผู้ ฟ้องคดี อีกทัง้ยงัก่อสร้างกําแพงคอนกรีตเป็นระบบป้องกนัเสียง จงึไมมี่การใดที่เป็นการละเมิดและก่อความ

เสียหายแก่ผู้ ฟ้องคดีอนัทําให้ต้องรับผิดชําระค่าเสียหายในการลงทนุและชําระค่าเสียโอกาสของผู้ ฟ้องคดีไม่ว่าในจํานวนใดๆ 

ทัง้สิน้ และไม่ว่าผู้ ฟ้องคดีจะมีความเสียหายแก่ธุรกิจเกิดขึน้จริงหรือไม่ ก็ตาม ประกอบกบัการย่ืนฟ้องคดีนีเ้ป็นการย่ืนฟ้องเกิน

กําหนดอายคุวามให้เรียกร้องได้แล้ว ชอบที่ศาลมีคําพิพากษาให้ยกฟ้องคดีนี ้

เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2550 ผู้ ฟ้องคดีได้ย่ืนคําร้องเพ่ือชีแ้จงโต้แย้งคําให้การเพ่ิมเติมของประปาปทมุธานี โดย

ยืนยนัข้อกลา่วอ้างและคา่เสียหายท่ีเรียกร้องตามที่ปรากฏในคําฟ้อง 

เม่ือวนัที่ 3 ธนัวาคม 2552 ทนายความที่ปรึกษาของบริษัท ได้เข้ารับฟังคําพิพากษาของศาลในคดีนี ้ซึ่งสามารถ

สรุปคําพิพากษาของคดีหมายเลขดําที่ 2260/2549 (ศาลปกครองกลาง)  คดีหมายเลขแดงที่ 1183/2552 ระหว่างนาย อํานาจ 

ฉายสวุรรณ์ (ผู้ ฟ้องคดี) กับ การประปาส่วนภมิูภาค (ผู้ถกูฟ้องคดีที่ 1)  และ บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั( ผู้ถกูฟ้องคดีที่ 2) 

เ ร่ืองคดีพิพาทเก่ียวกับเ ร่ืองท่ีกฏหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองนัน้ การคัดค้านคําชีข้าดของคณะ

อนญุาโตตลุาการของคูพิ่พาทฯ  เป็นพิพาทษายกฟ้อง  

และวนัที่ 11ธันวาคม 2552 นายอํานาจ  ฉายสวุรรณ์ ได้ทําการอธุรณ์ไปที่ศาลปกครองสงูสดุ คดีหมายเลขดําที่ 

อ.239/2553  ซึง่บริษัท ฯ ได้ทําการย่ืนคําชีแ้จงตอ่ศาลปกครองสงูสดุเพ่ือพิจารณาโดยศาลปกครองสงูสดุได้รับคําชีแ้จงคําให้การ

ไว้เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2553  ซึง่ขณะนีอ้ยู่ในระหวา่งพิจารณา 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

 

1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,990,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว จํานวน 

3,990,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,990,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ 10 ราย ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 

หมายเหต:ุ   * เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงตามท่ีระบใุนสว่นท่ี 1 

    ** ผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิตซยุ วอเตอร์ โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จํากดั ประกอบด้วย มิตซยุ แอนด์ โค (เอเชีย  แปซิฟิค) พีทีอี 

  แอลทีดี ถือ 8,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ100.00 มิตซยุแอนด์คมัปนี(ไทยแลนด์) จํากดั ถือ 1หุ้น หรือคิดเป็นร้อย

  ละ 0.00 และมิตซุยสยามอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

     

  
 เม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2551 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่จะ

พิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อ

ทนุของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึน้ ในกรณีที่บริษัทฯ 

เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราสงูสดุเท่าท่ีเงินสดและกระแสเงิน

สดจะอํานวยเป็นลําดบัแรก  ทัง้นี ้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล สํารองตามกฎหมาย และ

สํารองอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขของสญัญาตา่ง ๆ 

รายช่ือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนการถอืหุ้น 

(%) 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน)* 1,198,777,400 30.04 

บริษัท มิตซยุ วอเตอร์ โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จํากดั** 1,036,500,000 25.98 

บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)* 368,750,000 9.24 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 

170,130,700 

148,420.065 

84,277,657 

 4.26 

3.72 

2.11 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 73,895,000 1.85 

นายมิน เธียรวร 

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)LIMITED 

 68,683,000 

44,066,924 

 1.72 

1.10 

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY 

LIMITED -TIGER 

40,500,000 1.02 

3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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 สําหรับบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบคุคล สํารองตามกฏหมายและสํารองอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขของสญัญาตา่งๆ ซึง่จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  

 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

 

ปี 

เงนิปันผล 

งวดระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น) 

เงนิปันผล 

งวดคร่ึงปีหลัง 

(บาท/หุ้น) 

รวม 

(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงนิปัน

ผลต่อกาํไรสุทธิ 

(ร้อยละ) 

2551 - 0.20 0.20 58.75 

2552 0.11 0.17 0.28 70.11 

2553 0.15 0.20 0.35 61.84 

2554 0.15 0.25 0.40 66.07 

2555 0.22 0.30 0.52 77.45 

หมายเหต:ุ การจ่ายเงินปันผลในปี 2551 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดระหวา่งกาล 
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8. การจัดการ 

 

1. โครงสร้างการจัดการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

p 

  

                 

  . 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบคุลากร 1 ราย ซึง่ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยในปี 2555 แผนกตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ จะทําหน้าท่ีร่วมกบับริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ในการดําเนินการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

ฝา่ยวศิวกรรม 
และก่อสรา้ง 

ฝา่ยทรพัยากรบคุคล
และธุรการ 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ฝา่ยบรกิารลกูคา้ ฝา่ยสารสนเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

แผนกตรวจสอบภายใน* 
 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทุน 
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1.1  คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.      ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการและรองประธานกรรมการ 

3.   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล  

4. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

6. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

7.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

8.  ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

9.  นายสวิุช พึง่เจริญ กรรมการและกรรมการบริหาร 

10.   นายเรียวทาโร ซมิู กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

11.  นายโทโมโนริ ซซูกิุ  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

12.    นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

บรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จดัการ 

หมายเหต ุ  1)  นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารบริษัทแทนนายสมโพธิ ศรีภมิู 

                      กรรมการผู้จดัการ จากมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2012 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555                     

2)  นายเรียวทาโร ซูมิ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน แทนนายจนุ อะเกตะท่ีได้ลาออก จากมติ 

     ท่ีประขมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2012 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555  
     

ข้อมลูของกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัวฒิุการศึกษาล่าสดุ ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ และ 

ประสบการณ์หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้รายช่ือของกรรมการในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบท่ี2 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ได้แก่  

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบติั กิจจาลกัษณ์  นายประเสริฐ มริตตนะพร นายสมโพธิ   

ศรีภมิู และนายสวิุช พึง่เจริญ กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสริุยะ หรือ นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 

หรือ นายสมโพธิ ศรีภมิู หรือนายสวิุช พึง่เจริญ คนหนึ่งคนใดลงลายมือช่ือร่วมกบั นายเรียวทาโร ซูมิ หรือ นายโท

โมโนริ ซซูกิูรวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการบริษัท ไว้ดงันี ้
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(1) ดูแลและจัดการให้การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพืน้ฐานของหลกัการกํากบัดแูลกิจการ  ท่ีดี 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็น

ตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และ

ความมัง่คัง่สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(3) ให้ความเหน็ชอบวิสยัทศัน์ พนัธกิจ คณุคา่ขององค์กรที่บริษัทฯ มุง่หวงั และจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ 

(4) จดัให้มีและกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

(5) พิจารณาอนมุติังบประมาณการลงทนุ และงบประมาณในการดําเนินการของบริษัทฯ ประจําปี รวมทัง้ดแูลการใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ 

(6) จดัให้มีการรายงานข้อมลูทางการเงิน ข้อมลู และข้อมลูทัว่ไปท่ีสําคญัต่อผู้ ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและ

เพียงพอ และยืนยนัการตรวจสอบรับรองข้อมลูที่รายงาน 

(7) จดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความ

เสี่ยงท่ีเหมาะสม เพียงพอ รวมทัง้มีการติดตาม การดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วอย่างสม่ําเสมอ 

(8) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนกุรรมการ และฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน รวมทัง้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดงักล่าว

ตอ่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังานของบริษัทฯ  อย่างสม่ําเสมอ 

(9) กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ และฝ่ายบริหาร ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้  

(10) พิจารณาประเมินผลงาน กําหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บําเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้

ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของกรรมการผู้ จัดการ รวมถึงกําหนดแผนสํารองเก่ียวกับการสรรหา

บคุลากรท่ีจะดํารงตําแหน่ง  ท่ีสําคญัของฝ่ายบริหาร ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ 

(11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 

คณะอนกุรรมการตา่ง ๆ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม 

1.2  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายณรงค์ แสงสริุยะ ประธานกรรมการบริหาร 

2.  ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการบริหาร 

3.  นายโทโมโนริ ซซูกิู กรรมการบริหาร 

4.  นายสวิุช พึง่เจริญ กรรมการบริหาร 

5.  นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการบริหาร และ เลขานกุาร 

  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร ไว้ดงันี ้

(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย(policies) และกลยุทธ์ 

(strategies) ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่กรรมการผู้จดัการ 
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(2) กํากบัดแูลการศกึษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการใหม่ รวมทัง้พิจารณาอนมุติัดําเนินโครงการต่างๆ ตามที่

เหน็สมควรภายในวงเงินตามข้อ (3) 

(3) มีอํานาจอนมุติัการเข้าทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผกูพนัต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท)  ทัง้นี ้

การอนมุติัดงักลา่ว ต้องไมเ่ป็นรายการที่มีความขดัแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกบั  บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้รายการที่ต้องขอความ

เห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(4) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ

ดําเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนัต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยทุธ์ (policies and strategies) ที่

กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ

ผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานของบริษัทฯ ที่มี

ตําแหน่งตัง้แตผู่้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเทา่ขึน้ไป แตไ่มร่วมถึงกรรมการผู้จดัการ 

(6) มีอํานาจแตง่ตัง้ กําหนดอํานาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กํากบัดแูล    กําหนดผลตอบแทน คา่เบีย้เลีย้ง 

ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคณะทํางานพิเศษเพ่ือดําเนินงานเฉพาะเร่ือง รวมถึงอนุมัติ

ข้อเสนอของคณะทํางานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3) 

(7) มีอํานาจแต่งตัง้ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความ

เหมาะสม โดยการกําหนดผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของประธานที่

ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

(8) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว 

 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจในการที่จะอนมุติัเร่ืองหรือรายการท่ีตนเองหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด จะเข้าทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยาม

ในประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

1.3   คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบทกุทา่นเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี และการบริหาร  โดยมี

หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555(แบบ56-1)   

 
 สว่นที ่1 หน้าที ่88 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการตรวจสอบและได้ทําการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ 2552 โดยมีรายละเอียดกําหนดไว้ดงันี ้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาอนมุติัแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และบคุลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 

(5) พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(6) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

เสนอขออนมุติัตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี

โดยไมมี่ฝ่ายจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) จดัทํารายงานการกํากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจําปีของ

บริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

(9) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายเรียวทาโร ซมิู กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ  ท่ีประขุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2012 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 มีมติแต่งตัง้นายเรียวทาโร ซูมิ เป็นกรรมการ  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน แทนนายจนุ อะเกตะท่ีได้ลาออก 

 โดยมีผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไว้ดงันี ้
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(1) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหา  ที่ได้กําหนดไว้แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาแต่งตัง้หรือเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ในกระบวนการ

พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมข้างต้นนัน้ ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกได้ด้วย 

(2) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการ รวมทัง้ดําเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กําหนดไว้แล้ว นําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

(3) จดัให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สําหรับการดํารงตําแหน่งท่ีสําคญัของฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที่

อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู พร้อมกบัทบทวนแผนดงักลา่วอย่างสม่ําเสมอ 

(4) กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

(5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วนําเสนอต่อท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอตัราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผู้จดัการ แล้วนําเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

(7) ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

1.5   คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุาร 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไว้ดงันี ้

(1) เสนอแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(2) กํากับดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

มาตรฐานสากลและของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงให้ทนัสมยัอย่างสม่ําเสมอ 

(4) มอบนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีให้คณะทํางานการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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(5) มีอํานาจในการเชิญบคุคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชมุได้ด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัทฯ 

(6) ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

1.6    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายโทโมโนริ ซซูกิุ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานกุาร 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดงันี ้

(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทัง้มอบหมายให้

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริหาร     ความ

เสี่ยง 

(2) พฒันาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กําหนดไว้

อย่างสม่ําเสมอ 

(3) สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทกุระดบัของบริษัทฯ 

(4) จดัให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(5) ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

1.7 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2012 เม่ือวนัที่ 26 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตัง้นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ 

ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ เป็นเลขานกุารบริษัท แทนนายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการผู้จดัการโดยให้มีอํานาจหน้าที่

ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  
 

 

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

(1) ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบักฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบติัตาม  

(2) การให้ข้อมลูสถานการณ์ที่เก่ียวกบัการการกบัดแูลกิจการที่ดี  

(3) ดแูลให้การดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกบักฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง การกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

(4) ดแูลการจดัประชมุคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และการประชมุผู้ ถือหุ้น  
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(5) จัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญของบริษัทฯ อาทิ ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการ/

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง/การประชมุผู้ ถือหุ้น  

(6) จดัทําแบบ 56-1 ทะเบียนกรรมการ รวมทัง้การแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลกิจการ 

(7) จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน 

1.8   คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการผู้จดัการ 

2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ 

4. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

5. นายศิวา นาคธารีย์  ผู้ อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 

6. นายชชัวาล เทยีนประเสริฐกิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

7. นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ 

8. นายณฐัพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ 

9. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ 

ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายบริการลกูค้า 
 

 หมายเหตุ :  ข้อมลูของผู้บริหารบริษัทฯ เก่ียวกบัวฒิุการศกึษาลา่สดุ ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นผู้บริหารและ 

  ประสบการณ์หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบท่ี 2 

  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครัง้ท่ี 8/2550 เม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 

2550 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผู้จดัการ ไว้ดงันี ้

(1) มีอํานาจอนมุติัการทํานิติกรรมใดๆ ซึง่มีผลผกูพนับริษัทฯ ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

(2) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสัง่ และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของบริษัทฯ เช่น 

การบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจ้าง การกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ รวมตลอดถึงการ

สงเคราะห์และสวสัดิการตา่งๆ 

(3) มีอํานาจที่จะมอบอํานาจให้พนักงานระดบับริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้ อํานวยการฝ่าย ปฏิบติัหน้าที่แทน

กรรมการผู้จดัการในเฉพาะเร่ือง เช่น การสัง่ซือ้ การจดัจ้าง    การสัง่จ่ายเงิน ได้ตามที่เหน็สมควร 

(4) มีอํานาจแตง่ตัง้บคุคลหรือคณะบคุคลใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคมุของกรรมการผู้จดัการ 

หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจดําเนินการตามที่กรรมการผู้จดัการเห็นสมควร และมีอํานาจ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนัน้ๆ ได้ 

(5) มีอํานาจปรับปรุง โยกย้าย ยบุรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดบัต่ํากว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสมตราบ

เทา่ท่ีบริษัทฯ ยงัคงมี 8 ฝ่าย และมีจํานวนพนกังานรวมไมเ่กิน 134  อตัรา 
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(6) มีอํานาจกําหนดอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้อตัราค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของ

ผู้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเทา่ขึน้ไป เพ่ือนําเรียนขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

(7) มีอํานาจกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ํากว่าผู้ อํานวยการฝ่ายหรือ

เทียบเท่า ทัง้นี ้อตัราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ) ทัง้ในข้อ (6) และ (7) รวมกนัทัง้สิน้

ต้องไมเ่กินร้อยละ 3 ของรายได้ของบริษัทฯ 

(8) มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ

ผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของพนกังานบริษัทฯ ที่มีอตัราเงินเดือน (เฉพาะ

อตัราเงินเดือนโดยไมร่วมผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีได้รับ) ไม่เกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ 

ท่ีมีตําแหน่งต่ํากว่าผู้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนัน้ให้กรรมการผู้จดัการนําเรียนขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้สามารถมอบอํานาจช่วงต่อการดําเนินการข้างต้นทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่

คณะทํางาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบคุคล หรือผู้จดัการคนหนึง่คนใดได้ตามความเหมาะสม 

(9) มีหน้าท่ีดําเนินการควบคุมดูแลกิจการทัง้ปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท 

(10) มีหน้าท่ีในการเสนอขออนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(11) มีหน้าท่ีนําเสนอเร่ืองท่ีสําคญัตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัเหน็ชอบ หรือเพ่ือ

การอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

(12) มีหน้าท่ีศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการใหม่ๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมติัโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

(13) ในกรณีกรรมการผู้จดัการไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จดัการแตง่ตัง้ผู้ อํานวยการฝ่ายหรือบคุคลอ่ืน

เป็นผู้ รักษาการเพ่ือปฏิบติัหน้าที่แทนเป็นครัง้คราวไป โดยผู้ รักษาการมีอํานาจหน้าที่เทา่กบักรรมการผู้จดัการ 

(14) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครัง้คราว 

 อย่างไรก็ดี กรรมการผู้ จดัการและผู้ ท่ีได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้ จดัการไม่มีอํานาจในการที่จะอนมุติัเร่ืองหรือ

รายการท่ีตนเองหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด จะเข้า

ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

2.1    การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตําแหน่ง

กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแต่งตัง้ โดยจะเป็นไปตามหลกัการกํากับดแูล

กิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึง่มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน แตไ่มเ่กิน 15 คน โดย

จะต้องมีสดัส่วนกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด และมีกรรมการอิสระไม่

น้อยกวา่ 3 คน หรือ มีสดัสว่นไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยบริษัทฯ ได้กําหนดว่า นอกเหนือจากคณุสมบติั

ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้อง 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 (หนึง่) ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 
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(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี

เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทใน

เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวใน

เวลาไม่น้อยกว่า1ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้

ความเหน็ท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

(5) ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมาย จาก

คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

7.  สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

10.  สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง เทา่เทียมกนั 

11.  สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

12.  ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ ในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไม่

เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

2.2    การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพ่ือทําหน้าที่แบ่งเบา

ภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนท่ีเป็นงานบริหารจัดการและงานประจําที่เกินอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้ จัดการ ทัง้นี ้

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึน้กบังานในเชิงนโยบายและงานกํากบัดแูลฝ่ายบริหาร 

2.3    การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอสิระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ 

ซึ่งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ  กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบและ

กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากบัดแูลรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน การคดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชี 

และการพิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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2.4   การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท จํานวนอย่างน้อย  3 คน และอย่างน้อย 

1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึง่ต้องปฏิบติัหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในปี 2556 คณะกรรมการ

บริษัท กําหนดให้มีการแต่งตัง้กรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพ่ิมอีก 1 คนซึ่งจะทําให้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีกรรมการอิสระจํานวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 50  

2.5  การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการ

อิสระ กบัต้องมีกรรมการอิสระปฏิบติัหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2.6   การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระ 

ปฏิบติัหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจํานวน 6,318,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทน 

จํานวน 5,1100 บาท คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุจํานวน 1,208.000 บาท และโบนสัประจําปี 2554 จํานวน 12,129,600 บาท 

คา่ตอบแทนของกรรมการท่ีได้รับเป็นรายบคุคลในปี 2555 

 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ รวม 
โบนสั 

รวมทัง้สิน้ 
(2554) 

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริษัท 

648,000 162,000 810,000 1,547,563 2,357,563 

2 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท 530,000 99,000 629,000 1,103,968 1,732,968 

3 นายณรงค์  แสงสริุยะ กรรมการ และประธาน

คณะกรรมการบริหาร 

428,000 108,000 536,000 1,022,676 1,558,676 

4 นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานคณะ 

กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

524,500 132,000 656,500 1,254,509 1,911,009 

5 นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ 

ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษัทภิบาล 

472,000 119,000 591,000 1,129,058 1,720,058 

6 นายสมนกึ  ชยัเดชสริุยะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะ 

กรรมการบรรษัทภิบาล และ

กรรมการตรวจสอบ 

413,000 89,750 502,750 987,550 1,490,300 
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ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ รวม 
โบนสั 

รวมทัง้สิน้ 
(2554) 

7 นายสมโพธิ  ศรีภมิู กรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการบรรษัทภิบาล 

448,000 114,000 562,000 1,072,856 1,634,856 

8 นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

343,000 87,000 430,000 820,951 1,250,951 

9 นายโทโมโนริ  ซซูกิู กรรมการ / กรรมการบริหาร  และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

389,000 99,000 488,000 931,348 1,419,348 

10 ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 330,000 63,000 393,000 789,839 1,182,839 

11 นายสวิุช  พึง่เจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 330,000 84,000 414,000 789,840 1,203,840 

12 นายเรียวทาโร ซมิู กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

28,125 7,375 35,500 - 35,500 

13 นายจนุ อะเกตะ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

226,375 43,875 270,250 283,101 553,351 

14 นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

- - - 396,341 396,341 

รวม 5,110,000 1,208,000 6,318,000 12,129,600 18,447,600 

หมายเหต ุ นายโคอิชิ วาคานะ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2554 

 นายจนุ อะเกตะ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554 และลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 

พฤศจิกายน 2555 

 นายเรียวทาโร ซมิู ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 

 

สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการปี 2555, 2554 และ 2553 

รายละเอียด 
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

คา่ตอบแทน 12 5,110,000 12 4,829,000 12 4,313,817 

เบีย้ประชมุ 12 1,208,000 12 1,181,917 12 1,299,250 

โบนสัรวม 12 12,129,600 12 10,334,100 12 8,279,000 

รวม - 18,447,600 - 16,345,017 - 13,892,067 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้ บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีกรรมการกําหนดซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ   

บริษัทฯ ตามระบบประเมินซึง่คณะกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารร่วมกนักําหนดตวัชีว้ดัและเป้าหมายไว้แต่ละปี 

เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนสั และเงิน

สมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ของผู้บริหาร ดงันี ้
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สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทน โบนัส และเงนิสาํรองเลีย้งชีพสาํหรับผู้บริหารระดบัสูง 

รายละเอียด 
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

คา่ตอบแทนรวม 10 18,338,167 9 16,043,381 7 13,485,562 

โบนสัรวม 9 6,573,400 9 7,032,370 7 5,052,808 

เงินสมทบกองทนุ

สํารองเลีย้งชีพ 

10 1,266,193 9 918,803 7 631,979 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

 บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนกังาน โดยความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกนั ซึง่มีวิธีปฏิบติัด้านค่าตอบแทนของพนกังาน คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลปฏิบติังานของพนกังาน 

จากผลสํารวจคา่ตอบแทนเทียบกบับริษัทสาธารณปูโภคในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 

บริษัทฯ ได้จดัสวสัดิการและคา่ตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน  โบนสัและเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้กบั

ผู้บริหารและพนกังานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ  ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชัน้นํา

ประเภทเดียวกนั 
 

4. การกาํกับดูแลกจิการ 
  

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าระบบและกระบวนการกํากับดแูลกิจการที่ดีเป็น

ปัจจัยการนํามาซึ่งความสําร็จในการดําเนินธุกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้บริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนแผนและกลยุทธ์ที่กําหนด กฎหมาย

หลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอยู่และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยยงัมีความ

มุง่มัน่ที่จะพฒันาเพ่ือยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไปสูแ่นวปฎิบติัอนัเป็นเลิศ 

การปฏบิัตติามหลักเกณฑ์การกาํกับดแูลกจิการ 

สทิธิของผู้ถอืหุ้น  

 บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ

บริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ โดยให้สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การ

ได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ เช่น การ

เลือกตัง้กรรมการ การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยแตล่ะหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึง่เสียง  

 นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ดําเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ท่ีเป็นการส่งเสริม และอํานวยความ

สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
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1. ให้ข้อมลูท่ีสําคญัและจําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตกุารณ์ โดยบางเร่ืองแม้ว่า

ตามข้อกําหนดของกฎหมายจะไม่ได้บงัคบัให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทฯ เห็นว่าเร่ืองใดมีความจําเป็นท่ีผู้ ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะ

เปิดเผยข้อมลูนัน้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2. ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูประกอบวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลู

ลว่งหน้าในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจดัสง่เอกสารประชมุ นอกจากนี ้ยงัได้ชีแ้จงสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุ และสิทธิออกเสียง

ลงมติของผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนดัประชมุที่บริษัทฯ จดัสง่ให้ 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ

หรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบที่ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ โดยบริษัทฯตามแบบที่

กระทรวงพาณิชย์กําหนด และผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ 

ยงัได้จดัให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ ถือหุ้น สําหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุ

ภายหลงัจากประธาน ในที่ประชมุเปิดการประชมุแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มี

การลงมติ และนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีได้เข้าประชมุเป็นต้นไป เว้นแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีความเหน็เป็นอย่างอ่ืน 

4. ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีล่วงหน้า

เป็นเวลา 3 เดือน คือ ตัง้แต่วนัที่1 ตลุาคม -30 ธนัวาคม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

พิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า 

5. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่

ได้จดัพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการ ประชุม และทํ าให้ขั น้ตอนการ

ลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้ วิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น เฉพาะบตัรการ

ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพ่ือคํานวณหกัออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด และสําหรับวิธีการนับ

คะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบ e-Voting ที่สามารถให้ความถกูต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนัทีหลงัจากจบการพิจารณา

แตล่ะวาระ โดยเม่ือจบการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

6. ในการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตัง้คําถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลง

มติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่ว อย่างเพียงพอ ทัง้นีใ้นวาระที่ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อ

ซกัถามคณะกรรมการบริษัท จะตอบคําถามหรือข้อสงสยักบัผู้ ถือหุ้นในทกุประการ  

7. กําหนดให้มีวาระเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบจํานวนและประเภทของค่าตอบแทนที่

กรรมการแตล่ะคนได้รับ โดยแบง่เป็นเบีย้ประชมุและโบนสักรรมการบริษัทซึง่ได้มีการชีแ้จงอย่าง ละเอียดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ 

8. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี บริษัทฯ พิจารณาตามลําดบัในระเบียบวาระที่ได้กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือ

หุ้นลว่งหน้า โดยไมมี่การเปลี่ยนแปลงลําดบัวาระดงักลา่ว และไมมี่การขอให้ที่ประชมุ พิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากทีกํ่าหนดไว้

ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นแตอ่ย่างใด 

การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน   

 การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยนักลงทุน

สถาบนัหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติบริษัทฯ คํานงึถึงและพยายามสร้างความเทา่เทียมกนัอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกบัผู้ ถือหุ้นรายย่อย ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้นรายย่อยสามารถร้องเรียนกรรมการตรวจสอบ 

 ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการตรวจสอบ ผ่านอีเมล์ 

ia@thaitap.com ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน ก็จะ

ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีปฎิบติัอย่างเหมาะสม หรือหากเป็นข้อเสนอแนะที่มีความสําคญัและมีผลต่อผู้ มีส่วนได้
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เสียโดยรวม หรือมีผลตอ่การประกอบธรุกิจของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

-  บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทําให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจําปีอย่าง

ละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน 

- มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น จึงทําให้

ปราศจากการก้าวก่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกบัผลประโยชน์ใน

เร่ืองท่ีกําลงัพิจารณา ผู้ มีส่วนได้เสียนัน้ก็จะไม่เข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสียง เพ่ือให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ

ผู้บริหารเป็นไปอย่างยติุธรรม เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

- กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการใช้ข้อมลูภายในไว้ในอํานาจดําเนินการและข้อบงัคบัพนกังานอย่างเป็นลาย 

ลกัษณ์อกัษร ในคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมลูภายใน

ในการซือ้ขายหุ้นท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์”  บริษัทฯ ได้จดัทํา “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน” เพ่ือให้

พนกังานของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในเครือ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฎิบติัอย่างเคร่งครัด 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย

คณะกรรมการบริษัทได้กํากบัดแูลให้มีระบบการบริหารจดัการที่เช่ือมัน่ได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ ทัง้ที่ได้

กําหนดไว้ในกฎหมาย และท่ีได้กําหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้รับผิดชอบดแูลให้มัน่ใจได้

ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบติัด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ มี

ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ ดงันี ้

 ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน สิทธิท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัทฯ เช่น สิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น

และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่าง

เป็นธรรมแล้ว ยงัได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเหน็ตา่งๆ เก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ 

ผ่านกรรมการตรวจสอบ โดยทกุๆ ข้อคิดเหน็จะได้รับการรวบรวมเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

 พนักงาน บคุลากรของนํา้ประปาไทยทกุคนถือเป็นทรัพยากรที่สําคญัที่สดุในการดําเนินธรุกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญั

กบัพนกังานทกุคนไม่ว่าจะทํางานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบติั  โดยจะสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี 

ปลอดภยั มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทํางาน สวสัดิการที่ดีให้กับพนกังาน ปฏิบติังานอย่างสดุความสามารถ ด้วยความ

รวดเร็ว รอบคอบ ขยัน และทํางานด้วยความสุขอีกทัง้บริษัทฯ ได้มีนโยบายปฎิบติัด้านการพฒันาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมี

ความรู้ความก้าวหน้าและความสามารถ คือ 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรทกุคน แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจดั ผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นใน

การทํางาน ทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนสัและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ อีกทัง้ให้ 

โอกาสบคุลากรฝึก ศกึษา อบรม เพ่ิมเติมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

- ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสม่ําเสมอ 
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- การแต่งตัง้ และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ ต้องกระทําด้วยความสุจริตใจและตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู้  ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

- ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานปฏิบติัตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 

 ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ที่จะให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและราคา ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษา

สมัพนัธภาพที่ยัง่ยืน ทัง้นี ้บริษัทฯ จดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัสินค้าและบริการ ให้คําปรึกษา

เก่ียวกบัวิธีการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียน เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจมากท่ีสดุในสินค้าและบริการ 

 คู่ ค้า บริษัทฯ ปฏิบติัตามกรอบการค้าท่ีสจุริต โดยยดึถือการปฏิบติัตามสญัญา จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ และคํามัน่

ที่ให้ไว้กบัคูค้่าอย่างเคร่งครัด  

 เจ้าหนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหนี ้เช่น เจ้าหนีท้างธุรกิจ และ

เจ้าหนีท้างการเงิน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความสมัพันธ์กับเจ้าหนี ้อาทิ กิจกรรมหุ้นกู้

สมัพนัธ์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีแนวปฎิบติัตอ่เจ้าหนี ้คือ 

- ปฎิบติัตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตอ่ทัง้สอง 

ฝ่าย 

-   ปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดข้อ หนึง่ได้    

  ต้องรีบแจ้งให้คูค้่า และ/หรือเจ้าหนีใ้ห้ทราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

-   ในการเจรจาตอ่รองธรุกิจ พงึระเว้นการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้

-  หากมีข้อมลูว่าการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สจุริตเกิดขึน้ พงึเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้

และร่วมกนัแก้ไขโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

- รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้กบัเจ้าหนีอ้ย่างสม่ําเสมอ 

 ส่ือมวลชน บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพ่ือให้สามารถสื่อสารต่อไปยงัสาธารณชนได้

อย่างถกูต้องและรวดเร็วทนัต่อเหตกุารณ์ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัจดัให้มีโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัสื่อมวลชน อาทิ 

กิจกรรมเย่ียมชมกิจการและโรงงาน และการแลกเปลี่ยนความเหน็ระหวา่งกนั 

 อย่างไรก็ตามนอกจากบริษัทฯ จะดําเนินการทีไ่ด้คํานงึถึงบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสียแล้วก็ตาม บริษัทฯยงัได้ให้ความสําคญัใน

เร่ืองตา่งที่อาจจะมีผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในด้านตา่ง อาทิ  

 การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดย บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุ

การดําเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดําเนิน

ธรุกิจด้วยความเป็นธรรมและปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

-    ผลงานที่เกิดจากการปฏิบติัตามหน้าท่ีถือ  เป็นทรัพย์สินทางปญ ัญาของบริษัทฯ 

 -    ผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนํามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้

มนัใจวา่จะไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปญญัาหริอลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน 

 - . การตรวจสอบ ตัง้แต่กระบวนการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงการติดตัง้เพ่ือการใช้งาน และจดัทําฐานข้อมลูของ

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินการ

สอดคล้องกบั พรบ.วา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

 ด้านสังคมและชุมชน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่ายและยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจที่

รับผิดชอบต่อสงัคม โดยเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ พื่อให้เกิด

แนวทางร่วมกนัในการดําเนินธุรกิจที่ยัง่ยืน เคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คณุภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สขุของชมุชนและสงัคมที่บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธรุกิจ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสงัคม
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ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชน และได้ส่งเสริมให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติั เพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัชมุชนและสงัคม ให้เติบโตเคียงคูก่นัไปอย่างยัง่ยืน 

 ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จดัทําแนวปฏิบติัการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้านการอนรัุกษ์และจดัการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนฟืน้ฟู

และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความรู้ ปลกูจิตสํานึก และส่งเสริมให้พนกังานตลอดจนเยาวชนชุมชนและผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจดัทําโครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ

ชมุชน 

 ด้วยความมุง่มัน่ดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคม โครงการหนึ่งล้านกล้าสร้างป่าต้นนํา้ท่ีบริษัทฯ ได้

ดําเนินการร่วมกบัชมุชน จะสง่ผลลพัธ์ในระยะยาวกบัการพลิกฟืน้พืน้ป่าอนัจะเป็นแหลง่ต้นนํา้สําคญัที่จะหล่อหลอมให้คนในชมุ

ชมุได้รักและหวงแหนในการร่วมกนัดแูลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยงัช่วยพฒันาชมุชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยพืน้ป่าซึง่

จะได้รับการปลกูและดแูลร่วมกบัชมุชนไปจนถืงปี 2560 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้พนกังานลด

การใช้ทรัพยากรอย่างสญูเปล่า เพ่ิมขีดความสามารถการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลกูฝังการมีส่วนร่วมในการดแูล

รักษาและรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมให้กบัพนกังาน  โดยตระหนกัดีวา่การปฎิบติังานของพนกังานล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทัง้สิน้ โดยให้พนกังานได้ยดึถือปฏิบติั ดงันี ้

- ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

- สง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการรักษาสิ่งแวดล้อม ทัง้ด้านการฝึก ศกึษา อบรม 

- แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้พนกังานปฎิบติัได้อย่างต่อเน่ืองและสามารถ

ติดตามความก้าวหน้าได้อย่างสม่ําเสมอ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วน

ได้เสีย จงึมีความจําเป็นท่ีต้องมีการควบคมุ และกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่

ไม่ใช่ทางการเงินให้ถกูต้องตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ซึง่

ยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที่กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ําเสมอ 

เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที่บริษัทฯ ถือปฏิบติันัน้มีความถูกต้อง และเป็นหลกัประกันให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ใน

การดําเนินธรุกิจที่โปร่งใส ถกูต้อง ตรงไปตรงมา เช่น  

 1. เปิดเผยข้อมลูการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

 2. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้ สอบบัญชีใน

รายงานประจําปี 

 3. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสียที่เก่ียวข้อง

กบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงันี ้

 - รายงานเม่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครัง้แรก 

 - รายงานทกุครัง้เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย 

 - รายงานเป็นประจําทกุสิน้ปี 
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 -     ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง และได้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการท่านนัน้ไม่ต้องย่ืน

แบบรายงานใหมห่ากไมมี่การเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย 

 - ให้กรรมการและผู้บริหารสง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสียแก่เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารบริษัท จะต้องส่งสําเนา

รายงานการมีส่วนได้เสียนีใ้ห้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่

วนัที่ได้รับรายงาน 

4.  ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัทให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

6. เปิดเผยข้อมลูการปฏิบติัหน้าที่ในคณะอนกุรรมการ  และจํานวนครัง้การเข้าประชมุเป็นรายบคุคล 

7. เปิดเผยโครงสร้างการดําเนินงานและการลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชดัเจน 

8. เปิดเผยข้อมลูคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการเป็นรายบคุคล 

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และจํานวน 

คา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

10. เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคม และผลการปฏิบติัตามนโยบาย 

11. รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 

12. เปิดเผยโครงการลงทนุที่สําคญัตา่งๆ และผลกระทบที่มีตอ่โครงการลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ  SET 

Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   

หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทําหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นักวิเคราะห์และ

หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเทา่เทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ ถือหุ้นต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม สามารถติดต่อโดยตรงท่ีหน่วยงานนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ Ir@thaitap.com โดยได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่าย

จดัการ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดงันี ้ 

- จดั Analyst Meeting ทกุ 6 เดือน  

- จดั Roadshow ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

- Company Visit ตา่งๆ ตลอดจนการตอบข้อซกัถามจากนกัลงทนุโดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศพัท์อย่างสม่ําเสมอ  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ       

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ ที่เก่ียวข้องท่ีจะช่วยพัฒนาและกําหนด 

ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยทุธ์ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ และการตัดสินใจที่

สมเหตสุมผล 

(ก) กรรมการ  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการของบริษัทฯ  มีจํานวน 12 ทา่นประกอบด้วย 

– กรรมการท่ีไม เป็นผู้บริหาร จํานวน 11 ทา่น ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ 4 ทา่น 

– กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ทา่น คือกรรมการผู้จดัการ 

 บริษัทฯ ได จดัให้มีเลขานกุารบริษัท  โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจดัการประชมุคณะกรรมการ การจดัส่ง

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ การจดบนัทึกรายงานการประชมุ และหน้าที่อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานกุารบริษัท 

รวมถึงการจดัเก็บข้อมลูสว่นได เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 
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(ข) คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบติัตามที่กําหนดไว ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการต่าง ๆ อีก 

ได้แก่ คณะกรรมการสนนหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทํา

หน้าที่ในการสนบัสนนุงานเฉพาะดนัแก่คณะกรรมการบริษัท 

(ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยทําหน้าที่พิจารณาและให้

ความเหน็ชอบในเร่ืองที่สําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและเช่ือมัน่ใน

หลกัการสําคญั ดงันี ้
 

– การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสามารถเพ่ือให้เกิดมลูค่าเพ่ิมแก ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบ

และระมดัระวงั และมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน  (Conflict of Interest) 

– การดําเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยท่ีเพียงพอตอ่บคุคลที่เก่ียวข้อง 

– การดําเนินธรุกิจโดยคํานงึถึงระบบการควบคมุ และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

– กําหนดแนวทางปฏิบติั ตามมาตรฐานในการดําเนินธรุกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนกังานได ถือปฏิบติั 
 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน

ของบริษัทฯ  เพ่ือเสนอให้ที่ประชมุผ ูถือหุ้นตรวจสอบ 

 บริษัทฯ จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กําหนดให้มี

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกัน รายการที่เก่ียวโยงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล       

ประโยชน  เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้

มัน่ใจว่าการเข้าทํารายการตามท่ีเสนอนัน้เป็นไปเพ่ือประโยชน สงูสดุของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการทํา

รายการดงักลา่วในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รวมทัง้ในหมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะ

การเงินของบริษัทฯ  

 (ง) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีการกําหนดประชุมโดยปกติเป็นประจําทุก 3 เดือน  และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น  

โดยมีการกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา  สํานกังานกรรมการผู้จดัการได้

ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน  และมีการส่งเอกสาร

ประกอบการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดย

ในปี 2555 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ตลอดจนการประชมุสามญัผู้ ถือห้น รวมทัง้สิน้จํานวน 24 

ครัง้ ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัท มีการประชมุตามวาระปกติและวาระพิเศษ  จํานวน 5 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 6 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 4 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชมุตามวาระปกติและวาระพิเศษ  จํานวน 4 ครัง้ 
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชมุตามวาระปกติ  จํานวน 2 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุตามวาระปกติ  จํานวน  2 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี จํานวน 1 ครัง้ 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
สามญั 

ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กําหนด 

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 5/5 -  - -  

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ 1/1 4/5 -  - -  

3. นายณรงค์  แสงสริุยะ 1/1 5/5 6/6  - -  

4. นายประเสริฐ  มริตตนะพร 1/1 5/5 -  2/2 - 4/4 
5. ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ 1/1 4/5 5/6  - -  

6. นายสมโพธิ  ศรีภมิู 1/1 5/5 6/6  - 2/2 4/4 
7. นายจนุ อะเกตะ * 1/1 1/4 -  1/2 -  

8. นายเรียวทาโร ซูมิ ** - 0/1 -  - -  

9. นายโทโมโนริ  ซซูกิู 1/1 5/5 6/6  - - 4/4 
10. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 1/1 5/5 - 4/4 - 2/2 4/4 
11. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 1/1 5/5 - 4/4 2/2 2/2  

12. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ 1/1 4/5 - 4/4 - 2/2  

13. นายสวิุช  พึง่เจริญ 1/1 5/5 6/6  - -  

 
หมายเหต ุ * นายจนุ อะเกตะ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 

 ** นายเรียวทาโร ซูมิ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 

นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล  ว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกันเองโดยท่ีไม่ มี ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  

เข าร่วมประชมุด้วย เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ งให้คณะกรรมการบริษัททราบผล

การประชมุด้วย        
 

(จ) ค าตอบแทน  

 บริษัทฯ ได กําหนดนโยบายค าตอบแทนกรรมการในระดบัที่เหมาะสมและเป นอตัราที่เพียงพอสําหรับการรักษากรรมการ

ที่มีคณุภาพไว โดยไม มีการจ ายค าตอบแทนท่ีมากเกินควร การพิจารณาค าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพืน้ฐานของความ   

เป นธรรมและสมเหตสุมผล เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล เคียงกนั รวมถึงประสบการณ  

ภาระหน าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต ละคน ตลอดจนหน าที่และความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้จาก

การเข าเป นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อยด วย บริษัทฯ จะนําค าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับการอนมุติัต อที่

ประชุมผู ถือห ุน และกําหนดให เป ดเผยค าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู บริหารระดบัสงูไว ในรายงานประจําป และงบ

การเงินของบริษัทฯ โดยมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพียงพอท่ีจะจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามต้องการ โดย

หลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร 

2. กําหนดองค์ประกอบของคา่ตอบแทนเป็น 3 สว่นดงันี ้

1) คา่ตอบแทนประจํา พิจารณาจากผลประกอบการและความสามารถในการดําเนินงานตามเป้าหมาย 
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2) คา่เบีย้ประชมุ จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชมุ 

3) ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน เช่ือมโยงกบัมลูค่าที่สร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น เช่น ผลกําไรของ  บริษัทฯ หลงัเงิน

ปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยมีข้อมลู 

 

(ฉ) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ จะชีช้่องทางและสนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมหลกัสตูรการอบรม ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีความตระหนกัในหน้าที่

และความรับผิดต่างๆ เช่น หลกัสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(Thai Institute of Directors 

Association (“IOD”) 

 

5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

5.1  การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน         

  บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ พงึรักษาข้อมลูและเอกสาร

ที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัของพนกังานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และ

ความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นัน้ได้รับมอบหมายเท่านัน้ โดยบริษัทฯได้จัดทํา แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผ่านการอนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549  และ  บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนกังานและผู้บริหารเพ่ือได้รับทราบ

โดยทัว่กนั และปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

 แนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดงักล่าวมี

รายละเอียดดงันี ้ 

 หลักการทั่วไป 

 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดําเนินธุรกิจตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ว่าดวัยการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กระทําโดยกรรมการ ผู้บริหาร 

พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด

ของหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่ประชาชนโดยทัว่ไป ที่รู้มาจากการปฏิบติัหน้าท่ีหรือมีตําแหน่งในบริษัทฯ อาจทําให้ต้อง

รับผิดตามกฎหมายซึง่มีโทษทางอาญา 
 

 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง 

ต้องเผชิญกบัการกระทําที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดงักลา่ว ตลอดจนเพ่ือเป็นการดําเนินการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจงึได้กําหนดแนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในขึน้ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ 

และพนกังานของบริษัทย่อยทกุคน จะต้องปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ใช้สามญัสํานึก  เหตแุละผลที่พึง

ปฏิบติัแต่ละกรณีประกอบด้วย   ทัง้นี ้ แนวทางหรือแนวนโยบายข้างต้นมีความเข้มงวดกว่าบทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง

และจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะตอ่ไป 

 

5.2 การซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

บุคคลต้องห้าม   

บคุคลที่ไมค่วรซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน ได้แก่ 

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
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(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 

(3) พนกังานทกุคนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

(4) คูส่มรสและบตุรของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย 

(5) เครือญาติท่ีอาศยัร่วมชายคาเดียวกนั 

หลักทรัพย์ต้องห้าม 

 หลกัทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้ แปลงสภาพ 

(convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดย

บริษัทฯ 

แนวทางการปฏบิัตทิั่วไป 

(1) บคุคลต้องห้ามตามข้อ 2.1 ไมค่วรซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบคุคลดงักลา่วรู้ หรือควรรู้ข้อมลู

ท่ีเป็นสาระสําคญัอนัอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

(2) บคุคลต้องห้ามท่ีได้รู้ข้อมลูซึง่มีสาระสําคญัดงักล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบติัหน้าที่ในตําแหน่งและ/

หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดังกล่าวให้ผู้ อ่ืนทราบ   ในขณะที่ข้อมูลดงักล่าวยังไม่ได้

เปิดเผยตอ่สาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบติัหน้าท่ีของตน ในบริษัทฯ 

แนวทางปฏบิัตเิฉพาะเร่ือง 

นอกจากแนวทางการปฏิบติัโดยทัว่ไปในเร่ืองการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในแล้ว กรณีเฉพาะเร่ืองดงัต่อไปนี ้บุคคล

ต้องห้ามพงึปฏิบติัตามแนวทางดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ห้ามบคุคลต้องห้ามท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัทํางบการเงินบริษัทฯ ทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

นบัแตเ่ร่ิมจดัเตรียมจนถึงวนัสิน้สดุวนัถดัจากวนัท่ีได้มีการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่วแล้ว 

(2) ห้ามกรรมการ   ผู้บริหาร   หรือพนกังานผู้ ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ตามข้อ 2.4(1) ทําการซือ้หรือขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ นบัแตว่นัท่ีตนได้รับร่างงบการเงินดงักล่าว จนถึงสิน้สดุวนัท่ีได้มีการเผยแพร่ข้อมลูตามงบ

การเงินนัน้แล้ว 

(3) ห้ามบุคคลต้องห้ามท่ีรู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมลูซึ่งมีสาระสําคญั ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์นบัแต่วนัรู้หรือควรรู้ดงักล่าว 

จนถึงสิน้สดุวนัถดัจากวนัที่ได้ทําการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วแล้ว 
 

5.3 การรายงานของบุคคลต้องห้าม 

หน้าที่การจดัทาํรายงาน 

(1) กรรมการผู้ จัดการ  หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กําหนดต้องจดัทํารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ครัง้แรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของตน

ตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกําหนด และรายงานในเร่ืองดงักลา่วตอ่บริษัทฯ พร้อมกนัด้วย 

(2) พนกังานระดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไป จะต้องทําการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่

ตนถืออยู่ ตัง้แตร้่อยละ 5 ขึน้ไปของจํานวนหลกัทรัพย์ที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 
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วธีิการรายงาน 

(1) กรรมการผู้จดัการ   หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารตามข้อ 3.1 (1) ข้างต้นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจดัทํา

และส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ มีหน้าท่ีต้องส่ง

สําเนารายงานที่สง่ให้กบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกํากบัดแูล ตอ่บริษัทฯ ในวนัท่ีสง่รายงานดงักลา่ว 

(2) พนกังานตามข้อ 3.1 (2) ให้จดัทํารายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ตาม 3.2 (1) 

ของตน คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

 

6 บุคลากร 
 

1. ทรัพยากรบุคคล 

 พนกังานจะได้รับการดแูลทัง้ในเร่ืองของการพฒันาตนเอง การวางแผนสายอาชีพ การจดัการด้านสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะทําหน้าที่กําหนดทิศทาง หลกัเกณฑ์การพฒันาพนกังานให้

สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือให้เกิดการพฒันาพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้งัส่งเสริมให้พนกังาน

มีการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะในงานอาชีพของตนเองให้มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจจากเป้าหมายของบริษัทฯ  

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้านพลงังานทางเลือก เพ่ือสร้างความแตกต่างและเพ่ิมมลูค่าให้กบัองค์กร ด้วยการยกระดบั

จากบริษัทฯ ที่ดําเนินธรุกิจด้านนํา้ไปสูธ่รุกิจด้านพลงังาน และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ทุ่มเทที่จะพฒันาองค์กรให้มีสมรรถนะสงูขึน้ไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถบรรลุ

เป้าหมาย การพฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถ และคณุลกัษณะครบถ้วนจึงนบัเป็นความท้าทายของงานทรัพยากร

บคุคล บริษัทฯ ยงัมุ่งเสริมสร้างความผูกพนักับพนกังานเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน และการเตรียมการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และรองรับการดําเนินธรุกิจใหมท่ี่บริษัทฯ จะลงทนุ 

 จํานวนพนกังาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิน้ปี 2555 มีรายละเอียด ดงันี ้ 

 จํานวนพนกังานของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  111   คน 

 จําวนพนกังานของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั     40   คน 

 จํานวนพนกังานของบริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอร์เรชัน่ส์ จํากดั  142   คน 

        รวม  293   คน 

ทัง้นี ้จํานวนพนกังาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 สามารถแยกตามสายงาน

หลกัได้ ดงันี ้
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สายงานหลัก บริษัทฯ ประปาปทุมธานี ไทยวอเตอร์ รวม 

สํานกังานกรรมการผู้จดัการ 9 1 - 10 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ 15 7 20 42 

ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 5 - - 5 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 7 3 - 10 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 6 - - 6 

ฝ่ายบริการลกูค้า 57 - - 57 

ฝ่ายสารสนเทศ 9 - - 9 

ฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 2 - - 2 

ฝ่ายปฎิบติัการ - 29 122 151 

แผนกตรวจสอบภายใน 1 - - 1 

รวม 111 40 142 295 
          

2.   ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีค่าจ้างและผลตอบแทนเทียบเคียงกบักลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน 

เพ่ือให้มีการบริหารจดัการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการ

บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กบัพนกังานเป็นประจําทกุปี มีการบริหารค่าจ้างโดยยึดหลกัความเป็นธรรม คํานึงถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน และความสามารถในการปฏิบติังานเป็นสําคญั อีกทัง้การให้รางวลัการยกย่องชมเชย การเลื่อน

ระดบัเม่ือพนกังานมีผลงานที่ดี เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ 

 ด้วยความตระหนกัและเห็นความสําคญัของการพฒันาบุคคลากร จึงได้กําหนดนโยบายการปฏิบติังานเก่ียวกับการ

พฒันาทรัพยากรบคุคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกบักําหนดเป้าหมายที่จะยกระดบัผลตอบแทนให้กบัพนกังานของบริษัทฯ 

จากเดิมท่ีประมาณ 50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี เพ่ือเสริมสร้างแรงจงูใจและสร้างความผกูพนัต่อองค์กร  ดงันัน้ การยกระดบัผลตอบแทนของพนกังานให้สงูขึน้ จึง

ได้ดําเนินการควบคูไ่ปกบัการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถของพนกังาน เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้

สงูขึน้ตามไปด้วย  

นอกจากนี ้  บริษัทฯ ยงัจดัสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละปี ให้แก่พนกังานทกุคน สําหรับผู้บริหาร

ระดบัสงูและระดบักลางกําหนดให้มี Variable Bonus ซึง่พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังาน KPIs ของแต่ละบคุคลในแต่

ละปี ดงันัน้พนกังานใน ทกุระดบั จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยกําหนดโครงสร้าง

เงินเดือนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชัน้นําในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงการกําหนดอตัราแรกเข้าตาม

วฒิุการศกึษา  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือนและโบนสั ใน ปี 2551ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

และปี 2555 จํานวนรวม 27.7 ล้านบาท 30.0  ล้านบาท 44.5 ล้านบาทและ 58.1 ล้านบาทและ 61.8 ล้านบาท ตามลําดบั  

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั จ่ายคา่ตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือนและโบนสั ปี 2551ปี 2552 ปี 2553 

ปี 2554 และปี 2555  จํานวนรวม 16.3 ล้านบาท 25.9  ล้านบาท 20.57 ล้านบาทและ 19.32 ล้านบาท และ 21.6 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือนและโบนสั ปี 2553 ปี 

2554 และปี 2555 จํานวนรวม 44.0 ล้านบาท  48.9  ล้านบาทและ 49.6 .ล้านบาท ตามลําดบั 
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3.  นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาพนกังานเป็นการลงทนุในระยะยาวท่ีจะสง่ผลสมัฤทธ์ิให้กบัองค์กรและตวัพนกังาน โดยบริษัทฯ มุง่มัน่พฒันา

พนกังานในทกุสายชีพทกุระดบัและทกุคนอย่างต่อเน่ือง มีระบบการจดัการ และการกําหนดคณุลกัษณะของตําแหน่งงานท่ี

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธรุกิจของบริษัทฯ  

 เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ จะมีบคุลากรที่มีคณุสมบติั และอตัรากําลงัที่เพียงพอตอ่ทัง้ธรุกิจปัจจบุนัคือ การผลิตและจ่าย

นํา้ประปา การบริหารจดัการนํา้ประปา และนํา้เสีย และจะสามารถขยายการดําเนินกิจการจากธุรกิจนํา้ประปาไปสู่ธุรกิจบริหาร

จดัการนํา้เสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน หรือแม้แต่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบร่ืนนัน้  ปัจจยัสําคญัประการ

หนึ่งได้แก่การพฒันาบคุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทกุๆ ด้าน บริษัทฯ 

จึงได้กําหนดกรอบการพฒันาบคุลากรเป็นรายตําแหน่ง โดยการกําหนดแผนการพฒันา การเตรียมการ และดําเนินงานได้ปฏิบติั

มาตัง้แต่ปี 2553 ซึ่งบริษัทฯได้วิเคราะห์ และจัดทํา สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางด้านการบริหาร 

(Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนํามาใช้เป็นกรอบการพฒันา โดยในปี 2554 

ได้ทําการประเมินเพ่ือหาช่องว่าง (gap) ในการพฒันา ตลอดจนจดัทําเป็นแผนพฒันารายตําแหน่ง (Individual Development 

Plan : IDP) และได้ใช้แผนดงักลา่วพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ 

สําหรับพนกังานท่ีได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กบับริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) ทกุคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ 

เพ่ือให้รับทราบถึงข้อปฏิบติั นโยบายองค์กร ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ หลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์อนั

ดีระหวา่งพนกังานกบัพนกังานใหม ่นอกจากนี ้ในระหวา่งร่วมงานกบั บริษัทฯ  พนกังานจะได้รับการพฒันาและสง่เสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกนัตามลกัษณะงาน และระดบังาน ทัง้การฝึกปฏิบติัในงาน การอบรมความรู้ทัง้ในและนอก

องค์กร การหมนุเวียนพนกังานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง บริษัทฯ ได้จดัให้มีห้องแหง่การเรียนรู้ “ Edutainment “ที่ประกอบด้วย ตํารา และความบนัเทิงอย่างครบถ้วน เม่ือพนกังาน

ก้าวสูร่ะดบังานที่สงูขึน้ บริษัทฯ มีหลกัสตูรเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนกังานไปสู่บทบาทผู้ นํา ในปี 2554 

หลกัสตูรท่ีพนกังานเข้ารับการอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะมีจํานวน 133 หลกัสตูร เป็นชัว่โมงการอบรมจํานวน 3,316 ชัว่โมง ในปี 

2555 พนกังานได้เข้ารับการอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะมีจํานวน 244 หลกัสตูรและมีชัว่โมงการอบรมรวม 3,799 ชัว่โมงซึง่แสดงให้

เห็นว่า จํานวนชัว่โมงอบรมของพนกังานทกุระดบัได้รับการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้ และพบว่าพฤติกรรมหลงัการฝึกอบรมมีแนวโน้มใน

การพฒันาความสามารถการทํางานในภาพรวมดีขึน้ ส่งผลให้ระดบัการประเมินความพึงพอใจต่องานและต่อบริษัทฯ ของ

พนกังานมีระดบัดีกวา่ที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ 
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9. การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคญัในการจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ให้ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ และถกูต้องตามหลกัการของการกํากบัดแูลกิจการที่ดี มีความโปรงใส ถกูต้องและเช่ือถือได้ 

ทัง้นี ้หลกัการและสาระสําคญัของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาแนวทางการ

ควบคมุ 5 ด้าน คือ  

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย  และแผนกลยทุธ์ไว้อย่างชดัเจน เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และพนักงาน ประกอบกับมีการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

2. การประเมินความเสี่ยง  

เพ่ือให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล และ

รายงานความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยพิจารณาปัจจยัสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทําทะเบียนความเสี่ยงระดับองค์กร โดยกําหนดปัจจัยความเสี่ยง การควบคุมความเส่ียงที่

ดําเนินการ แผนจดัการความเสี่ยง รายละเอียดจะอยู่ในหวัข้อปัจจยัเสี่ยง 

3. กิจการการควบคมุ 

  บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีการทํางานในด้านต่างๆ ซึง่คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุ

ย่อย 4 คณะ อนัได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือทํางาน และมีการสอบทานงานระหว่างกนั โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกําหนด

แผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการทําหน้าที่สอดส่อง และติดตามหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนให้

ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มีการควบคมุภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามหลกัการควบคมุภายในที่ดี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลให้การดําเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง 

4. สารสนเทศการสื่อสาร 

บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสาระสนเทศ และระบบฐานข้อมลูภายในอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานใช้เป็นช่องทางในการ

ส่ือสารภายใน ประกอบกบัให้พนกังานสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน และขณะเดียวกนัมีการเผยแพร่ข้อมลูผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ สามารถได้ทราบข้อมลูของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดเผยข้อมลู

ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จดัประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทกุ 6 เดือน และการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน 

5. การติดตามและประเมินผล 

บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบติัตามเป้าหมายที่ระบไุว้ในแผนการปฏิบติัการประจําปีอย่างต่อเน่ือง โดยมีการรายงาน

ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอให้กรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุไตรมาส 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี 2555 

• ครัง้ที่ 1/2555  หน่วยงาน :  โรงกรองนํา้บางปะอิน 

 เป็นการตรวจสอบเร่ืองความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความพอเพียง และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของโรงกรองนํา้บางปะอิน จากการ
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ตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า โรงกรองนํา้บางปะอินมีการกําหนดแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละกระบวนการแต่ยงัไม่ได้รับการ

อนมุติัอย่างเป็นทางการโดยผู้ มีอํานาจ ประกอบกับการสื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบติังานที่กําหนดระหว่างผู้บริหารกับ

พนกังานแตล่ะสว่นงานในโครงการไมเ่พียงพอ ซึง่อาจจะกระทบตอ่ประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในของโครงการ 

 

• ครัง้ที่ 2/2555   หน่วยงาน :  ฝ่ายการตลาด  

 เป็นการตรวจสอบเร่ืองการขยายกลุม่ผู้ ใช้นํา้รายใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีกระบวนการบริหารจดัการ และ

การควบคุมท่ีเพียงพอในการขยายกลุ่มผู้ ใช้นํา้รายใหม่ จากการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่าการขยายกลุ่มผู้ ใช้นํา้รายใหม่มี

กระบวนการบริหารจดัการและการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยมีการจดัทําแผนการขยายกลุ่มผู้ ใช้นํา้รายใหม่ มี

การกําหนดความรับผิดชอบในการจดัทําทะเบียนผู้ใช้นํา้รายใหม ่มีการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของทะเบียนผู้ ใช้นํา้รายใหม ่

มีการกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงาน และมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานให้

ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ําเสมอเพ่ือติดตามความคืบหน้าของงาน 

 

• ครัง้ที่ 3/2555   หน่วยงาน :  ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

เป็นการตรวจสอบเร่ืองการบริหารจดัการโครงการใหมเ่ก่ียวกบัการบําบดันํา้เสีย และธรุกิจพลงังานทางเลือก ประกอบกบั

ความพร้อมของการดําเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดทําแผนโครงการบําบัดนํา้เสียชุมชน และธุรกิจ

พลังงานทางเลือก มีกระบวนการควบคุม การกํากับดูแล และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมในการดําเนิน

โครงการนัน้ๆ จากการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาโครงการบําบัดนํา้เสีย และโครงการธุรกิจพลังงานทางเลือกมี

กระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้บริหารจัดการในแต่ละกิจกรรมของ

กระบวนการปฏิบติังานที่จะสามารถบรรลผุลการปฏิบติังานตามที่คาดหวงัได้ 

 

• ครัง้ที่ 4/2555    หน่วยงาน :  สว่นบริหาร บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

สว่นทรัพยากรบคุคลและบญัชี บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั 

 เป็นการตรวจสอบเร่ืองการพฒันาศกัยภาพบคุลากร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจว่าการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรสอดคล้องกบัการขยายธุรกิจ จากการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า บริษัททัง้สองมีกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพของบคุลากรตามควร โดยบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั เน้นที่การพฒันาบคุลากรตามแผนพฒันาบคุลากรรายตําแหน่ง

ซึง่จดัทําข้อมลูการประเมิน Competency รายบคุคล และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั มีการพฒันาบคุลากร 6 ด้าน ซึง่

ผู้บริหารจะให้ความสําคญักบัการทบทวนและพฒันากากรปฏิบติังาน มีการกําหนดเป้าหมายเก่ียวกบัการพฒันาพนกังาน มีการ

จดัทําแผนการฝึกอบรมและสมัมนาประจําปี 

 

• ครัง้ที่ 5/2555    หน่วยงาน :  ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ 

เป็นการตรวจสอบเร่ืองการพฒันาศกัยภาพบคุลากร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจว่าการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ จากการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่าการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของฝ่ายทรัพยากร

บคุคลและธรุการสอดคล้องกบัการขยายธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารคาดหวงั โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้บริหารจดัการใน

แต่ละกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะสามารถบรรลุผลการปฏิบัติงานตามที่คาดหวังได้ มีการจัดทําแผนพัฒนาราย

ตําแหน่ง  
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• ครัง้ที่ 6/2555    หน่วยงาน :  โรงกรองนํา้ทัง้ 5 แหง่ 

เป็นการตรวจสอบเร่ืองการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเพียงพอและความมี

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจดัการการปฏิบติังานตามแผนฉกุเฉินของโรงกรองนํา้แตล่ะแหง่ จากการตรวจสอบสามารถสรุป

ได้ว่าการปฏิบติัตามแผนกฉกุเฉินของโรงกรองนํา้ทัง้ 5 แห่ง ยงัอยู่ในระหว่างดําเนินการตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารคาดหวงั มีการ

จดัทําคู่มือการปฏิบติังาน (Operation Manual) แผนฉกุเฉินกรณีต่างๆ (Emergency Plan) และในขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการจดัทํา

คู่มือการจดัการเหตกุารณ์ (Incident Management) เพ่ือให้การบริหารเหตกุารณ์ของโรงกรองนํา้ทุกแห่งปฏิบติัไปในแนวทาง

เดียวกนั 

ทัง้นี ้จากการตรวจสอบภายในทกุครัง้ผู้ตรวจสอบภายในมีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนักบัฝ่ายบริหารและ

ผู้ปฏิบติังานที่ได้รับการตรวจสอบ ชีแ้จงข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินการ เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการปฏิบติั เพ่ือให้งานบรรลผุลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ประกอบกบัมีการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้เสนอแนะฝ่ายบริหารไปแล้วนัน้ วา่ได้มีการนําไปปฏิบติั ปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลหรือไมเ่พียงใด 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการตรวจสอบภายในขององค์กรเป็นอย่างย่ิง โดยอาศยัการพิจารณาจากข้อมลูการประเมิน

ความเส่ียงระดบัองค์กร  และการวิเคราะห์งบ เพ่ือกําหนดเป็นแผนงานตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นความเพียงพอและความมีประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการ

ดําเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคณุภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และ 

ISO 14001 : 2004 อย่างตอ่เน่ือง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถอืหุ้น 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียม ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้จัดทําเป็นกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งลงนามอนมุติัจากประธานกรรมการบริษัท มีการระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตัง้ของ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒิุ 3 ท่าน ซึง่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร การเงิน การ

บญัชี เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย โดยมีนายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และ

นายสมนึก ชยัเดชสริุยะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึ่งได้รวมถึงการประชุมหารือร่วมกับ

ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประชมุและการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส          ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีตามที่

กําหนดไว้ในกฎบตัรโดยครบถ้วน ปรากฏสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

• สอบทานความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ โปร่งใส และการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอของงบการเงินราย

ไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2555 ของบริษัท และบริษัทย่อย ก่อนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

• สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เพียงพอท่ีสามารถป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทจุริต 

• สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

• สอบทานงานตรวจสอบภายในโดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  รับทราบผลการ

ตรวจสอบ รวมทัง้แนะแนวทางการรายงานติดตามผล การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้งานตรวจสอบภายใน

ดําเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

• พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

โดยได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ให้คณุศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 และ/หรือ 

คณุศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 และ/หรือ คณุกฤษฎา    เลิศวนา ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขท่ี 4958 แห่งบริษัทสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

2555 ซึ่งมีคณุสมบติัเป็นท่ีน่าเช่ือถือและปฏิบติัหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบญัชีการ

สอบบัญชี โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,235,000 บาท ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเหน็ชอบและนําเสนอในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2555 งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัทําขึน้

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ระบบการควบคมุภายในมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

      

        

       (นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว) 

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน 
 

 ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรaายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึ่งการเข้าทํารายการ

ระหว่างกันล้วนเป็นการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 

 และนอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีเข้าข่ายตามประกาศหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดใน

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1)  เก่ียวโยงกนันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทําหน้าที่เป็นผู้ พิจารณาการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน หรือ

กรรมการร่วมกนั เพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

 

 สําหรับงวดบญัชีรายปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่

รับรองโดยทัว่ไป และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. รายการธุรกจิกับกจิการที่เก่ียวข้องกัน 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการที่เก่ียวข้องกนั 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2555 (พนับาท) หมายเหต ุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

1. บริษัท ช. การช่าง จํากดั 

(มหาชน) (CK) 

 

- เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 30.04) 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 

2. นายณรงค์ แสงสริุยะ 

3. นายประเสริฐ มริตตนะพร 

- มีการให้บริการระหวา่งกนั 

- ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่

เก่ียวข้องกนั 

 

 

 224 บริษัทฯ จําหน่ายนํา้ประปาให้กับบ้านพัก

คนงานของ CK ซึ่งอยู่ภายในนิคม

อุต ส า ห ก ร ร ม บ า ง ป ะ อิ น  โ ด ย อัต ร า ค่ า

นํา้ประปาและค่าบริการสูบบําบัดนํา้เสีย

ภายหลงัเป็นอัตราเดียวกับที่จําหน่ายให้ผู้ ใช้

นํา้รายอ่ืนๆ ในนิคมฯ และมีการทําสัญญาที่

เป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจน 

2. บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) (BECL) 

- เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 9.24) 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 

- มีการให้บริการระหวา่งกนั 

 

- ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่

เก่ียวข้องกนั 

 

3 3 บริษัทฯ จําหน่ายนํา้ประปาให้กับบ้านพัก

คนงานของ BECL ซึ่งอยู่ภายในนิคม

อุต ส า ห ก ร ร ม บ า ง ป ะ อิ น  โ ด ย อัต ร า ค่ า

นํา้ประปาและค่าบริการบําบัดนํา้เสียเป็น

อตัราเดียวกบัท่ีจําหน่ายให้ผู้ ใช้นํา้รายอ่ืนๆ ใน

นิคมฯ และมีการทําสญัญาที่เป็นลายลกัษณ์

อกัษรที่ชดัเจน 

3. บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

(PTW) 

- เป็นบริษัทยอ่ย 

(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98) 

- รายได้เงินปันผล 

- ดอกเบีย้รับ 

- เงินให้กู้ ยืมระยะยาว – 

 607,000 

116,000 

บริษัทฯ ให้ PTW กู้ ยืมเงิน จํานวนวงเงิน 

3,100 ล้านบาท เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้

ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแก่
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการที่เก่ียวข้องกนั 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2555 (พนับาท) หมายเหต ุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ 

1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ 

2. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 

- มีผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการใน PTW คือ  

1. นายสมโพธิ ศรีภมิู 

2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั 

- มีการให้บริการระหวา่งกนั 

 

กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

- ดอกเบีย้ค้างรับ 

 

 

2,092,500 

1,163 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และ

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) โดยแยกเป็น 

2 วงเงิน ได้แก่  

1) วงเงิน A จํานวน1,800 ล้านบาท คิดอตัรา

ดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) ดงันี ้ 

- ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อตัราดอกเบีย้ MLR - 

2.125 ตอ่ปี  

- ปีที่ 4 เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้ MLR 

– 1.875 ตอ่ปี จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 

2) วงเงิน B จํานวน 1,300 ล้านบาท คิดอตัรา

ดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ดงันี ้ 

- ปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 อตัราดอกเบีย้ MLR - 

2.375 ตอ่ปี 

- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้ MLR 

– 2 ตอ่ปี จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 

4. บริษัท ไทยวอเตอร์    โอเปอ

เรชัน่ส์ จํากดั(TWO) 

- เป็นบริษัทยอ่ย - ต้นทนุขายและบริการ 

- รายได้คา่เช่า 

 28,000 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง TWO ดําเนินการดแูลซ่อม

บํารุงระบบการผลิต ส่งและจ่ายนํา้ประปา 
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         แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1)                                    สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 117 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการที่เก่ียวข้องกนั 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2555 (พนับาท) หมายเหต ุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50) 

- มีผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการใน TWO คือ 

1. นายสมโพธิ ศรีภมิู 

2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั 

- มีการให้บริการระหวา่งกนั 

 

- เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่

เก่ียวข้องกนั 

- เจ้าหนีเ้งินประกนั 

1,000 

 

2,658 

5,000 

อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรในระบบผลิตนํา้ประปา 

สถานีเ พ่ิมแรงดัน ระบบท่อ และอุปกรณ์

ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และให้เช่าอาคาร

สํานกังาน  

5. บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จํากดั 

(CKP) 

 

- เป็นบริษัทร่วม 

(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 30) 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ 

1. ดร.ทนง พิทยะ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 

3. นายณรงค์ แสงสริุยะ 

4. นายประเสริฐ มริตตนะพร 

5. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 

- มีผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการใน CKP คือ  

นายสมโพธิ ศรีภมิู 

- เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,730,000 2,730,000 บ ริ ษัทฯ ไ ด้ เ ข้าซื อ้หุ้ นสามัญเ พ่ิมทุนตาม

สดัส่วนเพ่ือคงสดัส่วนการถือหุ้นใน CKP ที่

สดัส่วนร้อยละ 30 CKPดําเนินธุรกิจหลกัโดย

การถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

ซึ่งมีนโยบายลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานเป็น

หลกั การเข้าทํารายการดงักล่าวได้มีมติอนมุติั

จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554  
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11. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

1.  ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา   

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย กปภ. ตกลงที่จะรับซือ้นํา้ประปาจาก

บริษัทฯ เป็นเวลา 30 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 ซึง่ กปภ. รับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ํา (Minimum Off-take Quantity: MOQ) 

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

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

เม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเดิมกบั กปภ. โดย กปภ. 

ตกลงท่ีจะรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําส่วนเพ่ิม ณ วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาส่วนเพ่ิมวนัแรกเท่ากับ 9,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพ่ิมทกุ ๆ 

รอบปี ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วนั จนถึง 54,000 ลบ.ม./วนั ดงันัน้ ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. รับซือ้ทัง้สิน้จากบริษัทฯ ในปี 2553 

จะเทา่กบั 309,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพ่ิมทกุปีจนกระทัง่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ กปภ. รับซือ้จากบริษัทฯ เท่ากบั 354,000 ลบ.

ม./วนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างการขยายกําลงัการผลิตและส่งนํา้ประปาจาก 320,000 ลบ.ม./วนั เป็น 440,000 ลบ.ม./

วนั โดย ณ วนัที่ 1 กันยายน 2553 ท่ีผ่านมา โครงการดงักล่าวแล้วเสร็จทําให้ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตนํา้ประปาสงูสดุท่ี 

440,000 ลบ.ม./วนั 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันอายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี 

จํานวนรวม 7,000 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ ทัง้จํานวนและ

เพ่ือการขยายกําลงัการผลิตและสง่นํา้ประปาของบริษัทฯ รายละเอียดหุ้นกู้สรุปได้ดงันี ้

หุ้นกู้  วนัที่ครบกําหนด อตัราดอกเบีย้ จํานวนเงิน (บาท) 

หุ้นกู้ชดุที่ 1 อาย ุ3 ปี 26 ก.พ. 2555 4.00% ตอ่ปี 3,500,000,000 

หุ้นกู้ชดุที่ 2 อาย ุ5 ปี 26 ก.พ. 2557 4.75% ตอ่ปี 1,700,000,000 

หุ้นกู้ชดุที่ 3 อาย ุ7 ปี 26 ก.พ. 2559 5.35% ตอ่ปี 1,800,000,000 

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ ยืมก่อนกําหนด (Prepayment fee) 

จํานวน 116.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงของอตัราดอกเบีย้ที่อาจจะเกิดขึน้จากแนวโน้มการปรับขึน้ของ

อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดในอนาคต 

ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  (ข้อกําหนดสิทธิฯ) บริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วนทาง

การเงินดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วน หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอตัราไม่เกิน 2.00 เท่า ณ ทกุ ๆ 

สิน้ปีบญัชี ทัง้นีก้ารคํานวณอตัราสว่นดงักลา่วให้คํานวณจากงบการเงินรวมรายปีของบริษัทฯ   

2. บริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วน หนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA Ratio) ในอตัราไม่เกิน 4.00 เท่า ณ ทกุ 

ๆ สิน้ปีบญัชี ทัง้นีก้ารคํานวณอตัราสว่นดงักลา่วให้คํานวณจากงบการเงินรวมรายปีของบริษัทฯ   

3. บริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบีย้จ่าย (EBITDA to Interest Ratio) ในอตัราไม่ต่ํากว่า 3.00 เท่า ณ 

ทกุ ๆ สิน้ปีบญัชี ทัง้นีก้ารคํานวณอตัราสว่นดงักลา่วให้คํานวณจากงบการเงินรวมรายปีของบริษัทฯ  

เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ซือ้สิทธิในการบริหารจดัการนํา้ประปาและนํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรม  บางปะอิน 

(สิทธิในการดําเนินงานฯ) จากบริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด เป็นจํานวนเงิน 1,400 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้   ขอสินเช่ือเงินกู้ ยืม
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ระยะยาวจากสถาบนัการเงินทัง้จํานวนเพ่ือเข้าซือ้สิทธิในการดําเนินงานฯ ดงักล่าว โดยมีอตัราดอกเบีย้ประมาณ MLR ลบ 2.00-

2.25% ตอ่ปี และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินต้น 10 ปี  

เม่ือวนัที่ 30 ตลุาคม 2552 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของประปาปทมุธานี  โดย

บริษัทฯ ได้ขอสินเช่ือเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 3,600 ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้ประมาณ MLR ลบ 2.00-2.25% 

ต่อปีและมีระยะเวลาการชําระคืนเงินต้น 10 ปี ซึง่ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้รับเงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้ว ประปาปทมุธานี ได้กู้ ยืมเงินจาก

บริษัทฯ จํานวน 3,100 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาชําระคืนเงินต้น 10 ปี เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้ ยืมคงเหลืออยู่กบัสถาบนัการเงินทัง้

จํานวน การชําระคืนเงินต้นก่อนกําหนดในครัง้นี ้ประปาปทมุธานี ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ ยืมก่อนกําหนดจํานวน 

60.7 ล้านบาท 

เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ชุดใหม่เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 1 ซึ่งจะครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2555 จํานวนเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หุ้นกู้  วนัที่ครบกําหนด อตัราดอกเบีย้ จํานวนเงิน (บาท) 

หุ้นกู้  ชดุที่ 4 22 ก.พ. 2662 4.40% ตอ่ปี 1,500.000,000 

หุ้นกู้  ชดุที่ 5 22 ก.พ. 2665 4.60% ตอ่ปี 2,000,000,000 

เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั ("CKP") อีกจํานวน 273 ล้านหุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 2,730 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยงัคงถือหุ้นใน CKP ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทฯ กู้ ยืมเงินกบัธนาคารแห่งหนึ่งเพ่ือซือ้หุ้นเพ่ิมทนุดงักล่าวทัง้จํานวน โดยธนาคารคิดอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้เงิน

ฝากประจํา 6 เดือนบวกสว่นตา่งที่กําหนดไว้ และมีระยะเวลาชําระคืนเงินต้นทัง้จํานวนภายในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ ดํารงอตัราสว่นทางการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. หนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2555 เทา่กบั 1.25 เทา่ 

2. หนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA ประจําปี 2555 เทา่กบั 1.87 เทา่ 

3. EBITDA ตอ่ ดอกเบีย้จ่าย ประจําปี 2555 เทา่กบั 6.74 เทา่ 

รายได้จากการขายนํา้ประปา 

 ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายนํา้ประปาเท่ากบั 4,309.9      ล้านบาท  

4,461.1 ล้านบาท และ 4,837.9 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าเท่ากบั ร้อยละ 3.5  และร้อย

ละ  8.4 ตามลําดบั รายได้จากการขายนํา้ประปาท่ีเพ่ิมขึน้สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 ปี 2554 

1) รายได้จากการขายนํา้ประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จํานวน 55.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.9 เน่ืองจาก 

ราคาขายนํา้ประปาท่ีปรับขึน้จากปีก่อน ในขณะที่ยอดขายนํา้ประปาใกล้เคียงกบัปีท่ีแล้ว 

 2)    รายได้จากการขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้จํานวน 95.4 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.9 เน่ืองจาก

ยอดขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้จํานวน 4.2 ล้านลบ.ม. และ ราคาขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี ปรับเพ่ิมขึน้

จากปีก่อน 

 ปี 2555 

รายได้จากการขายนํา้ประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จํานวน 376.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.4 เน่ืองจาก 
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1)  รายได้จากการขายนํา้ประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จํานวน 231.0 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.7 เน่ืองจากยอดขาย

นํา้ประปาในพืน้ที่ให้บริการของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 11.1 ล้าน ลบ.ม. หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.2 และราคาขายนํา้ประปาที่ปรับขึน้จากปี

ก่อน 

2) รายได้จากการขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้จํานวน 145.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.9 เน่ืองจาก

ยอดขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้ 7.3 ล้านลบ.ม.หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.6 และราคาขายนํา้ประปาของ ประปา

ปทมุธานี ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

อตัราคา่นํา้ประปาที่บริษัทฯ และประปาปทมุธานี ขายให้แก่ กปภ. ที่ผ่านมาเป็นดงันี ้ 

 

ระยะเวลา 

อัตราค่านํา้ประปาของบริษัทฯ  

 (บาท/ลบ.ม.) 

อัตราค่านํา้ประปาของ

ประปาปทุมธานี 

(บาท/ลบ.ม.) 
ตั่งแต่ 1-300,000 ลบ.ม. 

 

ตัง้แต่ 300,001 ขึน้ไป 

 
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 ธ.ค. 2553 24.461331 14.676799/10.75* 10.99 

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

1 ม.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 2555 26.016170 11.49 11.83 

หมายเหต ุ* เร่ิมตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2553 – 31 ธนัวาคม 2553 

  

ต้นทุนขายนํา้ประปาและต้นทุนการบริการ 

ต้นทุนขายนํา้ประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จําหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปา คา่ไฟฟ้า คา่สารเคมี คา่เช่าที่ดินสําหรับแนวทอ่ คา่แรงงาน และวสัดสุิน้เปลือง   

 ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการเท่ากับ 1,293.9 ล้านบาท  

1,323.0 ล้านบาท และ1,495.4 ล้านบาท ตามลําดบั และคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมเท่ากบั ร้อยละ 29.3 ร้อยละ 28.5และร้อยละ 

28.4 ตามลําดบั โดยมีอตัราการเติบโตเพ่ิมขึน้ในปี 2554 และในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 2.2 และร้อยละ13.0 ตามลําดบั ซึง่สามารถ

อธิบายได้ดงันี ้

ปี 2554 

1) ยอดขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

2) คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการป้องกนันํา้ทว่มในปี 2554 เพ่ิมขึน้ 11.3 ล้านบาท 

3) คา่เช่าที่ดินสําหรับระบบสง่นํา้ประปาเพ่ิมขึน้ 3.3 ล้านบาท 

ปี 2555 

1) ยอดขายนํา้ประปาของบริษัทฯ และ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้ส่งผลให้ต้นทนุการผลิตหลกัเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ตามท่ี

กลา่วไว้ในรายได้จากการจําหน่ายนํา้ประปาข้างต้น 

2) มีการปรับเพ่ิมอตัราคา่ไฟฟ้าเอฟทีเพ่ิมขึน้จากปี 2554 สง่ผลให้ต้นทนุสงูขึน้ 

3) คณุภาพนํา้ดิบที่ใช้ในการผลิตนํา้ประปาด้อยกวา่ปีก่อน 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555  เท่ากบั 196.9 ล้านบาท   221.9 

และ 262.3 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีอตัราการเติบโตในปี 2554 และปี 2555 เม่ือเทียบกบัปีก่อนเท่ากบัร้อยละ 12.7 และร้อยละ 

18.2 ตามลําดบั ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 ปี 2554 

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมการตลาดเพ่ิมขึน้จํานวน  

7.8 ล้านบาทและมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึน้จํานวน 15.3 ล้านบาท 

ปี 2555 

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าเบีย้ประกนัภยัเพ่ิมขึน้จํานวน 15.7 ล้านบาท เน่ืองจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมครัง้ใหญ่

ในปี 2554 และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าท่ีปรึกษาเพ่ิมขึน้จํานวน 13.0 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยศกึษา

ความเป็นไปได้เพ่ือลงทนุในธรุกิจที่เก่ียวกบัพลงังาน และสิ่งแวดล้อม 

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม 

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมในปี 2555 เพ่ิมขึน้ 28.1 ล้านบาท จากปี 2554 เน่ืองจาก CKP จ่ายคืนเงินกู้ ยืม

จํานวน 2,566 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2555 ทําให้ดอกเบีย้จ่ายลดลง นอกจากนี ้CKP ถือหุ้นในบริษัท   เซาท์อีสท์ เอเชีย เอน

เนอร์จี จํากดั (SEAN) เพ่ิมขึน้จากสดัสว่นร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 56 ของทนุชําระแล้ว ในปี 2555 ดงันัน้ CKP จงึรับรู้ผลกําไรจากการ

ดําเนินงานของ SEAN เพ่ิมขึน้ 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 เท่ากับ  442.1 ล้านบาท 518.0 ล้านบาทและ 608.2 ล้านบาท 

ตามลําดบั คา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน สามารถอธิบายได้ดงันี ้

ปี 2554 

ในปี 2554 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 1.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึง่ในปี 2553 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเฉลี่ยเทา่กบัร้อยละ 3.76 ตอ่ปี ในขณะที่ปี 2554 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเฉลี่ยเทา่กบัร้อยละ 5.06 ตอ่ปี 

ปี 2555 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายจํานวน 74.4 ล้านบาทซึง่เกิดจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 2,760 ล้านบาทเพ่ือลงทนุ

ใน CKP   

 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 เท่ากับ 181.7 ล้านบาท 210.9 ล้านบาทและ 259.5 ล้านบาท 

ตามลําดบั ภาษีเงินได้นิติบคุคลเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน สามารถอธิบายได้ดงันี ้

ปี 2554 

ในปี 2554 ประปาปทมุธานี มีผลการดําเนินงานดีขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2553 ดงันัน้ ภาษีเงินได้นิติบคุคลปี 2554 เพ่ิมขึน้จาก

ปี 2553 

ปี 2555 

1)  สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทฯ ได้สิน้สดุลงในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2555 ดงันัน้ บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติ

บคุคลที่จะต้องชําระตัง้แตว่นัดงักลา่ว 

2) ในปี 2555 ประปาปทมุธานี มีผลการดําเนินงานดีขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2554 
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กาํไรสุทธิ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิใน ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั  2,062.9 ล้านบาท  2,113.0 ล้านบาทและ 

2,421.3 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากบั ร้อยละ 46.7 ร้อยละ 45.6  และร้อย

ละ 45.9 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนกําไรสทุธิต่อรายได้รวมในปี 2555 เพ่ิมขึน้จากปีที่แล้วร้อยละ 0.3 เน่ืองจากเหตผุลหลกัตามที่

กลา่วไว้ในแตล่ะหวัข้อข้างต้น 

2.  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปาท่ีต้องโอนเม่ือสิน้สุดอายุสัญญาฯ สุทธิ สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาและการให้บริการบําบดันํา้เสียสทุธิ และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาสทุธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 21,728.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 240 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือสทุธิเพ่ิมขึน้   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 24,670.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,942.1 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ 2,746.5 ล้านบาท  

หนีส้ิน 

 หนีสิ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้  และเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม 11,536.6 ล้านบาท ลดลง 468.1 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เน่ืองจากบริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินต้นจํานวน 450 ล้านบาท   

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 13,927.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,390.7  ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะยาวจากธนาคารเพ่ิมขึน้ 2,760 ล้านบาทเพ่ือนําเงินไป

ลงทนุในบริษัทร่วม และบริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินต้นจํานวน 470 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพ่ิมขึน้ 68.3 ล้านบาท และดอกเบีย้

จ่ายเพ่ิมขึน้ 27.3 ล้านบาท 

 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้น 10,191.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 708.1  ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปีจํานวน 2,113.0 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 

1,396.5 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้น 10,743.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 551.4  ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปีจํานวน 2,421.3 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 

1,875.3 ล้านบาท 

3.  อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคญั 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั     4.12  

เท่า 1.25 เท่าและ 6.42 เท่าตามลําดบั โดยอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงในปี 2554 เน่ืองจากในปี 2554 
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บริษัทฯ มีหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันอายุ 3 ปี  จํานวนเงินรวม 3,500 ล้านบาทครบกําหนดที่ต้องชําระในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2555 ซึง่ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชดุใหมจํ่านวน 3,500 ล้านบาทเพ่ือชําระคืนหุ้นกู้ดงักล่าวเรียบร้อยแล้วส่งผล

ให้ในปี 2555 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งทางการเงินดีขึน้กวา่ปี 2554  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราส่วนกําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555  เท่ากบัร้อยละ 70.5 ร้อยละ 70.9 และ

ร้อยละ 69.6 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนกําไรขัน้ต้นในปี 2555 มีอตัราที่ลดลงเน่ืองจากต้นทนุการผลิตนํา้ประปาได้แก่ ค่าไฟฟ้า และ

คา่สารเคมี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2554  

อตัรากําไรสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555  เท่ากบัร้อยละ 46.7 ร้อยละ 45.6 และร้อยละ 

45.9 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรสทุธิในปี 2554 ต่ํากว่าปี 2553 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้ใน

ขณะที่รายได้จากการขายนํา้ประปาเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีต่ํากวา่  

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 9.7  ร้อยละ 9.8 

และร้อยละ 10.4 ตามลําดบั และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 

เท่ากบัร้อยละ 18.6 ร้อยละ 19.2 และร้อยละ 19.5 ตามลําดบั โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิปี 2554 และปี 2555  เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 

ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 1.1 และร้อยละ 1.3 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2555 เพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบ

กบั ณ สิน้ปี 2554 เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ กู้ ยืมเงินจํานวน 2,760 ล้านบาทจากธนาคารแหง่หนึง่เพ่ือลงทนุใน CKP  

4.   การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน   

ในปี 2554  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,731.0 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อนจํานวน 56.9 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.0 เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายดอกเบีย้เพ่ิมขึน้และจ่ายภาษีเงิน

ได้เพ่ิมขึน้  

ในปี 2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,384.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี

ก่อนจํานวน 653.3 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.9 เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ 

363.0 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 265.0 ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

 ในปี 2554  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 1,194.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทนุชัว่คราวและเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ 
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 ในปี 2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 3,067.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั เพ่ิมขึน้จํานวน 2,730.0 ล้านบาท และเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน

เพ่ิมขึน้จํานวน 200.0 ล้านบาท  

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  

ในปี 2554  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,642.9 ล้านบาทโดยบริษัทฯ จ่าย

ชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 450.0 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,406.9 ล้านบาท และเบิกเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน 214 

ล้านบาท 

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 392.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ชําระคืนหุ้น

กู้ที่ครบกําหนดจํานวน 3,500.0 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินต้นจํานวน 470 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,886.9 ล้านบาท และ

รับเงินจากการออกหุ้นกู้ชดุใหมจํ่านวน 3,492.7 ล้านบาท และกู้ ยืมเงินจากธนาคารแหง่หนึง่จํานวน 2,760 ล้านบาท  
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 12. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

สรุปสาระสาํคญัของสัญญา 

1 บริษัทฯ  

สัญญา คู่ สัญญา 

(1) สญัญาซือ้ขายนํา้ประปา การประปาสว่นภมิูภาค 

(2) สมัปทานประกอบกิจการประปา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(3) สญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตจําหน่ายและให้บริการ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากดั 

 

1.1 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายนํา้ประปา (Water Purchase and Sale Agreement) และ

บันทกึข้อตกลงที่เก่ียวข้อง 

คู่ สัญญา  :    การประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) และ  

   บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   

   (เดิมช่ือ บริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จํากดั) 

วันที่ลงนามในสัญญา  :   21 กนัยายน 2543 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 

ระยะเวลาตามสัญญา :   30 ปี นบัจากวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปา คือวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 

คาํจาํกัดความที่สาํคัญ  

ผู้ซือ้  : การประปาส่วนภมิูภาค ซึ่งจดัตัง้โดยพระราชบญัญัติการประปาส่วนภมิูภาค 

พ.ศ. 2522 หรือผู้สืบสิทธิหรือผู้ รับโอนเป็นครัง้คราว 

ผู้ขาย  : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) หรือผู้สืบสิทธิของผู้ขาย 

“ระบบผลิตนํา้ประปา”   : ระบบที่ประกอบกนัเพ่ือผลิตนํา้ประปา รวมถึงท่ีดิน อาคาร สิ่งปลกูสร้างโรงงาน

และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ ขายจะดําเนินการก่อสร้างขึน้และจดัหาเพ่ือใช้

ในการผลิตนํา้ประปาและส่งนํา้ประปาไปยงัจดุรับส่งนํา้ประปา โดยระบบผลิต

นํา้ประปาจะประกอบไปด้วย (1) ระบบการสูบนํา้ดิบ (2) โรงงานผลิต

นํา้ประปา และ (3) ระบบสง่นํา้ประปา 

โรงงานผลิตนํา้ประปา  : โรงงานผลิตนํา้ประปา รวมถึง อาคาร สิ่งปลูกสร้างโรงงานและเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ผลิตนํา้ประปาเพ่ือส่งเข้าไปยังระบบส่งนํา้ประปา รวมทัง้

ที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโรงงานผลิตนํา้ประปา 

“ระบบสง่นํา้ประปา”  : ระบบซึง่ใช้ในการสง่นํา้ประปาท่ีผลิตแล้วจากโรงงานผลิตนํา้ประปาไปยงัระบบ

จ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคระบบดงักลา่วให้รวมความถึงที่ดิน อาคาร สิ่งปลกู

สร้าง โรงงาน ท่อประธานท่ีเก็บนํา้และอุปกรณ์ที่ทําให้ผู้ ขายสามารถส่ง

นํา้ประปาได้ 
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“ระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่

ผู้บริโภค” 

 : ระบบจ่ายนํา้ประปาจากระบบส่งนํา้ประปา ณ จุดรับส่งนํา้ประปาไปยังพืน้ที่

ความต้องการนํา้ตามทีกํ่าหนดไว้ในสญัญา 

“ระบบรับนํา้ประปาของ

ผู้บริโภค” 

 : อุปกรณ์และวสัดุท่ีผู้ ซือ้จะได้ติดตัง้เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับนํา้ประปาจาก

ระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภค 

จดุรับสง่นํา้ประปา  : จดุบริเวณทอ่นํา้ออกของแหลง่เก็บนํา้ประปาที่อยู่ภายในอาณาเขตที่ดินอนัเป็น

บริเวณที่ตัง้แหล่งเก็บนํา้ประปา ซึ่งเป็นจดุที่ระบบส่งนํา้ประปาและระบบจ่าย

นํา้ประปาให้แก่ผู้ บริโภคได้เช่ือมต่อกัน และเป็นจุดสําหรับติดตัง้มาตรวัด

นํา้ประปาตามหลกัที่กําหนดไว้ 

ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้อง

ซือ้ 

 : ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําซึ่งวัดเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวันที่ผู้ ซือ้จะต้องซือ้จาก

ผู้ขาย 

ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีผู้ขาย

จะต้องจดัสง่ใหผู้ซือ้ 

 : ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ในขณะนัน้ บวกด้วยร้อยละ 7  ของปริมาณ

นํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ในขณะนัน้ หรือบวกด้วยปริมาณนํา้ประปาจํานวน 

20,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั แล้วแตอ่ย่างใดจะต่ํากวา่ 

วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงค์ให้บริษัทฯ ผลิตนํา้ประปาเพ่ือขายให้แก่ กปภ. ในบางพืน้ที่ของจงัหวดันครปฐม และจงัหวดั

สมทุรสาครเพ่ือทดแทนระบบผลิตนํา้ประปาจากบ่อบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตนํา้ประปาให้เพียงพอต่อ

การต้องการของผู้บริโภค โดย กปภ.จะซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ เพ่ือส่งเข้าสู่ระบบรับนํา้ประปาของผู้บริโภคเพ่ือขายให้แก่

ผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะเป็นผู้ ก่อสร้างระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคเอง ซึ่งบริษัทฯ ตกลงจะเป็นผู้

ลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนทัง้หมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปาเป็น

กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ซึง่ไมต้่องโอนไปยงักปภ. แตอ่ย่างใด 

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีจะต้องออกแบบ ก่อสร้าง และบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่าย

นํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ กปภ. โดยการสูบนํา้จากแหล่งนํา้ดิบมาใช้ใน

ขบวนการผลิต รวมทัง้จัดหาเงินทุน เป็นเจ้าของ ดําเนินการ บํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ

ดงักล่าวทัง้สองระบบเพ่ือบําบดันํา้ดิบท่ีสบูให้เป็นนํา้ประปาตามมาตรฐานท่ีกําหนดและขายให้แก่ กปภ.

ตามสญัญานี ้โดย กปภ.จะให้ความร่วมมือและสนบัสนนุให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานและสามารถใช้สิทธิ

ประโยชน์ของบริษัทฯ ตามสญัญานีไ้ด้โดยปราศจากการขดัขวางหรือภาระติดพนัและ กปภ. จะไม่ดําเนิน

กิจกรรมใดๆ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยบคุคลภายนอกอนัจะขดัขวางหรือเป็นอปุสรรคต่อการผลิตนํา้ประปา

หรือการใช้สิทธิของบริษัทฯ ตามสัญญานี ้โดยบริษัทฯ จะดําเนินงานด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ เอง เว้นแตส่ญัญาจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยท่ีจะไมเ่รียกร้องขอหลกัประกนัหรือการคํา้ประกนัใดๆ

ของรัฐหรือ กปภ. 

(2) บริษัทฯ มีหน้าท่ีขอสมัปทาน ขออนญุาต ขอใบอนญุาต หรือขอความยินยอมต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ 

และเม่ือบริษัทฯ ร้องขอ กปภ. จะประสานงานกับเอกชนรายอ่ืนๆ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้บริษัทฯ 
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สามารถก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคบนทรัพย์สินของหน่วยงานของ

รัฐหรือเอกชน โดยบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดเองทัง้สิน้ แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการ

เวนคืนทรัพย์สินจากเอกชน และหากเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดงักล่าวไม่ให้ความยินยอม กปภ. ไม่มี

หน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

(3) หากภายในระยะเวลาของสัญญานี ้ความยินยอมหรืออนุญาตใดๆ ที่จําเป็น รวมถึงความยินยอมหรือ

อนญุาตที่กล่าวถึง หรือสิทธิใดๆ ไม่ได้รับ ถกูยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือตีความไปในทางอ่ืนอนัจะเกิดผล

เสียหายอย่างสําคญัแก่บริษัทฯ หรือผู้ รับเหมา (เว้นแต่การยกเลิกหรือเพิกถอนนัน้จะเกิดขึน้จากาการที่

บริษัทฯ หรือผู้ รับเหมาแล้วแตก่รณีละเมิดสญัญาและปฏิบติัผิดไปจากที่กําหนดไว้ตามสญัญานีห้รือสญัญา

อ่ืนซึ่งเก่ียวข้องกบัโครงการในประการสําคญั) หรือ ได้สิน้สดุลงโดยมิได้มีการขยายระยะเวลาการให้ความ

ยินยอมนัน้ออกไป แม้ว่าบริษัทฯ หรือผู้ รับเหมาได้ขอขยายระยะเวลาไว้แล้ว หรือก่อนท่ีการดําเนินการตาม

วตัถุประสงค์ท่ีได้รับความยินยอมหรืออนญุาตนัน้จะสิน้สดุลง ให้บริษัทฯ และ กปภ. ปรึกษาหารือกนัเพ่ือ

แก้ไขปัญหาดงักลา่วเพ่ือไมใ่ห้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ กปภ.ให้ได้ภายใน 

14 วนัหลงัจากท่ีผู้ ขายได้แจ้งให้ผู้ซือ้ทราบ และหากปัญหาดงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแก่ทัง้

สองฝ่ายภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่บริษัทฯ ได้แจ้งแก่ กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกว่านัน้ตามที่บริษัทฯ 

จะยินยอม บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสญัญาโดยทําเป็นหนงัสือ ทัง้นีจ้ะไม่กระทบถึงสิทธิของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายซึง่

มีตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่  

(4) บริษัทฯ จะรับผิดชอบตอ่การบํารุงรักษาระบบจ่ายนํา้ประปาเทา่ท่ีกําหนดไว้ โดยไม่รวมถึงความรับผิดอ่ืนใด

อนัเกิดจากการดําเนินงานของระบบจ่ายนํา้ประปาซึง่ กปภ. จะต้องรับผิดชอบเองทัง้สิน้ 

การซือ้ขายนํา้ประปา 

(1) นบัแตว่นัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง กปภ. จะต้องซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ ซึง่มีปริมาณโดยรวมรายวนั

ไมต่ํ่ากวา่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ ดงันี ้

ระยะเวลาตามสญัญา ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุ 
ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี 

กปภ. ต้องซือ้ (ลบ.ม./วนั) 

วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง ถึง 2 ปีนบั

จากวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง  

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 

กรกฎาคม 2549 
200,000 

ปีที่ 2 ถึงปีท่ี 4 ปีนบัจากวนัเร่ิมซือ้ขาย

นํา้ประปาที่เป็นจริง  

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 

กรกฎาคม 2551 
250,000 

ภายหลงัระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัเร่ิมซือ้ขาย

นํา้ประปาที่เป็นจริง 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 

กรกฎาคม 2577 
300,000 

 

และเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเดิมกบักปภ.  

โดยกปภ.จะรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําเพ่ิมเติม จนกระทัง่สิน้สดุอายสุญัญาพร้อมระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายฯ เดิม ดงันี ้
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ระยะเวลาเร่ิมต้นซือ้ขายนํา้ประปา ระยะเวลาสิน้สดุ 
ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. 

ต้องซือ้เพ่ิมเติม (ลบ.ม./วนั) 

ภายใน 660 วนั นบัแตว่นัที่ลงนาม  

ในสญัญาฯ หรือไมเ่กินวนัที่ 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 (สิน้สดุสญัญา) 54,000 

 

 หมายเหต ุ : การนบัระยะเวลาเร่ิมต้นซือ้ขายนํา้ที่แท้จริง จะเร่ิมนบัตัง้แต่วนัที่การก่อสร้างขยายกําลงัการผลิต

แล้วเสร็จ และสามารถเร่ิมผลิตและจ่ายนํา้ประปาได้ 

หากกปภ. ซือ้นํา้ประปาในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ กปภ. จะชําระเงินสําหรับ

ส่วนขาดจนครบจํานวนตามปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ และหาก กปภ. ต้องการเพ่ิมปริมาณ

นํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ภายหลงัวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาท่ีเป็นจริง กปภ. ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้บริษัทฯ 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือนก่อนวนัที่อตัราใหม่ของปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้จะมีผลบงัคบัใช้ หรือ

ภายในระยะเวลาท่ีน้อยกว่าตามที่บริษัทฯ ตกลง แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้

ต้องไมล่ดลงจากระยะเวลาก่อนหน้านัน้ ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีข้อผกูพนัที่จะต้องดําเนินการ

เพ่ิมปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องจดัส่งให้มากกว่า 320,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั หรือต้องดําเนินการเพ่ิม

ปริมาณนํา้ประปาในอตัราท่ีต่ํากวา่ 50,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนัในการเพ่ิมแตล่ะครัง้ 

(2) หากบริษัทฯ แสดงให้เหน็วา่ความต้องการนํา้ประปาในพืน้ท่ีท่ีกําหนดจะเพ่ิมขึน้เกินกว่า 300,000 ลกูบาศก์

เมตรตอ่วนัและ กปภ. เหน็ชอบด้วย หรือ กปภ. คาดการณ์ได้เช่นกนักบับริษัทฯ เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า

มีความคุ้ มค่าการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะขยายหรือการก่อสร้างระบบผลิตนํา้เพ่ิมขึน้แล้ว 

คู่สญัญาจะตกลงร่วมกนัปรับปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีจะเพ่ิมขึน้เพ่ือให้ได้มาซึ่งนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้

ตามท่ีได้มีการปรับเพ่ิมขึน้ และจะตกลงเก่ียวกบัการปรับอตัราค่านํา้ประปา ทัง้นี ้การปรับดงักล่าวข้างต้น

จะกระทําหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุทางการเงินเพ่ือการขยายระบบผลิตนํา้ประปาตามข้อตกลง

ดงักลา่วแล้ว แตห่ากบริษัทฯ ไมป่ระสงค์ท่ีจะดําเนินการขยายหรือก่อสร้างระบบฯเพ่ิมขึน้ หรือต้องการขยาย

โดยที่กําลงัผลิตต่ํากว่าที่กปภ. ต้องการหรือคู่สญัญาไม่สามารถตกลงร่วมกันในรายละเอียดตามท่ีกล่าว

ข้างต้นได้ กปภ. มีสิทธิจดัหานํา้ประปาส่วนเกินที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะดําเนินการ หรือด้วยการให้สิทธิแก่

เอกชนรายใดแม้ระยะเวลาของสญัญานีจ้ะยงัไมค่รบกําหนด แตก่ปภ. ไมส่ามารถจะซือ้นําประปาจากแหล่ง

อ่ืน หรือดําเนินการจ่ายตํา้ประปาส่วนเกินดงักล่าวได้เว้นแต่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่จะต้องซือ้เท่ากับ 

300,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั หรือเท่ากับปริมาณกําลงัการผลิตที่บริษัทฯ ตกลงจะขยายเพ่ิมขึน้ แล้วแต่

กรณี 

(3) บริษัทฯ จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํา้ประปาท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้ กปภ. จริงทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน นบัจาก

วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาท่ีเป็นจริง หากปรากฏว่ามลูค่าเฉลี่ยของปริมาณนํา้ประปาที่จดัส่งให้จริงต่ํากว่า
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ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้สําหรับระยะเวลาดงักล่าว      (”ค่าใช้จ่ายผันแปรที่ประหยัดได้”) กปภ. 

จะชําระค่านํา้ประปาเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ โดยคิดตามอัตราค่านํา้ประปาคูณด้วยส่วนต่างระหว่างปริมาณ

นํา้ประปาที่จดัสง่และปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้สําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยกปภ. จะต้องชําระค่า

นํา้ประปาส่วนเพ่ิมภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับใบแจ้งหนี ้และบริษัทฯ จะทําการบนัทกึค่าใช้จ่ายผนัแปร 

ซึ่งบริษัทฯ ใช้จ่ายน้อยลงในช่วงระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว  อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ไม่ต้องจัดส่ง

นํา้ประปาในปริมาณส่วนขาดสําหรับระยะเวลาดงักล่าวโดยคิดคํานวณจากการนําปริมาณส่วนขาดมาคณู

ด้วยอตัราส่วนลด โดยให้มีการปรับอตัราส่วนลดดงักล่าวเป็นรายปีตามสตูรการคํานวณค่านํา้ประปา และ

การคํานวณเงินชดเชยตามท่ีกําหนด ค่าใช้จ่ายผ้นแปรที่ประหยดัได้จะรวมสะสมสําหรับแต่ละระยะเวลา 6 

เดือน (หรือสว่นของ 6 เดือนแล้วแตก่รณี) ตลอดระยะเวลาของสญัญานี ้ 

เม่ือบริษัทฯ ชําระหนีท่ี้ค้างชําระทัง้หมดให้แก่ผู้สนบัสนนุทางการเงินตามสญัญาสนบัสนนุทางการเงิน และ

ได้รับการปลดเปลือ้งจากภาระหน้าท่ีต่างๆ ตามสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ตกลงให้ กปภ. 

สามารถนําจํานวนสะสมของคา่ใช้จ่ายผนัแปรที่ประหยดัได้มาหกัออกจากคา่นํา้ประปาท่ีกปภ. จะต้องชําระ

ให้แก่บริษัทฯ ตามการคํานวณคา่นํา้ประปาและการคํานวณเงินชดเชยตามที่กําหนดไว้  

อัตราค่านํา้ประปา 

 นบัจากวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง กปภ.จะชําระคา่นํา้ประปาให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือน อตัราค่านํา้ประปา

ที่เป็นฐานการคํานวณได้แก่อัตราค่านํา้ประปา ปี พ.ศ. 2542 ในอัตรา 13.900000 บาท ต่อลูกบาศก์เมตรโดยไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิม โดยอตัราดงักลา่วจะปรับราคาทกุวนัที่ 1 มกราคม ของแตล่ะปีตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

              CPIn-1 
    

n ปีก่อนหน้าปีท่ีจะมีการปรับราคาค่านํา้ประปา 

Pn+1 อตัราคา่นํา้ประปา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  ในปีที่ n+1 หน่วยเป็น ลบ.ม. และต้องปัดเศษของทศนิยม

ตําแหน่งท่ี 7 ทิง้ 

Pn อตัราคา่นํา้ประปา ณ วนัท่ี 1 มกราคม ในปีที่ n และมีคา่เร่ิมต้นจนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2542 เทา่กบั 

13.900000 บาท ตอ่ ลบ.ม. 

CPIn-1 ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางสําหรับเดือนธนัวาคม ณ ปีที ่ n-1 และมีคา่เร่ิมต้นสําหรับเดือน

ธนัวาคม 2541 เทา่กบั 128.1 

CPIn ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางสําหรับเดือนธนัวาคม ณ ปีที ่n (*) 

K คา่คงท่ีในการปรับอตัราคา่นํา้ประปา คา่คงท่ี (K) จะมีคา่ 

สําหรับปีที่ 1 ถึงปีท่ี 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีคา่เทา่กบั 1.030000 

สําหรับปีที่ 8 ถึงปีท่ี 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีคา่เทา่กบั 1.02500 

สําหรับปีที่ 11 ถึงปีที่ 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีคา่เทา่กบั 1.01000 

สําหรับปีที่ 15 (พ.ศ. 2557) เป็นต้นไป มีคา่เทา่กบั 1.00000 

(*) หากในเดือนธนัวาคมของปีใด ๆ (n) คา่ CPI ยงัไมป่ระกาศอย่างเป็นทางการ เพ่ือใช้ในการคํานวณอตัรา

คา่นํา้ประปา ( 1 มกราคมของปีที ่n+1) แล้ว อตัราคา่นํา้ประปาของเดือนในปีถดัไแจะใช้อตัราคา่

นํา้ประปาของปีก่อนจนกระทัง่คา่ดชันี (CPI) ถกูประกาศใช้และจะต้องนําคา่ดชันี (CPI) มาคํานวณ 
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อย่างไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคา่อตัราคา่นํา้ประปาได้ตามที่ควรจะเป็นแล้ว คา่นํา้ประปาในแต่

ละเดือน จะถกูปรับให้เทา่กบัเดือนนัน้ๆ โดยผู้ซือ้ต้องชําระชดเชยสว่นท่ีขาด นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม

ของปีที่ n+1 จนถงึวนัที่ได้ปรับอตัราคา่นํา้ประปานัน้ มลูคา่ของการปรับชดเชยคา่นํา้ประปานีเ้ทา่กบั

ปริมาณนํา้ประปาที่ได้รับในปีที่ n+1 ณ อตัราคา่นํา้ประปาเทา่กบั Pn คณูด้วยผลตา่งอตัราคา่นํา้ประปา

ของ Pn กบั Pn+1 

ส่วนลดค่านํา้ 

บริษัทฯ ให้สว่นลดคา่นํา้ประปาแก่ กปภ. สําหรับปริมาณนํา้ท่ีจําหน่ายในส่วนที่สงูกว่าปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ี กปภ. รับ

ซือ้ โดยเร่ิมมีผลใช้บงัคบัตัง้แต ่1 ตลุาคม 2548 เป็นต้นไป ดงันี ้

สว่นลดที่ให้กบั กปภ. ปริมาณนํา้ที่ให้สว่นลด ระยะเวลา 

ร้อยละ 50 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ 200,000 ลบ.ม./วนั 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 

กรกฎาคม 2549 

ร้อยละ 55 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ 250,000 ลบ.ม./วนั 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 

กรกฎาคม 2551 

ร้อยละ 60 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ 300,000 ลบ.ม./วนั 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 

กรกฎาคม 2552  

ร้อยละ 60 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ 300,000 ลบ.ม./วนั 

21 กรกฎาคม 2552 ถึงหนึง่วนัก่อน

วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ิมตามท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม

หรือวนัที่ 18 ตลุาคม 2553 วนัใดวนั

หนึง่ที่ถึงก่อน 

สทิธิและหน้าที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวกับผู้สนับสนุนทางการเงนิ 

(1) บริษัทฯ มีสิทธิโอนสิทธิรายได้ของบริษัทฯ  และสิทธิในการบอกเลิกสญัญาภายใต้สญัญานี ้รวมทัง้สิทธิอ่ืน

ใดภายใต้สญัญานี ้ให้แก่ผู้สนบัสนนุทางการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกันการปฏิบติัตามสญัญาสนบัสนนุทาง

การเงินของบริษัทฯ  ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก กปภ. โดยบริษัทฯ เพียงแจ้งให้ กปภ. ทราบ

ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 7 วนั ทัง้นีภ้ายใต้เง่ือนไขที่วา่ หากภายหลงับริษัทฯ ตกเป็นผู้ ผิดนดั

ตามสญัญาสนับสนุนทางการเงิน หรือ กปภ. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากรณีท่ีเหตุเลิกสญัญาของบริษัทฯ 

ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนสิน้ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ผู้ สนับสนุนทางการเงินอาจแต่งตัง้บริษัทผลิต

นํา้ประปารายอ่ืนท่ีมีคณุสมบติัไม่ด้อยกว่าบริษัทฯ ขณะทําสญัญาเข้ามาแทนที่บริษัทฯ ได้ โดยผู้สนบัสนนุ

ทางการเงินจะต้องส่งหนงัสือแจ้งรายช่ือของบริษัทผลิตนํา้ประปาที่จะเข้าแทนที่บริษัทฯ ให้แก่กปภ. ทราบ

ลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเข้าแทนท่ี  

บริษัทผลิตนํา้ประปาดงักล่าวจะต้องผูกพนัตามภาระผูกพนัของบริษัทฯ ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของ

สัญญานีทุ้กประการ และจะต้องแสดงจนเป็นที่พอใจตามสมควรของผู้ ซือ้ว่า บริษัทผลิตนํา้ประปามี

คณุสมบติัและความน่าเช่ือถือไม่ด้อยกว่าบริษัทฯ ณ วนัที่ทําสญัญานี ้มีประสบการณ์ และมีความความ

เช่ียวชาญทางเทคนิคที่จําเป็นในการปฏิบติัตามภาระผกูพนัทัง้หมดภายใต้สญัญานี ้ 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 131 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

(2)  บริษัทฯ มีสิทธินําทรัพย์สินของตนไปเป็นหลกัประกันต่อผู้สนบัสนนุทางการเงินได้โดยไม่ต้องได้รับความ

ยินยอมจาก กปภ. แต่ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งถ้าทรัพย์สินท่ีนําไปเป็น

หลกัประกันทัง้นี ้การนําระบบผลิตนํา้ประปาไปเป็นหลกัประกันต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็น

อปุสรรคตอ่การผลิตนํา้ประปา. และการโอนสิทธิดงักลา่วจะไมป่ลดเปลือ้งบริษัทฯ จากภาระผกูพนัใดๆ และ

บริษัทฯ  ยงัคงต้องรับผิดชอบร่วมกบัผู้ รับโอนสิทธิในฐานะลกูหนีร่้วม 

ค่าปรับ 

(1) หากเดือนใดท่ีปริมาณรวมของการซือ้ขายจริงต่ํากว่าปริมาณรวมของการรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําที่จะต้อง

จดัส่งให้แก่กปภ. และเป็นผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกปภ.อนัเน่ืองมาจากความผิดของ

บริษัทฯ  ทัง้นีย้กเว้นกรณีการปิดระบบผลิตนํา้ประปาเพ่ือทําการตรวจสอบ ซ่อมแซม และ/หรือบํารุงรักษา

ตามเวลาท่ีกําหนด บริษัทฯ จะชําระเงินค่าปรับให้แก่ กปภ. ในเดือนถดัไป เท่ากบัปริมาณส่วนขาดในเดือน

นัน้คณูด้วยอตัราคา่นํา้ท่ีใช้อยู่ในขณะนัน้  

(2) หากบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัหานํา้ประปาตามปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องจดัสง่ให้ กปภ.  และเป็นผลให้ไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของ กปภ. เกินกว่า 20 วนัติดต่อกนั อนัเน่ืองมาจากความผิดของบริษัทฯ 

ยกเว้นกรณีการปิดระบบผลิตนํา้ประปาเพ่ือทําการตรวจสอบ ซ่อมแซม และ/หรือบํารุงรักษาตามเวลาที่

กําหนด บริษัทฯ ต้องชําระค่าปรับให้แก่ กปภ. ตามวิธีการคํานวณที่ระบุไว้ในสญัญา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

1,000,000 บาท  

(3) จํานวนรวมของคา่ปรับตามข้อ 1 และ 2 ในปีใดปีหนึง่ต้องไมเ่กิน 50,000,000 บาท 

(4) กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตนํา้ประปาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด อนัเน่ืองมาจากความผิดของ

บริษัทฯ  และไม่ใช่กรณีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อยกเว้น หรือไม่ใช่ความผิดของ กปภ. หรือ

คณุสมบติัของนํา้ดิบมีค่าเกินค่าสงูสดุตามที่กําหนดไว้ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยในอตัราตามที่กําหนดใน

สญัญาให้ กปภ. ตามขัน้ตอนที่กําหนดไว้ในสญัญาภายในเวลา 90 วนันบัแตว่นัที่ตวัแทนทัง้สองฝ่ายลงนาม

รับรองความถกูต้อง และจะหกักลบกบัการชําระคา่นํา้ประปารายเดือนไมไ่ด้ 

การจ่ายชดเชย 

นบัจากวนัลงนามในสญัญา คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกลงจะชําระเงินชดเชยให้อีกฝ่ายหนึ่ง หากค่าใช้จ่ายในการ

ลงทนุหรือในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้หรือลดลง หรือกปภ. ได้รับรายได้เพ่ิมขึน้หรือลดลงอนัเป็นผลโดยตรงหรือโดย

อ้อมจาก 

(ก) หากอัตราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีต้องจ่ายคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ และ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตา่งประเทศที่บริษัทฯ กู้ ยืมมาลงทนุในสญัญานี ้เปรียบเทียบกบัอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัลงนามในสญัญานี ้

เพ่ิมขึน้หรือลดลงในส่วนท่ีเกินกว่าอตัราร้อยละ 7 โดยจะมีการจ่ายเงินชดเชยจนกว่าบริษัทฯ จะได้ชําระคืน

เงินกู้และดอกเบีย้ทัง้หมดภายใต้สญัญาสนบัสนนุทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทัง้นีไ้ม่เกิน 15 ปี นบั

จากวนัที่เร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง 

(ข) เน่ืองจากผลของการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย 

(ค) เน่ืองจากการกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงซึง่ภาษี เงินประเมินหรืออากรตา่งไปจากที่ใช้ในวนัทําสญัญานี ้



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 132 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

(ง) เน่ืองจากเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การปฏิบติัตามสญัญาที่ระบไุว้เก่ียวกบันํา้ดิบ การกระทําของหน่วยงานของรัฐ 

ระบบจ่ายนํา้ประปาเสียหาย การเปลี่ยนแปลงหรือผนัแปรท่ีร้ายแรงในตลาดการเงิน  

(จ) เน่ืองจากผู้ขายไม่สามารถใช้ท่ีดินของบุคคลภายนอกอนัจําเป็นต่องานซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของ

ผู้ขาย 

(ฉ) การกระทํา การผิดนดัหรือการละเว้นของกปภ. หรือผู้แทน ตวัแทน ผู้ รับเหมา และที่ปรึกษาของกปภ. ซึง่ทํา

ให้เกิดความลา่ช้าในการก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปา และระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภค 

ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขว่าจะไม่มีการชําระเงินชดเชยสําหรับกรณีข้อ (ข) – (ฉ) ซึง่มีผลกระทบรวมต่อการเปลี่ยนแปลง

ของต้นทนุเป็นจํานวนรวมน้อยกว่า 1,000,000 บาทถ้วน ในแต่ละปีที่สญัญานีผ้ลบงัคบัใช้ นอกจากการชดเชยเป็นเงินแล้ว 

คูส่ญัญาก็อาจพิจารณาคา่ชดเชยโดยการปรับระยะเวลาของสญัญา แต่รวมกนัจะปรับไม่เกินห้าปีหรือปรับราคาค่านํา้ประปา

ก็ได้ 

การต่ออายุสัญญา 

สญัญาจะสิน้สดุเม่ือครบ 30 ปีนบัแต่วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปา อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ต้องการต่ออายสุญัญานีก็้

อาจทําได้ด้วยการสง่คําบอกกลา่วเป็นหนงัสือให้ กปภ. ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 3 ปีก่อนครบกําหนดตามสญัญานี ้และ กปภ. 

อาจพิจารณาต่ออายสุญัญาให้บริษัทฯ ได้โดยความตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่าย ก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสญัญานี ้หาก

คูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้จนกครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาให้ถือวา่สญัญานีเ้ป็นอนัสิน้สดุ 

การบอกเลกิสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก  

(ก) บริษัทฯ ไมส่ามารถเร่ิมงานได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ 

(ข) บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องจดัส่งได้ และการไม่สามารถดําเนินการได้ดงักล่าว

เกิดขึน้จากสาเหตท่ีุเป็นความผิดหรือความควบคมุของบริษัทฯ หรือ 

(ค) กําลังของระบบผลิตนํา้ลดลงจนทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งนํา้ประปาได้ถึงร้อยละ 70 ของ

ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีต้องจดัส่งให้ กปภ. อนัทําให้ไม่สามารถสนองความต้องการของ กปภ. เกิน 90 

วนัติดตอ่กนั หรือ 

(ง) ระบบไมส่ามารถผลิตนํา้ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานเกิน 60 วนัติดตอ่กนั หรือ 

(จ) บริษัทฯ ได้เลิกหรือชําระบญัชี หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ไม่ว่าชัว่คราวหรือเด็ดขาด หรือต้องคําพิพากษา

ให้ล้มละลาย หรือมีการแต่งตัง้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงและผู้ขายไม่

ตอ่สู้ภายใน 30 วนั หรือ  

(ฉ) บริษัทฯ ผิดข้อสญัญาอนัเป็นสาระสําคญัซึง่กระทบการดําเนินงานของ กปภ. หรือ 
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(ช) บริษัทฯ ไม่จัดหาหลกัประกันมาเพ่ิมเติมให้ครบจํานวนตามกําหนดและบริษัทฯ ไม่แก้ไขให้เสร็จ

ภายใน 90 วนันบัแตไ่ด้รับคําบอกกลา่วจาก กปภ. ยกเว้นกรณีกําลงัผลิตลดลงและกรณีคณุภาพนํา้

ต่ํากว่ามาตรฐานท่ีบริษัทฯ มีเวลาแก้ไขเพียง 30 วนั นบัแต่ได้รับคําบอกกล่าว หากไม่มีการแก้ไข

ภายในกําหนด ผู้สนบัสนนุทางการเงินอาจจดัหาบริษัทผลิตนํา้ใหม่มาดําเนินงานแทนผู้ขาย ซึ่งจะ

ทําให้ กปภ. ยังไม่มีสิทธิเลิกสัญญา และบริษัทฯ ก็ยังไม่หลุดพ้นความรับผิดจนกว่าจะได้ชดใช้

คา่เสียหายดงักลา่วให้ กปภ. ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามหากผู้สนบัสนนุทางการเงินไม่จดัหาบริษัท

อ่ืนมาดําเนินงานแทนบริษัทฯ  กปภ.มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัที 

กปภ. ต้องส่งคําบอกกล่าวเป็นหนงัสือแจ้งไปยงับริษัทฯ โดยระบถุึงลกัษณะของเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องและ

แจ้งให้บริษัทฯ ปฏิบติัให้ถกูต้องตามสญัญาภายในเวลา 90 วนันบัแต่เกิดเหต ุเว้นแต่ตามข้อ (ค) และ (ง) 

ซึง่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับคําบอกกลา่ว หรือในระยะเวลาที่ยาวกวา่ตามท่ี

กปภ. เหน็สมควร  

เม่ือสญัญาสิน้สดุลงตามเหตตุัง้แต่ (ก) ถึง (ช) ข้อหนึ่งข้อใดและ กปภ. จะชําระเงินให้แก่  บริษัทฯ สําหรับ

มลูคา่ของระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคเทา่กบัมลูค่าสทุธิตามบญัชีของระบบ

ผลิตประปา และมลูค่าที่ยงัไม่ได้ตดัค่าเสื่อมของระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภค หกัด้วยกําไรสะสมของ

รอบระยะเวลาบญัชีของปีก่อนหน้า ภายใน 365 วนั นบัจากวนัที่สญัญาสิน้สดุลง กรรมสิทธ์ิในระบบผลิต

นํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคจะโอนไปยัง กปภ. ทัง้นี ้กปภ.ตกลงที่จะรับภาระแทน

บริษัทฯในการจ่ายดอกเบีย้และเบีย้ปรับซึง่จะต้องชําระให้แก่ผู้สนบัสนนุทางการเงินตามพนัธะแห่งสญัญา

ดงักล่าวสําหรับระยะเวลาท่ีเกินกว่า 90 วนันบัจากวนัที่สญัญาสิน้สดุลงจนถึงวนัครบกําหนดชําระเงินหรือ

วนัที่ กปภ.ชําระเงินแก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้วแตกํ่าหนดเวลาใดจะถึงก่อน 

(2) บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก  

(ก) กปภ. ละเมิดข้อสญัญาอนัเป็นสาระสําคญั หรือ 

(ข) หน่วยงานของรัฐเข้ามาขดัขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงาน หรือ 

(ค) กปภ. ผิดนดัชําระเงินหรือ 

(ง) กปภ. เลิกองค์กรหรือตกเป็นบคุคลล้มละลาย หรือ 

(จ) กปภ. มีการปรับโครงสร้างองค์กรจากรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชน ยกเว้นบริษัทฯ จะได้รับการยืนยนัเป็น

หนงัสือจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ มีอํานาจ และจากองค์กรใหม่ที่เกิดขึน้จากการปรับโครงสร้างองค์กร 

หรือการแปรรูปดงักล่าว ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามสญัญา หรือ

ตอ่ภาระผกูพนัตา่งๆ ท่ี กปภ. มีตอ่บริษัทฯ ตามสญัญา  

เม่ือมีการบอกเลิกสญัญาโดยบริษัทฯ  กปภ. ต้องจ่ายคา่ชดเชยการเลิกสญัญาให้แก่บริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน

ที่ประกอบด้วย เงินต้นพร้อมดอกเบีย้คงค้าง และสว่นของทนุทัง้หมด รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการโอนระบบผลิต

นํา้ประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากการจดัหาเงินทุนของบริษัทฯ และค่าตอบแทนจากทนุท่ีชําระ
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แล้วในอตัราร้อยละ 20 ต่อปี สําหรับระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญา  โดยกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตนํา้ประปา

และระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคจะโอนไปให้แก่กปภ.ทนัทีเม่ือมีการจ่ายเงินเตม็จํานวน 

หลักประกัน 

บริษัทฯ ต้องวางหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาจํานวน 50,000,000 บาท สําหรับประกนัการปฏิบติัตามสญัญา

หลงัวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาและจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทกุ 5 ปี จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญานี ้และบริษัทฯ 

จะได้คืนเม่ือบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามข้อผกูพนัภายใต้สญัญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

วธีิการระงบัข้อพพิาท 

เม่ือเกิดกรณีพิพาท หากไม่สามารถเจรจาตกลงระงบัข้อพิพาทกนัได้ภายใน 30 วนั และไม่สามารถตกลงกนัแต่งตัง้

ผู้ เช่ียวชาญอิสระได้หรือมีการไม่ยอมรับการตดัสินของผู้ เช่ียวชาญอิสระ ภายในระยะเวลาอีก 30 วนัถดัไป ก็ให้มีสิทธิที่จะนํา

ข้อพิพาทสูอ่นญุาโตตลุาการได้โดยให้นําข้อบงัคบัวา่ด้วยการอนญุาโตตลุาการขององค์การสหประชาชาติ (UNCITRAL Rules 

of Arbitration) มาใช้บงัคบั 

 

1.2 สรุปสาระสาํคัญของสัมปทานประกอบกจิการประปา 

ผู้ให้สัมปทาน  :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ผู้รับสัมปทาน :  บริษัท นํา้ประปาไทย  จํากดั (มหาชน) (“ผู้ รับสมัปทาน”)  

วันที่ได้รับอนุญาต : 11 มีนาคม 2548 

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปีนบัจากวนัที่ได้ลงนามในสมัปทาน 

 บริษัทฯ ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ ให้สมัปทาน เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2548 โดยอนญุาตให้บริษัทฯ ใน

ฐานะผู้ รับสมัปทาน ทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปามีกําหนดระยะเวลา 25 ปีนบัแต่วนัท่ีได้ลงนามในสมัปทาน 

(วนัที่ 11 มีนาคม 2548) ตามหนงัสือของกรมทรัพยากรนํา้ เลขท่ี ทส 0605.5/1537 และเลขท่ี ทส 0605.5/1538 รายละเอียด

ดงันี ้

(1) สมัปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พทุธศกัราช 2546 ในเขต

อําเภอกระทุม่แบน อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

(2) สมัปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พทุธศกัราช 2546 ในเขต

อําเภอพทุธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  

วัตถุประสงค์ของสัญญา 
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 เพ่ือเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ รับสมัปทาน ในการทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ภายในเขตท้องที่อําเภอ

พุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และในเขตอําเภอกระทุ่มแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร หรือในเขตท้องที่นอกกวา่นัน้ตามท่ีผู้ ให้สมัปทานและผู้ รับสมัปทานจะได้ตกลงกนัให้ใช้สมัปทาน 

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) ผู้ รับสมัปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ 

(ก) ตามข้อความในสมัปทานนี ้และตามข้อบงัคบัซึ่งผู้ ให้สมัปทานจะได้กําหนดในเวลาภายหน้าแทน

ข้อบงัคบัซึง่กําหนดไว้ในสมัปทานนี ้

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ข้อกําหนดและรายการอ่ืน ๆ ซึง่ระบไุว้ตอ่ท้ายสมัปทานนี ้และ 

(ค) ภายในเขตท้องท่ีซึง่กําหนดไว้ตามแผนผงัต่อท้ายสมัปทาน หรือในเขตท้องที่นอกกว่านัน้ตามท่ีผู้ ให้

สมัปทานและผู้ รับสมัปทาน จะได้ตกลงกนัให้ใช้สมัปทานนี ้

(2) ผู้ รับสมัปทานต้องก่อสร้างตัง้โรงงานทําการประปา และเคร่ืองอปุกรณ์ตามรูปการและวิธีการที่กําหนดให้

แล้วเสร็จ เพ่ือท่ีจะให้เร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ภายใน 7 เดือน นับตัง้แต่วันลงนามในสัมปทาน 

รวมถึงการจดัให้มีทอ่สาธารณะตามถนนตามที่กําหนดด้วย 

(3) ผู้ รับสมัปทานต้องบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเคร่ืองอปุกรณ์ให้อยู่ในลกัษณะที่ใช้การได้ดีและไม่

เป็นภยนัตรายตอ่ความปลอดภยัของลกูจ้างและคนงานของผู้ รับสมัปทานหรือสาธารณชน 

ถ้าปรากฏว่าในระหว่างอายขุองสมัปทานนี ้โรงงานทําการประปาและเคร่ืองอปุกรณ์ใช้การไม่ได้ดี หรือไม่

ปลอดภัยด้วยประการใด ๆ ผู้ ให้สัมปทานมีอํานาจที่จะสั่งให้ผู้ รับสัมปทานซ่อมแซมตามที่จําเป็นตาม

รายการที่ผู้ ให้สมัปทานกําหนดให้ภายในเวลาท่ีผู้ ให้สมัปทานจะได้กําหนด ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่ปฏิบติัตาม

คําสัง่เช่นวา่นัน้ภายในเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และ

ปรับเรียงรายวนัอีกเป็นเงินวนัละห้าสิบบาทตลอดเวลาที่ผู้ รับสมัปทานมิได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสัง่ก็ได้ 

ในกรณีที่สภาพของโรงงานและเคร่ืองอปุกรณ์เป็นอนัตรายแก่ชีวิตลกูจ้างหรือคนงานของผู้ รับสมัปทานหรือ

สาธารณชน ให้อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้มีอํานาจสัง่ให้หยดุการเดินเคร่ืองจนกว่าผู้ รับสมัปทานจะได้ทําการ

ซอ่มแซมตามท่ีจําเป็นให้กลบัปลอดภยัตามเดิม 

(4) ผู้ รับสมัปทานจะทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคญัอย่างหนึ่งอย่างใดแก่โรงงานผลิต หรือเคร่ือง

อปุกรณ์จะต้องได้รับความเหน็ชอบเป็นหนงัสือจากผู้ให้สมัปทานก่อนจึงจะดําเนินการได้ เว้นแต่เป็นไปตาม

ข้อบงัคบัที่ผู้ ให้สมัปทานออกเป็นคราวๆ ไปนัน้  

ผู้ รับสมัปทานสามารถวางท่อเอกส่งและจําหน่ายนํา้ประปาภายในเขตสมัปทานเพ่ิมจากที่กําหนดไว้ได้โดย

มิต้องแจ้งลว่งหน้าก็ได้ แตต้่องเสนอแผนผงัที่แสดงการวางท่อเอกที่เพ่ิมขึน้นัน้ต่ออธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ไม่

น้อยกวา่ 1 เดือนก่อนวนัเร่ิมจําหน่ายนํา้ประปาตามทอ่เอกที่เพ่ิมขึน้ดงักลา่ว 

(5) ผู้ รับสมัปทานจําต้องเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเคร่ืองอปุกรณ์ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ถ้าปรากฏว่า เคร่ืองจกัร เคร่ืองเกรอะ เคร่ืองกรอง และที่เก็บนํา้ประปาในกิจการประปาเคร่ืองหนึ่ง

หรือหลายเคร่ืองไมส่ามารถจําหน่ายนํา้ประปาได้เพียงพอตามความต้องการที่จะใช้ในเขตสมัปทาน 

ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจสัง่เป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทานให้เพ่ิมกําลงัการจําหน่ายนํา้ภายในเวลาอนั

สมควรไมน้่อยกวา่แปดเดือนตามที่จะได้กําหนดไว้ในคําสัง่นัน้ 

ถ้าผู้ รับสมัปทานได้รับคําสัง่แล้วไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสัง่นัน้ภายในเวลากําหนด และไม่มีเหตุ

อันควรเปลี่ยนแปลงคําสัง่นัน้ ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินวันละห้าสิบบาททุกวัน

จนกวา่จะได้ปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ก็ได้ 

(ข) ถ้ารัฐบาลหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความประสงค์จะก่อสร้างหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ

ใด ๆ ผู้ รับสมัปทานจําเป็นต้องย้ายเคร่ืองอปุกรณ์อนัอยู่ในท่ีสาธารณะซึ่งกีดขวางการก่อสร้างหรือ

การขยายนัน้ตามคําร้องขอของรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องโดยไม่คิดค่า

ทดแทน 

(ค) ถ้าเอกชนผู้ ใดร้องขอให้ผู้ รับสมัปทานย้ายเคร่ืองอปุกรณ์ ซึ่งกีดขวางทางเข้าสู่บ้านหรือท่ีดิน ไม่ว่า

ทางนัน้จะมีอยู่ก่อนหรือได้ก่อสร้างขึน้ภายหลังการติดตัง้เคร่ืองอุปกรณ์นัน้ก็ดี เม่ือรัฐบาลหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องได้อนมุติัคําร้องขอนัน้แล้ว ผู้ รับสมัปทานจะต้องย้ายเคร่ือง

อปุกรณ์นัน้ โดยไมคิ่ดคา่ทดแทน 

(ง) ถ้ารัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องร้องขอให้ผู้ รับสัมปทานวางท่อเอกซึ่งมิได้

กําหนดไว้ในสมัปทานในทางหรือที่สาธารณะอันตัง้อยู่ภายในเขตสมัปทานผู้ รับสมัปทานจะต้อง

ปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ แต่รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการวางท่อ

เอกนัน้ให้แก่ผู้ รับสมัปทานในราคาเทา่ทนุ 

(6) ผู้ รับสมัปทานต้องจําหน่ายนํา้ประปาตลอดเวลา 24 ชัว่โมงทกุวนั ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่จําหน่ายนํา้ประปาใน

วนัหนึ่งวนัใดหรือหลายวนั เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั หรือผู้ รับสมัปทานได้ทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ง

สําคญัอย่างหนึ่งอย่างใดแก่โรงงานหรือทําการประปาหรือเคร่ืองอปุกรณ์ตามท่ีได้รับความชอบเป็นหนงัสือ

จากผู้ ให้สมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจปรับเป็นเงินวนัละ 100 บาท กรณีถ้าผู้ รับสมัปทานจะหยุดการ

จําหน่ายนํา้ประปาในเวลาหนึง่เวลาใดต้องโฆษณาให้ผู้ใช้นํา้ทราบลว่งหน้าตามสมควร 

(7) เม่ือเปิดทําการจําหน่ายนํา้ประปาแล้ว ผู้ รับสมัปทานต้องส่งรายงานการประปาประจําวนัหรือประจําเดือน

ตามแบบท่ีแนบท้ายสมัปทาน หรือตามแบบที่จะได้บญัญัติขึน้ในภายหน้าด้วย และเม่ือเกิดอบุติัเหต ุเช่น 

การระเบิด อคัคีภยั การตาย หรือบาดเจ็บ อนัเน่ืองมาจากผู้ รับสมัปทานจะต้องรายงานให้กรมทรัพยากรนํา้

ทราบโดยเร็วที่สดุ มิฉะนัน้ ผู้ ให้สมัปทานอาจปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินครัง้ละไมเ่กิน 100 บาท 

(8) ผู้ รับสมัปทานจะต้องเสนอรายงานตอ่ผู้ ให้สมัปทานไมช้่ากวา่วนัท่ี 31 มีนาคม ของทกุปี แสดงกิจการท่ีได้ทํา

มาตลอดทัง้ปีท่ีแล้วลงในบัญชีต่อท้ายสัมปทาน ได้แก่ รายการจํานวนหน่วยนํา้ประปาคิดเป็นหน่วย

ลกูบาศก์เมตรซึง่ได้ทําขึน้ในขวบปีนัน้ รายการเงินทนุ รายการเงินกู้  บญัชีทนุ บญัชีทนุสํารอง บญัชีทําการ 

บญัชีกําไรสทุธิ บญัชีทนุสํารองค่าสึกหรอ และงบดลุ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบบญัชีให้เป็นสิทธิของผู้ ให้

สมัปทาน 
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(9) เม่ือผู้ ให้สมัปทานเหน็วา่มีเหตอุนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัของประชาชนอนัเน่ืองมาแต่การปฏิบติั

ของผู้ รับสมัปทานในส่วนท่ีเก่ียวกับหลกัวิชาการของการประปาหรือคณุภาพของนํา้ไม่เป็นที่ปลอดภยัแก่

สาธารณชนผู้บริโภค ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิที่จะสัง่ให้แก้ไขหรือป้องกันตามที่เห็นสมควร ถ้าไม่ปฏิบติัตาม

คําสั่งหรือปฏิบัติไม่เรียบร้อยเป็นที่พอใจของผู้ ให้สัมปทาน ผู้ ให้สัมปทานมีสิทธิท่ีจะส่งเจ้าพนักงานไป

ควบคมุดําเนินการได้โดยคิดคา่ใช้จ่ายจากผู้ รับสมัปทานทัง้สิน้ หรือเม่ือเห็นว่าเป็นการจําเป็นจะสัง่หยดุการ

จําหน่ายนํา้เสยีก็ได้แล้วแตผู่้ ให้สมัปทานจะเหน็ควร 

(10) เม่ือมีเหตเุกิดขึน้อนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัหรือความผาสกุแห่งสาธารณชน หรือเก่ียวกบัความ

สงบเรียบร้อยหรือความมัน่คงภายในประเทศ หรือผู้ รับสมัปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเข้า

ครอบครองกิจการประปาทัง้หมดหรือแตส่ว่นหนึง่สว่นใดชัว่คราวได้ อนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจของรัฐบาลจะ

สัง่ให้หยดุการใช้เคร่ืองทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้  ถ้ารัฐบาลหมดความจําเป็นที่จะครอบครองหรือควบคมุ

กิจการตามท่ีกล่าว รัฐบาลจะส่งมอบการครอบครองหรือการควบคมุกิจการประปาคืนให้แก่ผู้ รับสมัปทาน 

ซึง่ผู้ รับสมัปทานต้องรับคืนทนัทีจะยกเหตใุดขึน้โต้แย้งไมไ่ด้ 

(11) เม่ือสมัปทานสิน้อายหุรือต้องเพิกถอน ถ้าผู้ ให้สมัปทานและผู้ รับสมัปทานมิได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับ

สมัปทานต้องรือ้ถอนบรรดาโรงเรือน ท่อ หรือเคร่ืองติดตัง้ท่ีได้สร้างขึน้ หรือติดตัง้ไว้ในที่สาธารณะ และต้อง

จดัให้ทางหรือสถานที่นัน้คืนดีคงสภาพเดิม ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่ปฏิบติัตามที่กล่าวมาภายใน 6 เดือน นบัแต่

วนัท่ีสมัปทานสิน้อายหุรือวนัเพิกถอนสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจจดัการดงักล่าวนัน้เสียเอง โดยผู้ รับ

สมัปทานจะต้องออกคา่ใช้จ่ายให้ทัง้สิน้ 

(12) ผู้ รับสมัปทานต้องมีเคร่ืองดบัไฟเคมีชนิดเคลื่อนที่ได้ประจําโรงงานทําการประปาอย่างน้อยหนึง่เคร่ือง นํา้ยา

เคมีท่ีใช้ต้องไมนํ่ากระแสไฟฟ้าเข้าสูผู่้ ใช้ได้และต้องใช้การได้ทกุเม่ือ 

ในกรณีพิเศษ อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้จะสัง่ให้ผู้ รับสมัปทานมีเคร่ืองดบัไฟเคมีให้มากกว่านัน้ก็ได้ตามที่

เหน็สมควร 

สทิธิในการซือ้กจิการประปา 

(1) เม่ือผู้ รับสัมปทานได้ทําการไปได้กึ่งอายุสัมปทานแล้ว รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ

ประสงค์จะซือ้กิจการประปาของผู้ รับสมัปทานทัง้หมด ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิถอนคืนสมัปทานเพ่ือซือ้หรือ

อนญุาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องซือ้กิจการประปาได้ตามราคาซือ้ขายกนัในตลาด แต่ต้อง

แจ้งให้ผู้ รับสัมปทานทราบล่วงหน้า 6 เดือน ถ้าไม่สามารถตกลงราคาซือ้ขายกันได้ให้กําหนดโดย

อนุญาโตตุลาการ โดยให้ทัง้สองฝ่ายตัง้อนุญาโตตุลาการได้ฝ่ายละคน ถ้าอนุญาโตตุลาการที่ตัง้ขึน้ไม่

สามารถตกลงกนัได้ ก็ให้อนญุาโตตลุาการนัน้เลือกตัง้ผู้ ชีข้าดขึน้คนหนึง่ บรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

ในการตัง้อนญุาโตตลุาการหรือผู้ ชีข้าดให้ออกฝ่ายละคร่ึงหนึง่ 

(2) เม่ือสมัปทานสิน้อายลุงหรือต้องเพิกถอน ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิที่จะซือ้หรือไม่ซือ้กิจการประปาทัง้หมดจาก

ผู้ รับสมัปทาน  ถ้าผู้ ให้สมัปทานมีความประสงค์จะซือ้ จะต้องปฏิบติัดงันี ้
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(ก) ถ้าซือ้เม่ือสิน้อายุสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทานอย่าง

น้อย 6 เดือนก่อนสิน้อายสุมัปทาน 

(ข) ถ้าซือ้เม่ือสมัปทานต้องเพิกถอน ผู้ ให้สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทาน

ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัเพิกถอนสมัปทาน ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดเวลาดงักล่าวข้างต้น หรือแจ้ง

วา่ไมป่ระสงค์จะซือ้กิจการประปา ผู้ รับสมัปทานมีสิทธิที่จะขายกิจการให้แก่ผู้ อ่ืนได้ กรณีตกลงราคา

ซือ้ขายกนัไมไ่ด้ ให้ตัง้อนญุาโตตลุาการกําหนดราคาตามที่ระบใุนสมัปทาน 

(3) ถ้าผู้ ให้สมัปทานไมป่ระสงค์จะซือ้กิจการประปา และผู้ รับสมัปทานมีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป ผู้ รับ

สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ให้สมัปทานอย่างน้อย 3 เดือนก่อนสมัปทานสิน้อาย ุ

การโอนสัมปทาน 

สมัปทานนีจ้ะโอนไปยงัผู้ ใดไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ ให้สมัปทานเสียก่อน และต้องอยู่

ภายใต้บงัคบัเง่ือนไขซึ่งผู้ ให้สมัปทานจะเห็นสมควรเพ่ือยงัให้กิจการดําเนินไปโดยเรียบร้อยและมีการจําหน่ายนํา้ประปาเป็น

ปกติ 

การเพกิถอนสัมปทาน 

(1) ระหวา่งอายสุมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจเพิกถอนสมัปทานได้ด้วยเหตหุนึง่เหตใุด ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ รับสัมปทานละเลยไม่ก่อสร้างและตัง้โรงงานทําการประปากับเคร่ืองอุปกรณ์ให้เสร็จภายใน 7 

เดือน นบัแตว่นัที่ลงนามในสมัปทานนี ้

(ข) ผู้ รับสมัปทานละเลยไม่จําหน่ายนํา้ประปาเป็นเวลาเกินกว่า 3 วนั เว้นแต่การละเลยนัน้จะเกิดจาก

เหตสุดุวิสยั 

(ค) ผู้ รับสมัปทานละเลยไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั หรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดซึง่กําหนดไว้ในสมัปทาน หรือ

ตอ่ท้ายสมัปทาน 

(ง) เม่ือโรงงานทําการประปา เคร่ืองอปุกรณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดอนัเป็นส่วนสําคญัของกิจการประปา

นัน้ถกูยดึตามคําพิพากษาของศาล 

(2) เม่ือสัมปทานนีไ้ด้กําหนดไว้โดยเฉพาะว่า ให้ผู้ ให้สัมปทานมีอํานาจปรับผู้ รับสัมปทานในกรณีที่ผู้ รับ

สมัปทานละเลยไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั หรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดซึง่กําหนดไว้ในสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานจะ

เพิกถอนสัมปทานนีไ้ม่ได้ เว้นแต่ผู้ รับสัมปทานยังคงฝ่าฝืนเป็นเวลาเดือนหนึ่งหรือกว่านัน้ ตามแต่ผู้ ให้

สมัปทานจะเหน็สมควรกําหนด และผู้ ให้สมัปทานได้เตือนผู้ รับสมัปทานเป็นหนงัสือไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อน

มีคําสัง่เพิกถอนสมัปทาน 

ในเม่ือสัมปทานมิได้กําหนดไว้โดยเฉพาะว่า ให้ผู้ ให้สัมปทานมีอํานาจปรับผู้ รับสัมปทานในกรณีท่ีผู้ รับ

สมัปทานละเลยไมป่ฏิบติัตามข้อบงัคบัหรือเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใด ซึง่กําหนดไว้ในสมัปทานนัน้ นอกจากกรณี

ที่ระบไุว้ในข้อ (1) (ข) และ (ง) ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินหนึง่ร้อยบาท และปรับเรียงรายวนั



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 139 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

อีกวนัละห้าสิบบาทตลอดเวลาที่ผู้ รับสมัปทานยงัคงฝ่าฝืนอยู่ก็ได้ และผู้ ให้สมัปทานจะเพิกถอนสมัปทาน

ไม่ได้ เว้นแต่ผู้ รับสัมปทานยังคงฝ่าฝืนอยู่ต่อไป และผู้ ให้สมัปทานได้เตือนผู้ รับสัมปทานเป็นหนังสือดัง

กําหนดไว้ 

 

การคดิราคานํา้ประปา 

ให้ผู้ รับสมัปทานคิดคา่นํา้ประปาจากผู้ ใช้นํา้ได้ตามรายละเอียดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาระหว่างการประปาส่วน

ภมิูภาคกบัผู้ รับสมัปทาน ฉบบัลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2543 โดยอตัราค่านํา้ประปาซึ่งกําหนดไว้ข้างต้นนัน้อาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตนํา้ประปาได้เพ่ิมขึน้ ผู้ รับสมัปทานอาจเพ่ิมอตัราค่าจําหน่ายนํา้ประปาขึน้

จากอตัราที่ใช้อยู่ได้ตามส่วนมากและน้อยตามรายละเอียดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาระหว่างการประปา

สว่นภมิูภาค กบัผู้ รับสมัปทาน ฉบบัลงวนัที่ 21 กนัยายน 2543 

(ข) ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมิได้เป็นผู้ รับสัมปทาน เม่ือสิน้ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามใน

สมัปทานนี ้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้ ใช้นํา้ขอร้องมายงัผู้ ให้สมัปทานให้เปลี่ยนอตัราหรือวิธีคิด

ค่านํา้ประปา ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถ้าเป็นที่พอใจว่าการเปลี่ยนอตัราค่านํา้ประปาหรือ

การแก้ไขวิธีคิดค่านํา้ประปานัน้เป็นการสมควร โดยเหตท่ีุพฤติการณ์อนัเป็นบรรทดัฐานที่ได้กําหนดอตัรา

หรือวิธีการคิดคา่นํา้ประปาท่ีใช้อยู่นัน้ได้เปลี่ยนแปลงไปก็ให้มีอํานาจสัง่เป็นหนงัสือให้ใช้อตัราและวิธีคิดค่า

นํา้ใหม่แทนได้ตามท่ีผู้ ให้สมัปทานจะเห็นเป็นการยติุธรรมและสมควร คําสัง่นัน้ผู้ รับสมัปทานจะต้องปฏิบติั

ตาม 

(ค) ถ้าผู้ รับสมัปทานประสงค์จะลดอตัราคา่นํา้ประปา ก็มีสิทธิจะลดคา่นํา้ประปาได้ไม่ว่าในเวลาใด แต่ต้องแจ้ง

ให้ผู้ ให้สมัปทานทราบลว่งหน้า 15 วนั 

การสิน้สุดของสัญญา 

สมัปทานสิน้สดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรณีสิน้สดุอายสุมัปทาน 25 ปี โดยไมมี่การตอ่อาย ุ

(ข) กรณีผู้ รับสมัปทานคืนสมัปทานเม่ือเลิกกิจการ ผู้ รับสมัปทานจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ให้สมัปทานทราบ

ล่วงหน้าก่อน 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และเม่ือผู้ รับสมัปทานได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากผู้ ให้สมัปทานแล้ว

จึงจะเลิกกิจการได้ ในกรณีเช่นนีใ้ห้นําข้อบงัคบัในหมวด 5 แห่งสมัปทานนี ้ซึง่ว่าด้วยสมัปทานสิน้อายแุละ

การเพิกถอนสมัปทานมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

(ค) กรณีเม่ือผู้ รับสมัปทานได้ทําการไปได้ 12 ปีคร่ึงนบัแต่วนัท่ี ได้ลงนามในสมัปทาน (วนัที่ 11 มีนาคม 2548) 

และรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประสงค์ซือ้กิจการประปาของผู้ รับสมัปทานทัง้หมด (ในราคา

ตลาดหรือราคาท่ีอนญุาโตตลุาการกําหนดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงราคากันได้) ให้ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิ

ถอนคืนสมัปทาน 
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(ง) กรณีเม่ือถกูเพิกถอนสมัปทาน 

 

 

การจ่ายเงนิปันผล 

การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจะกระทําได้ต่อเม่ือมีการกันสํารองตามกฏหมายไว้ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีแล้ว กําไรที่เหลือภายหลงัการจ่ายปันผลให้โอนไปบญัชีกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร กําไรสะสมท่ีสํารองตามกฏหมาย

ให้กนัไว้เป็นเงินสดโดยนําฝากประจําไว้ท่ีธนาคาร แตถ้่ามีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนที่ชําระแล้วจะเอาเงินจํานวนที่

เกินนีไ้ปลงทนุซือ้พนัธบตัร หรือตราสารการเงินอ่ืนเพ่ือหาผลประโยชน์ได้ แต่การลงทนุนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ให้

สมัปทานก่อน 

ค่าธรรมเนียม 

ตัง้แตว่นัเร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาเป็นต้นไป ผู้ รับสมัปทานต้องสง่เงินให้แก่ผู้ ให้สมัปทานเพ่ือทดแทนคา่ใช้จ่ายของเจ้า

พนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานในปีหนึง่ตามปฏิทินเป็นอตัราตายตวัในอตัรา 5 บาทตอ่หนึง่ลกูบาศก์เมตรของปริมาณ

นํา้ที่ทําได้เตม็กําลงัในหนึง่ชัว่โมง แตเ่งินจํานวนนีจ้ะต้องชําระไมน้่อยกวา่ 50 บาท หรือมากกวา่ 200 บาทตอ่หนึง่ปี  เงิน

จํานวนนีจ้ะต้องชําระลว่งหน้าปีละครัง้ภายในเดือนธนัวาคม ของทกุปี สําหรับในปีแรก จะต้องชําระเงินตามสว่นมากและน้อย

แหง่ปีตามที่เปิดทําการมาแล้วให้แก่ผู้ ให้สมัปทาน ทัง้นี ้ให้ชําระภายใน 3 เดือน นบัแตว่นัที่ได้เร่ิมจําหน่ายนํา้ประปาหรือถ้า

หากเวลาที่เปิดทําการยงัไมท่นัครบ 3 เดือนก็สิน้ปี ก็ให้ชําระเงินก่อนสิน้ปี 

 

1.3 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาให้สทิธิดาํเนินการผลติจาํหน่ายและให้บริการ 

คูส่ญัญา  : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากดั และ 

  บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัที่ลงนามในสญัญา  : 7 สิงหาคม 2552 

ระยะเวลาตามสญัญา  : 30 ปี นบัแตเ่ร่ิมประกอบกิจการ คือวนัที่ 8 สิงหาคม 2582 

คําจํากดัความท่ีสําคญั 

 การประกอบการ  : การบริหาร การดําเนินการ การพฒันา การดูแล การซ่อมบํารุง การปรับปรุง การ

ขาย การบริการ และการจดัเก็บรายได้จากลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรม 

 กนอ.  : การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

โครงการ  : การประกอบการ รวมทัง้การสนบัสนนุทางการเงิน เพ่ือดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปา และการให้บริการบําบดันํา้เสีย 
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 นิคมอตุสาหกรรม  :  เขตนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

 ผู้ประกอบการ  : บริษัท หรือองค์กรซึง่ผู้ รับสิทธิอาจแตง่ตัง้ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้สิทธิ 

ระบบจ่ายนํา้  : ระบบจ่ายนํา้ซึ่งส่งนํา้จากระบบผลิตนํา้ประปาไปยังมาตรวดันํา้ของลกูค้าในนิคม

อตุสาหกรรม 

 ระบบบําบดันํา้เสีย  : ระบบรับนํา้เสีย และโรงบําบดันํา้เสีย 

 ระบบผลิตนํา้ประปา  : ระบบสบูนํา้ดิบ โรงผลิตนํา้ และระบบจ่ายนํา้ 

 ระบบรับนํา้เสีย  : ระบบรับนํา้เสียจากลกูค้ามายงัโรงบําบดันํา้เสีย 

ระบบสบูนํา้ดิบ  :  การสบูนํา้ และระบบใดๆ ที่จะทําการติดตัง้เพ่ือให้ผู้ รับสิทธิได้สบูนํา้จากสถานีสบูนํา้

ดิบ และสง่ตอ่มายงัโรงผลิตนํา้เพ่ือผลิตนํา้ประปา 

โรงบําบดันํา้เสีย  : อาคาร สิ่งก่อสร้าง ท่อ และเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพ่ือรับนํา้เสียเข้าสู่

กระบวนการของระบบบําบัดนํา้เสีย รวมทัง้ท่ีดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของบ่อรับตะกอน

หลงัจากการบําบดันํา้เสีย 

โรงผลิตนํา้  : อาคาร สิ่งก่อสร้าง ท่อ และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้สถานีสบูนํา้ดิบมายงั

ระบบผลิตนํา้ประปาเพ่ือผลิตนํา้ประปา บอ่เก็บนํา้ และการขนสง่นํา้ที่ผลิตแล้วไปยงั

ระบบจ่ายนํา้ รวมทัง้ที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโรงผลิตนํา้ และสถานีสบูนํา้ดิบ ท่ีดินซึง่เป็น

ที่ท่ีมีการวางทอ่สง่นํา้ดิบ และทอ่สง่นํา้ 

 สถานีสบูนํา้ดิบ  : สถานีสบูนํา้ดิบเพ่ือสบูนํา้ดิบจากแมนํ่า้เจ้าพระยามาใช้ในการผลิตนํา้ประปา 

สญัญาร่วมดําเนินงาน  : สญัญาร่วมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 

2532 ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน 

จํากดั  

สิทธิผู้ รับสิทธิ  : สิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่ผู้ รับสิทธิจะพงึมีตลอดระยะเวลาของสญัญา 

สิทธิภายใต้สญัญา 

  ภายใต้ข้อบญัญติัแหง่สญัญาฉบบันี ้ ผู้ ให้สิทธิได้ให้สิทธิในการประกอบการที่ผู้ ให้สิทธิมีอยู่ทัง้หมดแก่ผู้ รับสิทธิเป็น

เวลา 30 ปี รวมถึงการใช้ ดแูล ซ่อมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

และการให้บริการบําบดันํา้เสีย นับจากวนัเร่ิมประกอบกิจการและยินยอมให้ผู้ รับสิทธิได้ใช้สิทธิดงักล่าวของผู้ รับสิทธิตาม

สญัญาฉบบันีใ้นเขตนิคมอตุสาหกรรม แตเ่พียงผู้ เดียวตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสญัญานี ้ 

การใช้ท่ีดินในโครงการ 
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  นบัตัง้แต่วนัเร่ิมประกอบกิจการ ผู้ ให้สิทธิจะจดัการให้ผู้ รับสิทธิได้ใช้ที่ดินหรือได้สิทธิในรูปแบบใดๆ เพ่ือการใช้ที่ดิน

ที่เก่ียวข้องกบัโรงผลิตนํา้ ระบบจ่ายนํา้ โรงบําบดันํา้เสีย และระบบบําบดันํา้เสีย และให้สิทธิในการใช้ที่ดินดงักล่าวแก่ผู้ รับสิ

ทิตลอดอายสุญัญา 

การดําเนินการตามโครงการ 

  ในการดําเนินการตามโครงการผู้ รับสิทธิจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบงัคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ 

รวมทัง้มาตรการเพ่ือความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัระบบประปาเอกชน และระบบบําบดันํา้เสีย ที่ กนอ. หรือหน่วยงานราชการอ่ืน

ใดที่เก่ียวข้อง ได้ประกาศกําหนดซึ่งใช้บงัคบัอยู่แล้วในขณะนี ้แลประกาศใช้ต่อไปในภายหน้า และผู้ ให้สิทิจะไม่ดําเนินการ

จ่ายโอย และ/หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรของผู้ ให้สิทธิที่ซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินการ

ประกอบการ รวมถึงโรงผลิตนํา้ และโรงบําบดันํา้เสียกบับคุคลใดๆ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากผู้ รับสิทธิ 

การผลิตและขายนํา้ประปา และการให้บริการบําบดันํา้เสีย 

  ผู้ รับสิทธิจะดําเนินการผลิตอย่างเพียงพอท่ีจะสง่นํา้ให้แก่ลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมในคณุภาพตามท่ี กนอ. กําหนด 

และผู้ รับสิทธิจะทําให้โรงบําบดันํา้เสียสามารถบําบดันํา้เสียให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอตลอดอายุของ

สญัญา ผู้ รับสิทธิมีสิทธิเรียกเก็บค่านํา้ประปา และค่าบําบดันํา้เสีย รวมถึงรายได้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบการจาก

ลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมได้โดยตรง และผู้ รับสิทธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัมิเตอร์วดันํา้ และอปุกรณ์วดัคณุภาพ

ของนํา้เสียก่อนการบําบดั รวมทัง้คา่ติดตัง้ ซอ่มแซม 

การบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปา และระบบบําบดันํา้เสีย 

  ผู้ รับสิทธิมีหน้าท่ีต้องบํารุงรักษาโรงผลิตนํา้ ระบบผลิตนํา้ประปา ระบบจ่ายนํา้ โรงบําบดันํา้เสีย ระบบรับนํา้เสีย 

และระบบบําบดันํา้เสียให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีรวมทัง้ทําการซ่อมแซม และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ ตาม

ระยะเวลาตลอดอายสุญัญา หากมีกรณีจําเป็นต้องมีการขยายระบบบําบดันํา้เสีย เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าในนิคม

อุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึน้ ผู้ รับสิทธิจะต้องเป็นผู้ เข้าดําเนินการลงทุนดงักล่าวภายใต้ค่าใช้จ่ายของผู้ รับสิทิแต่ผู้ เดียว และยก

กรรมสิทธ์ิในระบบบําบดันํา้เสียสว่นขยายให้แก่ผู้ รับสิทธิโดยไมคิ่ดคา่ตอบแทนใดๆ 

การยกเลิกสญัญา 

1. การเลิกสญัญาโดยผู้ให้สิทธิ 

(ก) ผู้ รับสิทธิไมส่ามารถผลิตนํา้ประปาเพ่ือขายหรือให้บริการบําบดันํา้เสียได้ตามสญัญา 

(ข) ผู้ รับสิทธิไมส่ามารถผลิตนํา้ประปาหรือบําบดันํา้เสียได้ตรงตามมาตรฐานนํา้ตามที่กําหนด 

(ค) ผู้ รับสิทธิละเมิดข้อสญัญาที่เป็นสาระสําคญั 

2. การเลิกสญัญาโดยผู้ รับสิทธิ 

(ก) ผู้ให้สิทธิละเมิดข้อสญัญาที่เป็นสาระสําคญั 

(ข) ผู้ให้สิทธิละเมิดข้อสญัญาร่วมดําเนินการ อนัเป็นสาระสําคญัเป็นเหตใุห้ถกูเลิกสญัญาดงักลา่วได้ 

(ค) หน่วยงานใดๆ ของรัฐบาลได้เข้ามาขัดขวาง หรือแทรกแซงการดําเนินการประกอบการ หรือการ

ดําเนินงานของระบบผลิตนํา้ประปา และจ่ายนํา้ประปา หรือการให้บริการบําบดันํา้เสียให้แก่ลกูค้าโดย

ปราศจากเหตอุนัชอบด้วยกฎหมาย 

ระยะเวลาของสญัญา 
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 เว้นแตจ่ะมีการเลกิสญัญาตามบทบญัญติัแหง่สญัญานี ้ระยะเวลาของสญัญาจะสิน้สดุลงในวนัถดัจากวนัที่ครบ30 

ปี นบัแตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ 

2 ประปาปทุมธานี 

สัญญา คู่ สัญญา 

(1) สญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา  การประปาสว่นภมิูภาค 

(2) สญัญาซือ้ขายนํา้ประปาในพืน้ท่ีสํานกังานประปารังสิต 

จงัหวดัปทมุธานี 

การประปาสว่นภมิูภาค 

(3) สมัปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงมหาดไทย 
 

2.1 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาให้สทิธิดาํเนินการผลติและจาํหน่ายนํา้ประปา  

คู่ สัญญา  :    การประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) และ  

   บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั (“ประปาปทมุธานี”)   

วันที่ลงนามในสัญญา  :   31 สิงหาคม 2538 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   25 ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ (คือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2541) 

คาํจาํกัดความที่สาํคัญ  

การประปา  : การประปาสว่นภมิูภาค ซึง่จดัตัง้โดยพระราชบญัญติัการประปาสว่นภมิูภาค พ.ศ. 2522 หรือผู้สืบสิทธิ 

ผู้ รับสิทธิ  : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั   

ระบบผลิต

นํา้ประปา  

 : สิ่งก่อสร้าง และเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตนํา้ประปา  ซึ่งผู้ รับสิทธิจําต้องดําเนินการก่อสร้าง 

และจดัหาโดยมีวตัถปุระสงค์ในการสบูเอานํา้ดิบมาผลิตเป็นนํา้ประปา และส่งนํา้ประปาไปยงัจดุจําหน่าย

นํา้ที่มิเตอร์หลกั (Master Meter) ซึ่งระบบผลิตนํา้ประปาจะรวมถึงที่ดินท่ีเป็นที่ตัง้ของระบบผลิต

นํา้ประปาด้วย ระบบผลิตนํา้ประปาประกอบด้วย โรงงานผลิตนํา้ประปา และระบบสง่นํา้ประปา 

โรงงานผลิต

นํา้ประปา 

 : อาคาร สิ่งก่อสร้าง และเคร่ืองมืออปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้เพ่ือสบูนํา้ดิบจากแหล่งนํา้ดิบ และเพ่ือผลิตนํา้ประปา 

บ่อเก็บนํา้ และการขนส่งนํา้ที่ผลิตแล้วไปยังระบบส่งนํา้ประปา รวมทัง้ท่ีดินท่ีเป็นที่ตัง้ของโรงงานผลิต

นํา้ประปา 

ระบบสง่

นํา้ประปา 

 : ระบบส่งนํา้ที่ใช้ในการส่งนํา้ท่ีผลิตแล้วจากโรงงานผลิตนํา้ประปาไปยังระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่

ประชาชน ณ จดุวดันํา้ ซึง่ระบบดงักลา่วให้รวมถึงสถานีจ่ายนํา้ซึง่ใช้ในการนัน้ 

ระบบจ่าย

นํา้ประปา

ให้แก่

ประชาชน 

 : ระบบจ่ายนํา้ซึง่สง่นํา้จากระบบสง่นํา้ประปา ณ จดุวดันํา้ไปยงัที่ท่ีกําหนดในขอบเขตของงานไว้ในสญัญา 

ระบบรับ

นํา้ประปา

 : ระบบประปาท่ีการประปาได้ติดตัง้เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับนํา้จากระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชน 
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ของ

ผู้บริโภค 

ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้อง

ซือ้ 

 : ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําซึง่วดัเป็นลกูบาศก์เมตรต่อวนัท่ีการประปา จะต้องซือ้จากผู้ รับสิทธิตามท่ีกําหนด

ไว้ในสญัญา 

ปริมาณ

นํา้ประปา

ขัน้ต่ําที่

จะต้อง

จดัสง่ให้กบั

การประปา 

 : ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ระบบผลิตนํา้ประปาสามารถผลิตและจดัส่งให้การประปาในแต่ละวนั โดยวดั

เป็นลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณเท่ากับปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ในขณะนัน้บวกด้วยร้อยละ 30 ของ

ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้  

วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 กปภ. ได้ให้สิทธิการจําหน่ายนํา้ประปาไมเ่กิน 288,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ให้แก่ กปภ. ในเขตปทมุธานีและรังสิต

เพ่ือทดแทนระบบผลิตนํา้ประปาจากบ่อบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตนํา้ประปาให้เพียงพอต่อการต้องการ

ของประชาชน โดย กปภ.จะสง่นํา้ประปาจากประปาปทมุธานี เข้าสูร่ะบบรับนํา้ประปาของผู้บริโภคเพ่ือขายให้แก่ประชาชนอีก

ทอดหนึ่ง และประปาปทมุธานีตกลงท่ีจะเป็นผู้ ก่อสร้างระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชนเอง ซึ่งประปาปทมุธานีตกลงจะ

เป็นผู้ลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทนุทัง้หมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ณ วนัเร่ิมประกอบกิจการ (กล่าวคือวนัท่ี 15 

ตลุาคม 2541) ประปาปทมุธานี ตกลงโอนกรรมสิทธ์ิในระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชนให้เป็นของ กปภ. และ ในเวลา 

24.00 น. ของวนัที่ครบกําหนด 25 ปี หลงัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ (กลา่วคือวนัที่ 14 ตลุาคม 2566) กรรมสิทธ์ิในระบบผลิต

นํา้ประปาจะตกเป็นของ กปภ. 

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) กปภ. ได้ให้สิทธิแก่ประปาปทมุธานีในการจําหน่ายนํา้ประปาในเขตปทมุธานีและรังสิตแตเ่พียงผู้ เดียวตัง้แต่

วนัเร่ิมประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยมีปริมาณนํา้ประปาท่ีจําหน่ายไมเ่กิน 288,000 

ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 

(2) ประปาปทมุธานี มีภาระผกูพนัที่จะต้องออกแบบ ก่อสร้าง พฒันา และบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปาและ

ปรับปรุงระบบสง่นํา้ของ กปภ. ท่ีมีอยู่เพ่ือรับนํา้ประปาที่ผลิตแล้วจากระบบผลิตนํา้ประปาตามสญัญา และ 

ออกแบบและก่อสร้างระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชน   โดยได้รับสิทธิเป็นรายแรกในการสบูเอานํา้ดิบ

จากแหล่งนํา้ดิบมาใช้ในระบบผลิตนํา้ประปา รวมทัง้บริหาร ดําเนินการ บํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุง

ระบบผลิตนํา้ประปา เพ่ือผลิตนํา้ดิบจากแหลง่นํา้ดิบให้เป็นนํา้ประปาตามมาตรฐานที่กําหนดและขายให้แก่ 

กปภ.ตามสญัญานี ้โดย กปภ.จะใช้ความพยายามอย่างท่ีสุดที่จะช่วยให้ประปาปทุมธานีได้ทํางานโดย

อิสระและสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของประปาปทมุธานี  และ กปภ. จะไม่กระทําการใดๆ หรืออนญุาตให้

บุคคลอ่ืนใด ได้เข้ากระทําการใดๆ อันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อระบบผลิตนํา้ประปา ทัง้นี ้ประปา

ปทมุธานีจะแจ้งให้ กปภ. ทราบหากประปาปทมุธานีถกูขดัขวางโดยประการใดๆ ในการเข้าทํางานหรือเข้า

รับสิทธิประโยชน์ของประปาปทมุธานี ตามสญัญานี ้โดยประปาปทมุธานี จะดําเนินงานด้วยความเสี่ยงและ
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คา่ใช้จ่ายของประปาปทมุธานีเอง เว้นแต่สญัญาจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยที่จะไม่เรียกร้องขอหลกัประกนั

หรือการคํา้ประกนัใดๆของรัฐหรือ กปภ. และ ประปาปทมุธานี จะโอนกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตนํา้ประปา

ให้แก่ กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวนัที่ครบกําหนด 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ (กล่าวคือวนัที่ 14 

ตลุาคม 2566) 

(3) ประปาปทมุธานี จะต้องดําเนินการขออนญุาต ขอใบอนญุาต หรือขอความยินยอมตา่งๆ จากหน่วยงานของ

รัฐ กปภ. จะใช้ความพยายามอย่างที่สดุที่จะช่วยเหลือให้ประปาปทมุธานี ได้รับอนญุาตดงักล่าว และเม่ือ

ประปาปทมุธานี ร้องขอ กปภ. จะใช้ความพยายามอย่างที่สดุที่จะช่วยเหลือประปาปทมุธานี ในการเจรจา

กบัเอกชนรายอ่ืนๆ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ประปาปทมุธานี สามารถวางท่อส่งนํา้และติดตัง้เคร่ืองสบู

นํา้ในทรัพย์สินของเอกชนนัน้ และ/หรือ ให้ประปาปทุมธานีและผู้ รับเหมาสามารถก่อสร้าง ซ่อมแซม 

บํารุงรักษา และใช้ท่อส่งนํา้และเคร่ืองสบูนํา้ในทรัพย์สินของเอกชนรายอ่ืนๆ แต่ทัง้นี ้ประปาปทมุธานี เป็น

ผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จะต้องชดใช้ให้กบัเจ้าของทรัพย์สินนัน้เอง ความช่วยเหลือของกปภ. ดงักล่าวจะ

ไมร่วมถึงการเวนคืนทรัพย์สินจากเอกชน  

(4) หากภายในระยะเวลาของสญัญานี ้คํายินยอมหรืออนญุาตใดๆ ที่จําเป็น รวมทัง้ความยินยอมจากเอกชนที่

เป็นเจ้าของทรัพย์สินดงักลา่ว ถกูยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือตีความไปในทางอ่ืนอนัจะเกิดผลเสียหายอย่าง

สําคัญแก่ประปาปทุมธานีหรือผู้ รับเหมา (เว้นแต่การยกเลิกหรือเพิกถอนนัน้เกิดขึน้จากการที่ประปา

ปทุมธานีหรือผู้ รับเหมาแล้วแต่กรณี ละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากที่กําหนดไว้ตามสัญญานีห้รือ

สญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในประการสําคญั) หรือ ได้หมดอายุลงโดยมิได้มีการขยายระยะเวลาการให้ความ

ยินยอมนัน้ออกไป ถึงแม้เม่ือประปาปทมุธานี หรือผู้ รับเหมาได้ขอตอ่อายแุล้ว หรือก่อนที่การดําเนินการตาม

วตัถปุระสงค์ที่ได้รับความยินยอมนัน้จะเสร็จสิน้ลง ให้ประปาปทมุธานี และ กปภ. เจรจาทําความตกลงกนั

เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าวเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของประปาปทมุธานี คู่สญัญา

ทัง้สองฝ่ายจะใช้ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาและตกลงกันให้ได้ภายใน 14 วันหลังจากที่ประปา

ปทมุธานีได้แจ้งให้ กปภ.ทราบ และหากปัญหาดงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ีพอใจแก่ประปาปทมุธานี 

จนทําให้ประปาปทมุธานีและผู้ รับเหมาไม่สามารถท่ีจะรับสิทธิและประโยชน์ตามสญัญานีแ้ละสญัญาอ่ืนที่

เก่ียวข้อง ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีประปาปทมุธานี ได้แจ้งแก่ กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกว่านัน้

ตามท่ีประปาปทมุธานี จะยินยอม ประปาปทมุธานี มีสิทธิเลิกสญัญาโดยทําเป็นหนงัสือ ทัง้นีจ้ะไม่กระทบ

ถึงสิทธิของคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายซึง่มีต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากปัญหาดงักล่าวสามารถแก้ไขได้ภายใน 60 

วนั ผู้ รับสิทธิจะเรียกเอาค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายที่เกิดขึน้โดยมีเหตผุลสมควรโดยเพ่ิมอตัราค่านํา้ประปา 

หรือโดยวิธีการอ่ืนตามแต่คู่สญัญาจะตกลงกนัโดยได้รับความยินยอมจากผู้สนบัสนนุทางการเงิน และการ

ประปาจะปฏิบติัตามข้อตกลงเช่นนัน้ด้วย 

(5) ประปาปทมุธานี จะรับผิดชอบตอ่การบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี และอยู่ใน

สภาพท่ีไมก่่อให้เกิดอนัตรายแก่บคุคลใดๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตในลกัษณะเดียวกนั 

(6) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี ้การประปาจะช่วยเหลือผู้ รับสิทธิในการขอรับ และการรับบริการ

สาธารณปูโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร ในอตัราค่าใช้บริการที่ต่ํากว่าลกูค้าทัว่ไป หรือในอตัราที่ถูก

ท่ีสดุคิดกบัลกูค้าในภาคอตุสาหกรรมเท่ากบัที่จะเรียกเก็บจากการประปา หากการประปาได้ดําเนินกิจการ

เอง อตัราใดอตัราหนึง่แล้วแตว่า่อตัราใดจะต่ํากวา่ 
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การซือ้ขายนํา้ประปา 

(1) ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ในวนัเร่ิมประกอบกิจการเท่ากับ 140,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั และใน

ทกุๆ ระยะเวลา 12 เดือน กปภ. จะกําหนดปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ให้แก่ผู้ รับสิทธิ ทัง้นี ้ปริมาณ

นํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ํากว่าปริมาณนํา้ประปาที่กําหนดไว้ในปีก่อนหน้านัน้ โดย 

กปภ. จะต้องกําหนดปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ไว้ในคําบอกกล่าวที่ส่งให้แก่ผู้ รับสิทธิ ก่อนครบ

กําหนด 15 วนั ของเวลาสิน้สดุในแตล่ะปี ซึง่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ดงักล่าว จะมีผลบงัคบัใช้เป็น

เวลา 12 เดือน นบัตอ่จากเวลาที่สิน้สดุในแตล่ะปี 

ผู้ รับสิทธิจะทําให้ระบบผลิตนํา้ประปามีกําลงัผลิตเพียงพอที่จะส่งนํา้ในปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้บวกกับ

ร้อยละ 30 ของปริมาณนํา้ดงักลา่วตลอดเวลา ณ จดุรับสง่นํา้ตามที่การประปากําหนดตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบ

กิจการ 

เม่ือ กปภ.คาดเห็นได้ว่า ความต้องการนํา้ประปาของผู้บริโภคในเขตปทุมธานีและรังสิตจะเกินปริมาณ 

288,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั กปภ.มีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการท่ีจะจดัหานํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคในส่วนท่ี

เกินนัน้ได้ ไม่ว่า กปภ.จะดําเนินการเอง หรือให้เอกชนรายหนึ่งรายใดดําเนินการ แม้ยังไม่ครบกําหนด

ระยะเวลาของสญัญาก็ตาม แต่กปภ. จะรับซือ้นํา้ประปาจากแหล่งอ่ืนหรือดําเนินการจ่ายนํา้ประปาแก่

ผู้บริโภคส่วนท่ีเกินดงักล่าวข้างต้นได้ต่อเม่ือปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ครบจํานวน 288,000 ลกูบาศก์เมตร

ตอ่วนัแล้ว 

(2) ประปาปทมุธานี จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํา้ประปาที่ประปาปทมุธานี ได้จดัส่งให้ กปภ. ทกุรอบระยะเวลา 

12 เดือน นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ หากปรากฏว่ามลูค่าเฉลี่ยของปริมาณนํา้ประปาที่จดัส่งให้ในรอบ

ระยะเวลา 12 เดือน ต่ํากว่าปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ กปภ. จะชําระค่านํา้ประปาเพ่ิมให้แก่ประปา

ปทมุธานี ตามปริมาณท่ีต่ํากว่าปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ โดย กปภ.ต้องชําระค่านํา้ประปาในส่วน

เพ่ิมดงักลา่ว ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับใบแจ้งหนี ้ 

แตถ้่าในช่วงเวลาใดในระยะ 12 เดือนดงักลา่ว ซึง่ผู้ รับสิทธิจดัสง่นํา้ประปาให้การประปาได้ไม่ถึงปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ หรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งการประปาสั่งให้ผู้ รับสิทธิหยุดสูบจ่ายนํา้หรือลดปริมาณการส่งนํา้

ชัว่คราวตามข้อ 10.7 ให้ถือว่าการประปาไม่มีความผูกพนัที่ต้องจ่ายค่านํา้ประปาตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่

ต้องซือ้ในช่วงเวลานัน้ ดงันัน้ ในการหามลูค่าเฉลี่ยของปริมาณนํา้ประปาที่ผู้ รับสิทธิได้จดัส่งให้การประปา

ในรอบระยะเวลา 12 เดือนในวรรคก่อน จงึมิให้นําระยะเวลาและปริมาณนํา้ประปาสําหรับช่วงเวลาดงักลา่ว

ไปรวมคํานวณ 

อัตราค่านํา้ประปา 

 นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ กปภ.จะชําระค่านํา้ประปาให้แก่ประปาปทมุธานี เป็นรายเดือน ในอตัรา 7.89 บาท

ตอ่ลกูบาศก์เมตร (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) โดยอตัราดงักลา่วจะปรับราคาทกุวนัท่ี 1 มกราคม ของแต่ละปีตามสตูรการคํานวณ 

ดงันี ้

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                             CPIi-1 
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BWCi+1  คือ คา่นํา้ประปา ณ วนัที่ 1 มกราคม  ในปีที ่i+1 

BWCi  คือ คา่นํา้ประปา ณ วนัที่ 1 มกราคม  ในปีที ่i  

CPIi  คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i 

CPIi-1 คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i – 1 

CPI คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์สําหรับเดือนกรกฎาคม  

i คือ ปีก่อนหน้าปีท่ีจะมีการปรับราคาคา่นํา้ประปาเร่ิมจากปี พ.ศ. 2541 

ในกรณีท่ีรัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่ายเงินจํานวนใดๆ อนัมีผลทําให้เพ่ิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา

ของประปาปทุมธานี ซึ่งประปาปทุมธานี ไม่อาจคาดเห็นได้ในขณะลงนามในสญัญาฉบบันี ้ประปาปทมุธานีสามารถปรับ

ราคาค่านํา้ประปาเพ่ือชดเชยจํานวนเงินท่ีต้องชําระดงักล่าว ซึ่งคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้

จะต้องใช้วิธีการระงบัข้อพิพาทตามที่กําหนด 

หากมีกรณีท่ีรัฐบาลให้เงินสนบัสนนุแก่โครงการเป็นกรณีพิเศษ อนัมีผลให้เป็นการลดต้นทนุการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาของประปาปทมุธานี คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัเพ่ือปรับราคาคา่นํา้ประปาลดลง 

สทิธิและหน้าที่ของประปาปทุมธานี อันเกี่ยวกับผู้สนับสนุนทางการเงนิ 

(1) ประปาปทมุธานี สามารถโอนสิทธิในการรับเงินของประปาปทมุธานีจาก กปภ.  ให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้

จากผู้สนบัสนนุทางการเงิน ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก กปภ. แต่เม่ือโอนแล้ว ประปาปทมุธานี 

ต้องแจ้งการโอนให้ กปภ. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) กปภ. ยินยอมให้ประปาปทุมธานี นําระบบผลิตนํา้ประปาไปจํานองเป็นหลักประกันต่อผู้ สนับสนุนทาง

การเงินได้ หากผู้สนบัสนนุทางการเงินให้การรับรองตอ่ กปภ. วา่จะกําหนดให้ประปาปทมุธานีชดใช้หนี ้หรือ

ไถ่ถอนหลกัประกนั ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวนัครบ 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ และหากประปา

ปทมุธานี ผิดนดัชําระหนีต้ามสญัญาสนบัสนนุทางการเงิน ซึง่ผู้สนบัสนนุทางการเงินจะต้องบงัคบัชําระหนี ้

เอากบัหลกัประกนัแล้ว ผู้สนบัสนนุทางการเงินจะยงัคงจดัให้โครงการสามารถให้บริการ เพ่ือประโยชน์แก่

สาธารณชนตอ่ไปตลอดระยะเวลาของสญัญานี ้

การเช่าเพื่อต่ออายุการประกอบการ 

หากประปาปทมุธานี ต้องการจะเช่าระบบผลิตนํา้ประปาจาก กปภ. หลงัจากที่ประปาปทมุธานี ได้โอนระบบผลิต

นํา้ประปาให้แก่ กปภ. แล้ว ประปาปทมุธานี จะต้องแจ้งความต้องการเป็นหนงัสือให้ กปภ. ทราบ หลงัจากครบรอบปีที่ 24 

ของวนัเร่ิมประกอบกิจการ และลว่งหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวนัที่มีการโอนระบบผลิตนํา้ประปา ถ้าประปาปทมุธานีไม่แจ้ง

ความต้องการภายในระยะเวลาดงักลา่วให้ถือวา่ไมต้่องการที่จะเช่า ทัง้นี ้กปภ. อาจยินยอมให้ประปาปทมุธานี เช่าระบบผลิต

นํา้ประปาเป็นระยะเวลา 10 ปี และภายใน 30 วนันบัจากได้รับการแจ้งดงักล่าว คู่สญัญาจะตกลงเก่ียวกับอตัราค่าเช่าและ

รายละเอียดของการเช่าและสญัญาเช่า โดยการขายนํา้ประปาในระหว่างระยะเวลาการเช่า ยงัคงมีข้อกําหนดและเง่ือนไข

ตามที่ระบไุว้ในสญัญานีท้กุประการ หากสิน้สดุระยะเวลาการเช่าดงักล่าวแล้ว และประปาปทมุธานี ต้องการจะเช่าระบบผลิต

นํา้ประปาจาก กปภ. ต่อไปอีก ประปาปทมุธานี สามารถเช่าระบบผลิตนํา้ประปาได้อีกเพียงครัง้เดียวมีกําหนดระยะเวลาการ

เช่าไมเ่กิน 10 ปี 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 148 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

การบอกเลกิสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก  

(ก) ประปาปทมุธานี ไมส่ามารถเร่ิมงานได้ภายใน 90 วนั นบัจากวนัที่ลงนามในสญัญานี ้หรือ 

(ข) ประปาปทุมธานี ไม่สามารถดําเนินการให้มีวนัเร่ิมประกอบกิจการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หรือ 

(ค) ประปาปทุมธานี ไม่สามารถจัดส่งนํา้ตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีจะต้องจัดส่งให้แก่การประปา ตาม

สญัญาได้ หรือ 

(ง) ประปาปทมุธานีไมส่ามารถผลิตนํา้ให้ตรงตามมาตรฐานนํา้ตามทีกํ่าหนด หรือ 

(จ) ประปาปทมุธานี ปฏิบติัผิดสญัญาหลกัประกนั หรือ 

(ฉ) ประปาปทมุธานี ละเมิดข้อสญัญาท่ีเป็นสาระสําคญั 

กปภ. จะต้องสง่คําบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัประปาปทมุธานี โดยระบถุึงการผิดสญัญาและแจ้ง

ให้ประปาปทุมธานีปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาท่ียาวกว่าที่ กปภ.

เห็นสมควร (แต่ไม่เกิน 12 เดือน) หากไม่ได้มีการแก้ไขก่อนสิน้สดุระยะเวลาดงักล่าว กปภ. สามารถบอก

เลิกสญัญาได้โดยแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้แทนของผู้สนบัสนนุทางการเงินล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน อย่างไร

ก็ตาม หากภายในช่วงเวลาดงักลา่ว ผู้แทนของผู้สนบัสนนุทางการเงินได้ใช้สิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องโดย

การให้องค์กรอ่ืนเข้ามาดําเนินการแทนประปาปทมุธานี ตามสญัญานีแ้ล้ว และได้ตกลงเข้าแก้ไขการปฏิบติั

ผิดสญัญานัน้ภายในเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว กปภ. ไม่สามารถเลิกสญัญานีไ้ด้ หากผู้แทนของผู้สนบัสนนุทาง

การเงินไมไ่ด้ใช้สทิธิในการโอนสิทธิเรียกร้อง ภายในระยะเวลาดงักล่าว กปภ. สามารถเลิกสญัญานีไ้ด้ และ 

กปภ. มีสิทธิริบหนังสือคํา้ประกันการปฏิบติัตามสญัญาและระบบผลิตนํา้ประปาตกเป็นของ กปภ. และ

เรียกคา่เสียหายในสว่นที่เกินหลกัประกนัได้  

ในกรณีเกิดเหตตุาม (ค) และ (ง) และในระหว่างที่ กปภ. ยงัมิได้บอกเลิกสญัญา กปภ. มีสิทธิบรรเทาความ

เสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนโดยการจดัหานํา้ประปาจากแหล่งอ่ืนมาจําหน่ายแก่ประชาชน 

ถ้า กปภ. ได้รับความเสียหายหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการบรรเทาความเสียหายดงักล่าว 

กปภ. มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายคืนจากประปาปทมุธานี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัได้รับแจ้ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) ประปาปทมุธานี มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก  

(ก) กปภ. ละเมิดข้อสญัญาอนัเป็นสาระสําคญั หรือ 

(ข) หน่วยงานของรัฐเข้ามาขดัขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงานตามโครงการหรือการดําเนินงานของ

ระบบผลิตนํา้ประปา หรือการก่อสร้างระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชนเว้นแต่มีข้อกําหนดใน

สญัญานีอ้นญุาตให้ทําได้ โดยมิได้เป็นความผิดของผู้ รับสิทธิ  



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 149 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

ประปาปทมุธานี  อาจส่งคําบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงั กปภ. โดยระบถุึงการปฏิบติัผิดสญัญา

และแจ้งให้ กปภ. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาท่ียาวกว่าท่ีประปา

ปทุมธานีเห็นสมควร (แต่ไม่เกิน 12 เดือน) หากไม่ได้มีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ประปา

ปทมุธานีสามารถบอกเลิกสญัญาได้ เม่ือมีการบอกเลิกสญัญา ให้โอนระบบผลิตนํา้ประปาให้แก่ กปภ. โดย 

กปภ. จะต้องจ่ายคา่ชดเชยให้ประปาปทมุธานี เป็นจํานวนเงินที่ประกอบด้วย ราคา คา่ใช้จ่ายซึง่เกิดขึน้จาก

หรือเก่ียวโดยตรงกบังาน ท่ีลงบญัชีได้ตามความเหมาะสม  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเงิน และราคาความ

สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้แก่ประปาปทุมธานี  และการสูญเสียรายได้จากระยะเวลาที่คงเหลือของ

ระยะเวลาของสญัญาของประปาปทมุธานี  อนัเป็นผลมาจากการบอกเลิกสญัญาก่อนกําหนด ทัง้นีจํ้านวน

ค่าชดเชยซึ่งรวมทัง้ราคาความสูญเสียและค่าใช้จ่ายจะกําหนดโดยวิศวกรอิสระ (โดยทําหน้าที่เป็น

ผู้ เช่ียวชาญและมิใช่อนญุาโตตลุาการ) โดยพิจารณาประกอบกบัการตรวจสอบทางบญัชีซึ่งจะทําในทนัที

นบัจากวนัที่มีการบอกเลิกสญัญา  

หลักประกัน 

ในวนัทําสญัญาประปาปทมุธานี ได้มอบหนงัสือคํา้ประกนัการชําระหนีเ้งินให้แก่ กปภ. เป็นจํานวน 150,000,000 

บาท เพ่ือเป็นประกนัการชําระหนีต้ามสญัญา 

วธีิการระงบัข้อพพิาท 

เม่ือเกิดกรณีพิพาท หากไม่สามารถเจรจาตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ภายใน 30 วัน ให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การ

พิจารณาของอนญุาโตตลุาการ โดยให้นําข้อบงัคบัว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทและอนญุาโตตลุาการของกระทรวงยติุธรรม

ของประเทศไทยมาใช้บงัคบั 

 

2.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ือใช้ในพืน้ที่สํานักงานประปารังสิต จังหวัด

ปทุมธานี 

คู่ สัญญา  :    การประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) ในฐานะผู้ซือ้ และ  

   บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั (“ประปาปทมุธานี”)  ในฐานะผู้ขาย 

 

วันที่ลงนามในสัญญา  :   15 กนัยายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   นบัจากวนัที่ประปาปทมุธานี สามารถขายนํา้ประปาให้แก่ กปภ.ได้ จนถึงวนัท่ี 

14 ตลุาคม 2566 

วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงค์จะซือ้นํา้ประปาจากประปาปทมุธานี เพ่ิมในปริมาณ 70,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั เพ่ือใช้ใน

พืน้ที่สํานักงานประปารังสิต จังหวดัปทุมธานี โดยใช้ทรัพย์สินบางส่วนจากโครงการในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและ

จําหน่ายนํา้ประปา ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2538  



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 150 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) ประปาปทมุธานี ต้องเป็นผู้ลงทนุปรับปรุงระบบนํา้ดิบ ก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปา สถานีเพ่ิมแรงดนันํา้ 

ปรับปรุงระบบส่งนํา้ สถานีจ่ายนํา้ และดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือผลิตและส่งนํา้ประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

มอก. นํา้บริโภค ที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปริมาณและตามกําหนด

ระยะเวลาที่ระบไุว้ในสญัญาให้แก่ กปภ. ณ สถานีจ่ายนํา้รังสิต และประปาปทมุธานี จะต้องส่งมอบระบบ

นํา้ดิบ ระบบผลิตนํา้ประปา ระบบส่ง-จ่ายนํา้ประปา ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีให้เป็นทรัพย์สินของกปภ. เม่ือ

สิน้สดุระยะเวลาตามสญัญา อีกทัง้ประปาปทมุธานี จะต้องปรับปรุงสถานีจ่ายนํา้คคูตของกปภ. และวางทอ่

นํา้เพ่ิมเติมตามที่กําหนดไว้ในสญัญา และประปาปทมุธานี จะต้องส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของกปภ. ทนัที

เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

(2) ประปาปทมุธานีจะต้องดําเนินการผลิต-สง่นํา้ประปาให้แก่กปภ.ในปริมาณ และกําหนดระยะเวลาดงันี ้

(ก) ปริมาณ 20,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือน นบัจากวนัที่ลงนามในสญัญา 

(ข) ปริมาณ 70,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ภายในเวลาไมเ่กิน 24 เดือน นบัจากวนัที่ลงนามในสญัญา 

(3) ประปาปทมุธานี ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบของทางราชการ ที่

มีใช้อยู่ในปัจจุบนั หรือจะมีใช้ในอนาคต เพ่ือให้การซือ้ขายนํา้ประปาตามสญัญานีเ้ป็นไปโดยชอบ และ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการซือ้ขายนํา้ประปาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสัญญานี ้ด้วยการลงทุนและ

ค่าใช้จ่ายของประปาปทมุธานีเองทัง้สิน้ โดย กปภ. จะช่วยอํานวยความสะดวกแก่ประปาปทมุธานีเท่าท่ี

สามารถจะทําได้ ทัง้นีป้ระปาปทมุธานี จะอ้างสิทธิตามสญัญานีไ้มป่ฏิบติัตามตวับทกฎหมาย ข้อบงัคบัและ

ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องไมไ่ด้ 

 

อัตราค่านํา้ประปา 

 อัตราค่านํา้ประปาประจําปี 2549 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)  คือ 9.90 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยอัตราดังกล่าวจะมีการปรับราคาทุกวันที่ 1 มกราคมของแต่ละปี โดยจะเร่ิมปรับครัง้แรกในวันที่ 1 

มกราคม 2550 ตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                                  CPIi-1 
 

BWCi+1  คือ คา่นํา้ประปาประจําปี ในปีท่ี i+1 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม)   

BWCi  คือ คา่นํา้ประปาประจําปี ในปีท่ี i (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม)   

CPIi  คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i 

CPIi-1 คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที ่i – 1 

CPI คือ ดชันีราคาผู้บริโภคของทัง้ประเทศ ซึง่จดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์สําหรับเดือนกรกฎาคม  

i คือ ปีก่อนหน้าปีท่ีจะมีการปรับราคาคา่นํา้ประปา 

ในกรณีท่ีรัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่ายค่านํา้ดิบ อันมีผลทําให้เพ่ิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาของ

ประปาปทมุธานี ซึง่ประปาปทมุธานี ไมอ่าจคาดเหน็ได้ในขณะลงนามในสญัญาฉบบันี ้ประปาปทมุธานีสามารถปรับราคาค่า

นํา้ประปาเพ่ือชดเชยจํานวนเงินที่ต้องชําระดงักลา่ว ซึง่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนั  
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หากมีกรณีท่ีรัฐบาลให้เงินสนบัสนนุแก่โครงการเป็นกรณีพิเศษ อนัมีผลให้เป็นการลดต้นทนุการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาของประปาปทมุธานี คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัเพ่ือปรับราคาคา่นํา้ประปาลดลง 

การโอนสทิธิเรียกร้อง 

ประปาปทมุธานี สามารถโอนสิทธิการรับเงินค่านํา้ประปา ของประปาปทมุธานี จาก กปภ.  ให้แก่ผู้สนบัสนนุทาง

การเงินหรือบุคคลอ่ืนใดได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก กปภ. แต่เม่ือโอนแล้ว ประปาปทุมธานี ต้องแจ้งการโอนให้ 

กปภ. ทราบเป็นหนงัสือภายใน 30 วนั นบัจากวนัโอนสิทธิ 

การจ่ายค่าชดเชย 

ในเดือนใด ๆ ตลอดระยะเวลาสญัญา ถ้าประปาปทมุธานี ไมส่ามารถดําเนินการผลิต-สง่นํา้ประปาได้ตามปริมาณที่

กําหนดในสญัญา อนัเน่ืองมาจากความผิดของประปาปทมุธานี ประปาปทมุธานี จะต้องชําระเงินค่าชดเชยให้แก่ กปภ. ใน

เดือนถดัไปเทา่กบัปริมาณนํา้ประปาสว่นท่ีขาดในรอบเดือนดงักลา่วคณูด้วยอตัราคา่นํา้ประปาของปีนัน้ 

การต่ออายุสัญญา 

หากประปาปทมุธานี มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปอีก ประปาปทมุธานีจะต้องแจ้งให้ กปภ. 

ทราบภายในเวลาไมน้่อยกวา่ 180 วนั ก่อนครบกําหนดสญัญา ทัง้นี ้การพิจารณาให้ขยายระยะเวลาของสญัญาเป็นดลุยพินิจ

ของ กปภ. แตเ่พียงผู้ เดียว 

การบอกเลกิสัญญา เบีย้ปรับ และการริบหลักประกัน 

หากประปาปทมุธานี ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิต-ส่งนํา้ประปาและอ่ืน ๆ ให้สามารถผลิต-ส่ง

นํา้ประปาท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามที่กําหนดในสัญญา ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด ให้ถือว่าประปาปทุมธานีผิด

สญัญา และ กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในทนัที โดยประปาปทมุธานีไมอ่าจเรียกคา่เสียหายใด ๆ จาก กปภ. ได้ทัง้สิน้ 

ในกรณีที่ กปภ. ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา กปภ. มีสิทธิปรับประปาปทมุธานี เป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ 0.2 ของ

มลูค่าค่านํา้ตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ตามสญัญา คณูด้วยอตัราค่านํา้ประปาของปีนัน้ ค่าปรับจะนบัตัง้แต่วนัที่ผู้ขายได้

ทําผิดสญัญาดงักลา่ว จนถึงวนัที่ผู้ขายได้ปฏิบติัให้ถกูต้องตามสญัญาทกุประการ เศษของวนัให้คิดเป็นหนึง่วนัเตม็ ทัง้นี ้โดยผู้

ซือ้ไมจํ่าต้องบอกกลา่วหรือแจ้งสงวนสิทธิการปรับแก่ผู้ขายเป็นการลว่งหน้าแตอ่ย่างใด 

ในกรณีที่ กปภ. ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา กปภ.มีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ ออกหนังสือคํา้

ประกนัตามสญัญาได้ รวมทัง้มีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากการปฏิบติัผิดสญัญาของประปาปทมุธานีด้วย และหากเป็น

กรณีท่ีประปาปทมุธานีต้องถกูปรับตามข้างต้นรวมอยู่ด้วย กปภ.มีสิทธิเรียกค่าปรับดงักล่าว นบัแต่วนัท่ีประปาปทมุธานีได้ทํา

ผิดสญัญา จนถึงวนับอกเลิกสญัญา เพ่ิมขึน้อีกตา่งหากด้วย 

หลักประกัน 

ในวนัทําสญัญานี ้ประปาปทมุธานีได้นําหลกัประกนัเป็นหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารจํานวนร้อยละ 5 ของมลูค่า

ค่านํา้ประปาตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ตามสญัญา รวมทัง้ปี จํานวนเงิน 9,600,000 บาท มามอบให้แก่ กปภ. เพ่ือเป็น

หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาแล้ว 
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ทัง้นี ้ประปาปทุมธานี ต้องนําหลักประกันเป็นหนังสือคํา้ประกันของธนาคารจํานวนร้อยละ 5 ของมูลค่าค่า

นํา้ประปาตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ตามสญัญารวมทัง้ปีของแต่ละปีมามอบให้แก่ กปภ. เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติั

ตามสญัญานีปี้ตอ่ปี  

 

 

 

2.3 สรุปสาระสาํคัญของสัมปทานประกอบกจิการประปา 

ผู้ให้สัมปทาน  :  กระทรวงมหาดไทย  

ผู้รับสัมปทาน :  บริษัท ประปาปทมุธานี  จํากดั (“ผู้ รับสมัปทาน”)  

วันที่ได้รับอนุญาต :  13 มกราคม 2543  

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปีนบัจากวนัที่ได้ลงนามในสมัปทาน 

ประปาปทุมธานีได้ รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ ให้สัมปทาน เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2543 โดยได้อนุญาตให้ประปาปทุมธานี ในฐานะผู้ รับ

สมัปทาน ทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาในเขตพืน้ที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวดัปทุมธานี มีกําหนด

ระยะเวลา 25 ปีนบัแตว่นัที่ได้ลงนามในสมัปทาน (วนัที่ 13 มกราคม 2543)  

วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 เพ่ือเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ รับสมัปทาน ในฐานะผู้ รับสมัปทานในการทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้

ภายในเขตพืน้ท่ีบริการเขตปทมุธานี-รังสิต หรือในเขตท้องท่ีนอกกว่านัน้ตามท่ีผู้ ให้สมัปทานและผู้ รับสมัปทานจะได้ตกลงกนั

ให้ใช้สมัปทาน 

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) ผู้ รับสมัปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ 

(ก) ตามข้อความในสมัปทานนี ้และตามข้อบงัคบัซึ่งผู้ ให้สมัปทานจะได้กําหนดในเวลาภายหน้าแทน

ข้อบงัคบัซึง่กําหนดไว้ในสมัปทานนี ้

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ข้อกําหนดและรายการอ่ืน ๆ ซึง่ระบไุว้ตอ่ท้ายสมัปทานนี ้และ 

(ค) ภายในเขตท้องท่ีซึง่กําหนดไว้ตามแผนผงัต่อท้ายสมัปทาน หรือในเขตท้องที่นอกกว่านัน้ตามท่ีผู้ ให้

สมัปทานและผู้ รับสมัปทาน จะได้ตกลงกนัให้ใช้สมัปทานนี ้



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 153 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

(2) ผู้ รับสมัปทานต้องก่อสร้างตัง้โรงงานทําการประปา และเคร่ืองอปุกรณ์ตามรูปการและวิธีการที่กําหนดให้

แล้วเสร็จ เพ่ือท่ีจะให้เร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ทนัที รวมถึงการจดัให้มีท่อสาธารณะตามถนนตามที่

กําหนดด้วย 

(3) ผู้ รับสมัปทานต้องบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเคร่ืองอปุกรณ์ให้อยู่ในลกัษณะที่ใช้การได้ดีและไม่

เป็นภยนัตรายตอ่ความปลอดภยัของลกูจ้างและคนงานของผู้ รับสมัปทานหรือสาธารณชน  

ถ้าปรากฏว่าในระหว่างอายขุองสมัปทานนี ้โรงงานทําการประปาและเคร่ืองอปุกรณ์ใช้การไม่ได้ดี หรือไม่

ปลอดภัยด้วยประการใด ๆ ผู้ ให้สัมปทานมีอํานาจที่จะสั่งให้ผู้ รับสัมปทานซ่อมแซมตามที่จําเป็นตาม

รายการที่ผู้ ให้สมัปทานกําหนดให้ภายในเวลาท่ีผู้ ให้สมัปทานจะได้กําหนด ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่ปฏิบติัตาม

คําสัง่เช่นวา่นัน้ภายในเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และ

ปรับเรียงรายวนัอีกเป็นเงินวนัละห้าสิบบาทตลอดเวลาที่ผู้ รับสมัปทานมิได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสัง่ก็ได้ 

ในกรณีที่สภาพของโรงงานและเคร่ืองอปุกรณ์เป็นอนัตรายแก่ชีวิตลกูจ้างหรือคนงานของผู้ รับสมัปทานหรือ

สาธารณชน ให้อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้มีอํานาจสัง่ให้หยดุการเดินเคร่ืองจนกว่าผู้ รับสมัปทานจะได้ทําการ

ซอ่มแซมตามท่ีจําเป็นให้กลบัปลอดภยัตามเดิม 

(4) ผู้ รับสมัปทานจะทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคญัอย่างหนึ่งอย่างใดแก่โรงงานผลิต หรือเคร่ือง

อปุกรณ์จะต้องได้รับความเหน็ชอบเป็นหนงัสือจากผู้ให้สมัปทานก่อนจึงจะดําเนินการได้ เว้นแต่เป็นไปตาม

ข้อบงัคบัที่ผู้ ให้สมัปทานออกเป็นคราวๆ ไปนัน้ 

ผู้ รับสมัปทานสามารถวางท่อเอกส่งและจําหน่ายนํา้ประปาภายในเขตสมัปทานเพ่ิมจากที่กําหนดไว้ได้โดย

มิต้องแจ้งลว่งหน้าก็ได้ แตต้่องเสนอแผนผงัที่แสดงการวางท่อเอกที่เพ่ิมขึน้นัน้ต่ออธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ไม่

น้อยกวา่ 1 เดือนก่อนวนัเร่ิมจําหน่ายนํา้ประปาตามทอ่เอกที่เพ่ิมขึน้ดงักลา่ว 

(5) ผู้ รับสมัปทานจําต้องเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเคร่ืองอปุกรณ์ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ถ้าปรากฏว่า เคร่ืองจกัร เคร่ืองเกรอะ เคร่ืองกรอง และที่เก็บนํา้ประปาในกิจการประปาเคร่ืองหนึ่ง

หรือหลายเคร่ืองไมส่ามารถจําหน่ายนํา้ประปาได้เพียงพอตามความต้องการที่จะใช้ในเขตสมัปทาน 

ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจสัง่เป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทานให้เพ่ิมกําลงัการจําหน่ายนํา้ภายในเวลาอนั

สมควรไมน้่อยกวา่แปดเดือนตามที่จะได้กําหนดไว้ในคําสัง่นัน้ 

ถ้าผู้ รับสมัปทานได้รับคําสัง่แล้วไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสัง่นัน้ภายในเวลากําหนด และไม่มีเหตุ

อันควรเปลี่ยนแปลงคําสัง่นัน้ ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินวันละห้าสิบบาททุกวัน

จนกวา่จะได้ปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ก็ได้ 

(ข) ถ้ารัฐบาลหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความประสงค์จะก่อสร้างหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ

ใด ๆ ผู้ รับสมัปทานจําเป็นต้องย้ายเคร่ืองอปุกรณ์อนัอยู่ในท่ีสาธารณะซึ่งกีดขวางการก่อสร้างหรือ

การขยายนัน้ตามคําร้องขอของรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องโดยไม่คิดค่า

ทดแทน 
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(ค) ถ้าเอกชนผู้ ใดร้องขอให้ผู้ รับสมัปทานย้ายเคร่ืองอปุกรณ์ ซึ่งกีดขวางทางเข้าสู่บ้านหรือท่ีดิน ไม่ว่า

ทางนัน้จะมีอยู่ก่อนหรือได้ก่อสร้างขึน้ภายหลังการติดตัง้เคร่ืองอุปกรณ์นัน้ก็ดี เม่ือรัฐบาลหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องได้อนมุติัคําร้องขอนัน้แล้ว ผู้ รับสมัปทานจะต้องย้ายเคร่ือง

อปุกรณ์นัน้ โดยไมคิ่ดคา่ทดแทน 

(ง) ถ้ารัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องร้องขอให้ผู้ รับสัมปทานวางท่อเอกซึ่งมิได้

กําหนดไว้ในสมัปทานในทางหรือที่สาธารณะอันตัง้อยู่ภายในเขตสมัปทานผู้ รับสมัปทานจะต้อง

ปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ แต่รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการวางท่อ

เอกนัน้ให้แก่ผู้ รับสมัปทานในราคาเทา่ทนุ 

(6) ผู้ รับสมัปทานต้องจําหน่ายนํา้ประปาตลอดเวลา 24 ชัว่โมงทกุวนั ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่จําหน่ายนํา้ประปาใน

วนัหนึง่วนัใดหรือหลายวนั เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจปรับเป็นเงินวนัละ 100 บาท กรณีถ้า

ผู้ รับสมัปทานจะหยดุการจําหน่ายนํา้ประปาในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องโฆษณาให้ผู้ ใช้นํา้ทราบล่วงหน้าตาม

สมควร 

(7) เม่ือเปิดทําการจําหน่ายนํา้ประปาแล้ว ผู้ รับสมัปทานต้องส่งรายงานการประปาประจําวนัหรือประจําเดือน

ตามแบบท่ีแนบท้ายสมัปทานนี ้หรือตามแบบที่จะได้บญัญัติขึน้ในภายหน้าด้วย และเม่ือเกิดอบุติัเหต ุเช่น

การระเบิด อคัคีภยั การตาย หรือบาดเจ็บ อนัเน่ืองมาจากผู้ รับสมัปทานจะต้องรายงานให้กรมโยธาธิการ

ทราบโดยเร็วที่สดุ มิฉะนัน้ ผู้ ให้สมัปทานอาจปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินครัง้ละไมเ่กิน 100 บาท 

(8) ผู้ รับสมัปทานจะต้องเสนอรายงานตอ่ผู้ ให้สมัปทานไมช้่ากวา่วนัท่ี 31 มีนาคม ของทกุปี แสดงกิจการท่ีได้ทํา

มาตลอดวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ล่วงไปแล้วลงในบัญชีต่อท้ายสัมปทาน ได้แก่รายการจํานวนหน่วย

นํา้ประปาคิดเป็นหน่วยลกูบาศก์เมตรซึง่ได้ทําขึน้ในขวบปีนัน้ รายการเงินทนุ รายการเงินกู้  บญัชีทนุ บญัชี

ทนุสํารอง บญัชีทําการ บญัชีกําไรสทุธิ บญัชีทนุสํารองค่าสึกหรอ และงบดลุ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ

บญัชีให้เป็นสิทธิของผู้ให้สมัปทาน 

(9) เม่ือผู้ ให้สมัปทานเหน็วา่มีเหตอุนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัของประชาชนอนัเน่ืองมาแต่การปฏิบติั

ของผู้ รับสมัปทานในส่วนท่ีเก่ียวกับหลกัวิชาการของการประปาหรือคณุภาพของนํา้ไม่เป็นที่ปลอดภยัแก่

สาธารณชนผู้บริโภค ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิที่จะสัง่ให้แก้ไขหรือป้องกันตามที่เห็นสมควร ถ้าไม่ปฏิบติัตาม

คําสั่งหรือปฏิบัติไม่เรียบร้อยเป็นที่พอใจของผู้ ให้สัมปทาน ผู้ ให้สัมปทานมีสิทธิท่ีจะส่งเจ้าพนักงานไป

ควบคมุดําเนินการได้โดยคิดคา่ใช้จ่ายจากผู้ รับสมัปทานทัง้สิน้ หรือเม่ือเห็นว่าเป็นการจําเป็นจะสัง่หยดุการ

จําหน่ายนํา้เสียก็ได้แล้วแตผู่้ให้สมัปทานจะเหน็ควร 

(10) เม่ือมีเหตเุกิดขึน้อนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัหรือความผาสกุแห่งสาธารณชน หรือเก่ียวกบัความ

สงบเรียบร้อยหรือความมัน่คงภายในประเทศ หรือผู้ รับสมัปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเข้า

ครอบครองกิจการประปาทัง้หมดหรือแตส่ว่นหนึง่สว่นใดชัว่คราวได้ อนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจของรัฐบาลจะ

สัง่ให้หยดุการใช้เคร่ืองทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้  ถ้ารัฐบาลหมดความจําเป็นที่จะครอบครองหรือควบคมุ

กิจการตามท่ีกล่าว รัฐบาลจะส่งมอบการครอบครองหรือการควบคมุกิจการประปาคืนให้แก่ผู้ รับสมัปทาน 

ซึง่ผู้ รับสมัปทานต้องรับคืนทนัทีจะยกเหตใุดขึน้โต้แย้งไมไ่ด้ 
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(11) เม่ือสมัปทานสิน้อายหุรือต้องเพิกถอน ถ้าผู้ ให้สมัปทานและผู้ รับสมัปทานมิได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับ

สมัปทานต้องรือ้ถอนบรรดาโรงเรือน ท่อ หรือเคร่ืองติดตัง้ท่ีได้สร้างขึน้ หรือติดตัง้ไว้ในที่สาธารณะ และต้อง

จดัให้ทางหรือสถานท่ีนัน้คืนดีคงสภาพเดิม ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่ปฏิบติัตามที่กล่าวมาภายใน 6 เดือน นบัแต่

วนัท่ีสมัปทานสิน้อายหุรือวนัเพิกถอนสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจจดัการดงักล่าวนัน้เสียเอง โดยผู้ รับ

สมัปทานจะต้องออกคา่ใช้จ่ายให้ทัง้สิน้ 

สทิธิในการซือ้กจิการประปา 

(1) เม่ือผู้ รับสมัปทานได้ทําการไปได้กึ่งอายสุมัปทานแล้ว รัฐบาลหรือเทศบาลหรือสขุาภิบาลมีความประสงค์จะ

ซือ้กิจการประปาของผู้ รับสมัปทานทัง้หมด ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิถอนคืนสมัปทานเพ่ือซือ้หรืออนุญาตให้

เทศบาลหรือสุขาภิบาลที่เก่ียวข้องซือ้กิจการประปาได้ตามราคาซือ้ขายกันในตลาด แต่ต้องแจ้งให้ผู้ รับ

สมัปทานทราบลว่งหน้า 6 เดือน ถ้าไมส่ามารถตกลงราคาซือ้ขายกนัได้ให้กําหนดโดยอนญุาโตตลุาการ โดย

ให้ทัง้สองฝ่ายตัง้อนญุาโตตลุาการได้ฝ่ายละคน ถ้าอนญุาโตตลุาการที่ตัง้ขึน้ไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ให้

อนุญาโตตุลาการนัน้ เ ลือกตัง้ผู้ ชี ข้าดขึ น้คนหนึ่ง  บรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการตัง้

อนญุาโตตลุาการหรือผู้ ชีข้าดให้ออกฝ่ายละคร่ึงหนึง่ 

(2) เม่ือสมัปทานสิน้อายลุงหรือต้องเพิกถอน ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิที่จะซือ้หรือไม่ซือ้กิจการประปาทัง้หมดจาก

ผู้ รับสมัปทาน  ถ้าผู้ ให้สมัปทานมีความประสงค์จะซือ้ จะต้องปฏิบติัดงันี ้

(ก) ถ้าซือ้เม่ือสิน้อายุสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทานอย่าง

น้อย 6 เดือนก่อนสิน้อายสุมัปทาน 

(ข) ถ้าซือ้เม่ือสมัปทานต้องเพิกถอน ผู้ ให้สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทาน

ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัเพิกถอนสมัปทาน ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดเวลาดงักล่าวข้างต้น หรือแจ้ง

วา่ไมป่ระสงค์จะซือ้กิจการประปา ผู้ รับสมัปทานมีสิทธิที่จะขายกิจการให้แก่ผู้ อ่ืนได้ กรณีตกลงราคา

ซือ้ขายกนัไมไ่ด้ ให้ตัง้อนญุาโตตลุาการกําหนดราคาตามที่ระบใุนสมัปทานนี ้

(3) ถ้าผู้ ให้สมัปทานไมป่ระสงค์จะซือ้กิจการประปา และผู้ รับสมัปทานมีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป ผู้ รับ

สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ให้สมัปทานอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสมัปทานสิน้อาย ุ

การโอนสัมปทาน 

สมัปทานนีจ้ะโอนไปยงัผู้ ใดไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ ให้สมัปทานเสียก่อน และต้องอยู่

ภายใต้บงัคบัเง่ือนไขซึ่งผู้ ให้สมัปทานจะเห็นสมควรเพ่ือยงัให้กิจการดําเนินไปโดยเรียบร้อยและมีการจําหน่ายนํา้ประปาเป็น

ปกติ 

การเพกิถอนสัมปทาน 

ระหวา่งอายสุมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจเพิกถอนสมัปทานได้ด้วยเหตหุนึง่เหตใุด ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ผู้ รับสมัปทานละเลยไม่ก่อสร้างและตัง้โรงงานทําการประปากับเคร่ืองอปุกรณ์ให้เสร็จสมบรูณ์เพ่ือท่ีจะให้

เร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ทนัที  

(ข) ผู้ รับสัมปทานละเลยไม่จําหน่ายนํา้ประปาเป็นเวลาเกินกว่า 3 วัน เว้นแต่การละเลยนัน้จะเกิดจากเหตุ

สดุวิสยั 

(ค) ผู้ รับสมัปทานละเลยไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั หรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดซึง่กําหนดไว้ในสมัปทาน หรือเอกสาร

ตอ่ท้ายสมัปทาน 

(ง) เม่ือโรงงานทําการประปา เคร่ืองอปุกรณ์ หรือสว่นหนึง่สว่นใดอนัเป็นสว่นสําคญัของกิจการประปานัน้ถกูยดึ

ตามคําพิพากษาของศาล 

เม่ือสมัปทานนีไ้ด้กําหนดไว้โดยเฉพาะวา่ ให้ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจปรับผู้ รับสมัปทานในกรณีที่ผู้ รับสมัปทานละเลย

ไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั หรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดซึ่งกําหนดไว้ในสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานจะเพิกถอนสมัปทานนีไ้ม่ได้ เว้นแต่

ผู้ รับสมัปทานยังคงฝ่าฝืนเป็นเวลาเดือนหนึ่งหรือกว่านัน้ หรือระยะเวลาที่ยาวกว่านัน้ตามแต่ผู้ ให้สัมปทานจะเห็นสมควร

กําหนด และผู้ให้สมัปทานได้ตกัเตือนผู้ รับสมัปทานเป็นหนงัสือไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนมีคําสัง่เพิกถอนสมัปทาน 

ในเม่ือสมัปทานมิได้กําหนดไว้โดยเฉพาะว่า ให้ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจปรับผู้ รับสมัปทานในกรณีที่ผู้ รับสมัปทาน

ละเลยไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบัหรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งกําหนดไว้ในสมัปทานนัน้ นอกจากกรณีที่ระบไุว้ในข้อ (1) (ข) และ 

(ง) ผู้ ให้สัมปทานจะปรับผู้ รับสัมปทานเป็นเงินหนึ่งร้อยบาท และปรับเรียงรายวันอีกวันละห้าสิบบาทตลอดเวลาท่ีผู้ รับ

สมัปทานยงัคงฝ่าฝืนอยู่ก็ได้ และผู้ ให้สมัปทานจะเพิกถอนสมัปทานไม่ได้ เว้นแต่ผู้ รับสมัปทานยงัคงฝ่าฝืนอยู่ต่อไป และผู้ ให้

สมัปทานได้เตือนผู้ รับสมัปทานเป็นหนงัสือดงักําหนดไว้ 

การคดิราคานํา้ประปา 

ให้ผู้ รับสัมปทานคิดค่านํา้ประปาจากผู้ ใช้นํา้ได้ตามรายละเอียดในสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปา ระหวา่งการประปาสว่นภมิูภาคกบัผู้ รับสมัปทาน ฉบบัลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2538 โดยอตัราค่านํา้ประปาซึง่กําหนด

ไว้ข้างต้นนัน้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีท่ีค่าใช้จ่ายในการทํานํา้ประปาได้เพ่ิมขึน้ ผู้ รับสมัปทานอาจเพ่ิมอตัราค่าจําหน่ายนํา้ประปาขึน้จาก

อัตราที่ใช้อยู่ได้ตามส่วนมากและน้อยตามรายละเอียดในสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาระหวา่งการประปาสว่นภมิูภาค กบัผู้ รับสมัปทาน ฉบบัลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2538 

(ข) ในกรณีที่เทศบาลหรือสขุาภิบาลมิได้เป็นผู้ รับสมัปทานเม่ือสิน้ระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัลงนามในสมัปทานนี ้

ถ้าเทศบาลหรือสขุาภิบาลหรือผู้ใช้นํา้ขอร้องมายงัผู้ ให้สมัปทานให้เปลี่ยนอตัราหรือวิธีคิดค่านํา้ประปา ผู้ ให้

สมัปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถ้าเป็นที่พอใจว่าการเปลี่ยนอตัราค่านํา้ประปาหรือการแก้ไขวิธีคิดค่า

นํา้ประปานัน้เป็นการสมควร โดยเหตท่ีุพฤติการณ์อันเป็นบรรทดัฐานที่ได้กําหนดอตัราหรือวิธีการคิดค่า

นํา้ประปาที่ใช้อยู่นัน้ได้เปลี่ยนแปลงไปก็ให้มีอํานาจสัง่เป็นหนงัสือให้ใช้อตัราและวิธีคิดค่านํา้ใหม่แทนได้

ตามท่ีผู้ ให้สมัปทานจะเหน็เป็นการยติุธรรมและสมควร คําสัง่นัน้ผู้ รับสมัปทานจะต้องปฏิบติัตาม 
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(ค) ถ้าผู้ รับสมัปทานประสงค์จะลดอตัราคา่นํา้ประปา ก็มีสิทธิจะลดคา่นํา้ประปาได้ไม่ว่าในเวลาใด แตต้่องแจ้ง

ให้ผู้ ให้สมัปทานทราบลว่งหน้า 15 วนั 

การสิน้สุดของสัญญา 

สมัปทานสิน้สดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรณีสิน้สดุอายสุมัปทาน 25 ปี โดยไมมี่การตอ่อาย ุ

(ข) กรณีผู้ รับสมัปทานคืนสมัปทานเม่ือเลิกกิจการ ผู้ รับสมัปทานจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ให้สมัปทานทราบ

ล่วงหน้าก่อน 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และเม่ือผู้ รับสมัปทานได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากผู้ ให้สมัปทานแล้ว 

จึงจะเลิกกิจการได้ ในกรณีเช่นนีใ้ห้นําข้อบงัคบัในหมวด 5 แห่งสมัปทานนี ้ซึง่ว่าด้วยสมัปทานสิน้อายแุละ

การเพิกถอนสมัปทานมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

(ค) กรณีเม่ือผู้ รับสมัปทานได้ทําการไปได้ 12 ปีคร่ึง นบัแต่วนัที่ได้ลงนามในสมัปทาน (วนัที่ 13 มกราคม 2543) 

และรัฐบาลหรือเทศบาลหรือสขุาภิบาลประสงค์ซือ้กิจการประปาของผู้ รับสมัปทานทัง้หมด (ในราคาตลาด

หรือราคาท่ีอนญุาโตตลุาการกําหนดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงราคากนัได้) ให้ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิถอนคืน

สมัปทาน 

(ง) กรณีเม่ือถกูเพิกถอนสมัปทาน 

การจ่ายเงนิปันผล 

การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจะกระทําได้ต่อเม่ือมีการกันสํารองตามกฏหมายไว้ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีแล้ว กําไรที่เหลือภายหลงัการจ่ายปันผลให้โอนไปบญัชีกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร กําไรสะสมท่ีสํารองตามกฏหมาย

ให้กนัไว้เป็นเงินสดโดยนําฝากประจําไว้ท่ีธนาคาร แตถ้่ามีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนที่ชําระแล้วจะเอาเงินจํานวนที่

เกินนีไ้ปลงทนุซือ้พนัธบตัร หรือตราสารการเงินอ่ืนเพ่ือหาผลประโยชน์ได้ แต่การลงทนุนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ให้

สมัปทานก่อน 

ค่าธรรมเนียม 

ตัง้แตว่นัเร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาเป็นต้นไป ผู้ รับสมัปทานต้องส่งเงินให้แก่ผู้ ให้สมัปทานเพ่ือทดแทนค่าใช้จ่าย

ของเจ้าพนกังานผู้ตรวจการของผู้ ให้สมัปทานในปีหนึ่งตามปฏิทินเป็นอตัราตายตวัในอตัรา 5 บาทต่อหนึ่งลกูบาศก์เมตรของ

ปริมาณนํา้ที่ทําได้เต็มกําลงัในหนึ่งชัว่โมง แต่เงินจํานวนนีจ้ะต้องชําระไม่น้อยกว่า 50 บาท หรือมากกว่า 200 บาทต่อหนึ่งปี  

เงินจํานวนนีจ้ะต้องชําระล่วงหน้าปีละครัง้ภายในเดือนธันวาคม ของทกุปี สําหรับในปีแรก จะต้องชําระเงินตามส่วนมากและ

น้อยแห่งปีตามท่ีเปิดทําการมาแล้วให้แก่ผู้ ให้สมัปทาน ทัง้นี ้ให้ชําระภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่ได้เร่ิมจําหน่ายนํา้ประปาหรือ

ถ้าหากเวลาท่ีเปิดทําการยงัไมท่นัครบ 3 เดือนก็สิน้ปี ก็ให้ชําระเงินก่อนสิน้ปี 

ทัง้นีป้ระปาปทมุธานี ได้ยินยอมสละประโยชน์แห่งเง่ือนเวลาในการส่งเงินให้แก่ผู้ ให้สมัปทานเพ่ือทดแทนค่าใช้จ่าย

ของเจ้าพนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานดงักลา่ว โดยประปาปทมุธานี ตกลงและยินยอมชําระเงินดงักลา่วลว่งหน้าตลอด
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อายขุองสมัปทานในคราวเดียวในวนัที่ได้รับอนมุติัสมัปทาน และสละสิทธิเรียกร้องเงินดงักลา่วคืน หากสมัปทานสิน้สดุลงก่อน

ครบกําหนดอายสุมัปทาน 

 
 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
 

    
 สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 1 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1) 

ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 “บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอ

รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1)  งบแสดงฐานะการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลู          

อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็น

สาระสําคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์  เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของนางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์  กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าว

ข้างต้น” 

 

 ช่ือ   ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
 

1.  นายณรงค์ แสงสริุยะ ประธานคณะกรรมการบริหาร ………………………… 

 

2.  นายสมโพธิ  ศรีภมิู       กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล ………………………… 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จดัการ 

ผู้ รับมอบอํานาจ      

      นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ ………………………… 

และเลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

1. ดร.ทนง พิทยะ  

 ประธานกรรมการและ

กรรมการออิสระ 

 

66  ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

0.009% 

  

ไมมี่ 2552 – ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการ 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

 

   หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 25/2547  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

  37th ASEAN Japan Business Meeting  

    ณ สาธาณรัฐแหง่สหภาพพมา่ 

   Japan Association of Corporate Executive 

 

  ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

และประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

ประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 

1979 จํากดั 

บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ 

จํากดั 

บริษัทหลกัทรัพย์ทหารไทย 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี  

ประกนัภยั (ประเทศไทย) 

จํากดั 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุม่บริษัทคิงเพาเวอร์ 

     ปัจจบุนั กรรมการที่ปรึกษา คณะบริหารธรุกิจ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

     2551 Visiting Fellow ADB Institute หวัข้อ 

“Thailand’s Crisis and 

Recovery” 

     2550 Visiting Professor มหาวิทยาลยัโยโกฮามา 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 3 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์(1) (2) 

 กรรมการและรองประธาน

กรรมการ 

 

67  ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัโอซาก้า

ประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัโอซาก้า

ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

0.053% ไมมี่ 2554- ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

2549 – 2552 

 

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการประธานกรรมการ 

กรรมการและรองประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการและกรรมการ 

 

กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒิุ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซยี      

เอนเนอร์จี จํากดั 

บริษัท ไฟฟ้า นํา้งมึ 2 จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

สถาบนัเทคโนโลย่ีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารราชกระบงั 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน) 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 4 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

3.นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

 

68  ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยทนุ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาลตร์ 

มหาวิทยาลยัฮิโตสบึาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 34/2548  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP22/2551)สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

0.025% ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั 

2549 - ปัจจบุนั 

 

 

 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการ 

กรรมการ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

บริษัท สตาซานิตาร่ี แวร์ จํากดั 

 

 

บริษัท สตาร์ทานิตาร่ี แวร์ 

จํากดั 

 

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 5 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปัจจบุนั ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาวเพ่ือมิตรภาพ 

ในพระบรมราชปูถมัภ์สมเดจ็

พระเทพรัตน์ราชสดุาสยาม

บรมราชกมุารี 

     ปัจจบุนั กรรมการบริหาร มลูนิธิชีวิตพฒันา ในพระ

ราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพ่ี

นางเธอเจ้าฟ้ากลัยานิวฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ 

     2546-2547 ที่ปรึกษา กองทนุ 30 ปี ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

     2546-2547 กรรมการ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและ

นําเข้าแหง่ประเทศไทย 

     2545 - 2547 รองผู้วา่การ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

     2544-2547 กรรมการ บจ. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) (TSD) 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 6 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

4. นายสมนกึ  ชยัเดชสริุยะ 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 กรรมการตรวจสอบ 

61  ปริญญาโท  สาขาวิชากฎหมาย จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมาย จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 46/2547  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 9/2547  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่น 

9/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

0.041% ไมมี่ 2549 – ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

2542 – 2543 

 

2540 - 2541 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ. 

 

รองอธิการบดี 

 

กรรมการและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการและผู้ อํานวยการ 

 

ผู้วา่การ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท คาเธ่ย์ลสีแพลน จํากดั 

(มหาชน) 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

(มหาวิทยาลยักรุงเทพ) 

บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จํากดั 

 

องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) 

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 

      

 

 

 

 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 7 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

5.นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการสรรหา และ

กําหนดคา่ตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

67  ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัแหง่รัฐแคลิฟอร์เนียลองบีช 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Directors Certification 

Progam(DCP) รุ่น 81/2549 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 18/2547  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่น 

17/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

 หลกัสตูร The Board’s Role in Managers and 

Acquisitions สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 

- ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา  

และกําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดา่นช้างไบโอ-เอ็นเนอร์

ย่ี จํากดั 

บริษัท ภเูขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ย่ี 

จํากดั 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 8 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

   Advanced Management Program: The 

International Senior Manager’s Program 

 

  2539 – ม.ค.

2546 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

 

บริษัท สยามคราฟท์

อตุสาหกรรม จํากดั 

บริษัท อตุสาหกรรมกระดาษ

คราฟท์ไทย จํากดั 

บริษัท กระดาษสหไทย

อตุสาหกรรม จํากดั 

        

        

        

        

        

        

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 9 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

6. นายณรงค์  แสงสริุยะ (1) (2) 

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการบริหาร 

68  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                         

จฬุาลกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

0.05% ไมมี่ 2554-ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

บริษัท บางปะอินโคเจน     

เนอเรชัน่ จํากดั 

บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั 

   หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 54/2548  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

  ปัจจบุนั กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่อาวโุส กลุม่งานปฏิบติัการ

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน) 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย          

เอนเนอร์จี จํากดั 

     ปัจจบุนั กรรมการ  

และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 10 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

7. นายประเสริฐ  มริตตนะพร (1) (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและกําหนด   

คา่ตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

56  ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 54/2548  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

0.00000

25% 

ไมมี่ 2554-ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่อาวโุสกลุม่งานบริหาร     

กรรมการ, กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง     

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

 

บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั 

บริษัท เซาท์อีส เอเซีย เอน

เนอร์จี จํากดั 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 11 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

8.ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ (1) (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 

55  ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพี

วิศวกรรม) มหาวิทยาลยัอินส์บรุค  ประเทศ

ออสเตรีย 

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 81/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 36/2548  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

0.006 % ไมมี่ ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการ  

 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

 

กรรมการ 

 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ท

เวิร์ค จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 12 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

9.นายสวิุช  พึง่เจริญ 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 

66  ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการ

เมืองการปกครอง 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยั

โตฮอคก ุประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสตูร Director Certification Program  

      (DCP) รุ่น 37/2546  สมาคมสง่เสริมสถาบนั  

     กรรมการบริษัทไทย 

  หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหาร 

     เศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนกับริหารระดบัสงู 

       รุ่นที่ 1/2546 สถาบนัพระปกเกล้า 

 

- ไมมี่ ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

 

2546-2549 

 

 

ที่ปรึกษา 

 

กรรมการและกรรมการบิหาร 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 13 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

10. นายเรียวทาโร ซมิู (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหารและกําหนด

คา่ตอบแทน 

 

52  ปริญญาตรี สาขาพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

วาซาดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 

- ไมมี่ พ.ย. 2555 - 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

และกรรมการสรรหาและกําหนด   

คา่ตอบแทน 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

    ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

รองประธาน 

 

รองประธาน 

 

กรรมการ 

แผนกธรุกิจโครงการ โครงสร้าง

พืน้ฐานภาคพืน้เอเซียแปซิฟิค 

บริษัท มิตซยุ แอนด์ คมัปานี 

(ไทยแลนด์) จํากดั  

บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชัน่

แนล จํากดั 

บริษัท มิตชยุ (เอเซียแปซิฟิค) 

พี ที อี จํากดั ประเทศสิงคโปร์ 

 

        

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 14 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

11. นายโตโมโนริ  ซซูกิู (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

44         ปริญญาตรี  สาขาวิชาพาณิชยกรรม  

      มหาวิทยาลยัวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสตูร  Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 154/2554 

- ไมมี่ ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. นํา้ประปาไทย  

 

     ปัจจบุนั กรรมการ 

 

บจ. มิตซยุ วอเตอร์ โฮลดิง้ส์

(ประเทศไทย) จํากดั 

     ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไป แผนก 2 

ฝ่ายพฒันาโครงการพลงังานขัน้ที่ 1 

บจ. มิตซยุ แอนด์ โค ลิมิตเตด็ 

โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 15 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

12. นายสมโพธิ  ศรีภมิู (1) (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการผู้จดัการ 

 

52  ปริญญาโท การวางแผนทรัพยากร และการ

บริหารจดัการ สถาบนับณัฑิตศกึษา กองทพัเรือ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง) 

มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์           

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิทยาลยัการทหาร

เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 73/2549  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 Building New Business in Established 

Organizations, USA 

0.054% ไมมี่ 2554- ปัจจบุนั 

2553-ปัจจบุนั 

 

2552-ปัจจบุนั 

2550-ปัจจบุนั 

2548-ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ, กรรมการบริหาร 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอ

เรชัน่ส์ จํากดั 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 16 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

13. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

 

39  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (สาขาการบญัชี )

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี พาณิชศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 121/2552  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 79/2552  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

0.006% ไมมี่ ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2553-2548 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ผู้ช่วยผู้จดัการตรวจสอบบญัชี 

บริษัท บางเขนชยั จํากดั 

บริษัท ไทยวอเตอร์               

โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท 

แอนด์ ยงั จํากดั 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 17 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

14. น.ส.ปทิดา  ไชยเสน  

 ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากร

บคุคลและธรุการ 

47  ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  

      (สาขาการบริหารการศกึษา) จฬุาลงกรณ์      

มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  

      (สาขาการบริหารบคุคล) จฬุาลงกรณ์      

มหาวิทยาลยั 

 

0.023% ไมมี่ 2549 – ปัจจบุนั 

 

2536-2549 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

และธรุการ 

ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 

 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท บางกอกไมโคร บสั 

จํากดั 

     หลกัสตูร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

     



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 18 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

15. นายสมภล กฤษฎาสิมะ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

55  ปริญญาโทบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 

สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บญัฑิต (โยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 110/2551  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

      - ไมมี่ 2553-ปัจจบุนั 

 

2553-2554 

 

2550-2552 

2538-2552 

 

 

 

 

 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

 

กรรมการ กรรมการผู้จดัการ 

 

 กรรมการผู้จดัการ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและ

พฒันาธรุกิจ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 

จํากดั 

บริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากดั 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

   

 

 

 

     

       

       



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 19 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

16. นายศิวา นาคธารีย์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 

55   ปริญญาโท รัฐประศาสนศาลตร์มหาบณัฑิต  

สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยับรูพา 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 73/2549  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

        หลกัสตูร What does it take to be and MD of   

Listed Company? 

- ไมมี่ 2554– ปัจจบุนั 

 

 

2553-2554 

ผู้ อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 

 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

    2550 – 2552 Executive Vice President, 

Funding & Securities 

บริษัท เอเพก็ซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากดั (มหาชน)  

    2546 - 2550 Executive Vice President,  

Finance  & MIS 

บริษัท ซนัเทคกรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

       



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 20 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

17. นายชชัวาล เทียนประเสิรฐกิจ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

46  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

ภาควิชาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

        หลกัสตูร What does it take to be and MD of   

         Listed Company? 

- ไมมี่ 2554- ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

     

2553-2554 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

    2551 –2553 ผู้จดัการอาวโุส สว่นพฒันาธรุกิจ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

    2547 – 2550 

 

2544-2547 

ผู้จดัการสว่นสนบัสนนุ 

 

ผู้จดัการสว่นสารสนเทศ 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

JV-CKET (กิจการร่วมค้า 

โครงการรถไฟฟ้ากรุงเทพ) 

 

 

 

 

       



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 21 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

18. นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ 

ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการ

ผู้จดัการ 

47    ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต  

     มหาวิทยาลยัมหิดล 

   ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี) 

     มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

   หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) 

     รุ่น 24/2012  

  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 

     รุ่นที่ 43/2011 

 หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP)  

     รุ่นที่ 2/2011 

    หลกัสตูร What does it take to be and MD of   

     Listed Company? 

 ไมมี่ 2554-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการ

ผู้จดัการ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

    2539 -2554 ผู้จดักาสว่นฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

    2536 -2538 ผู้จดักาสว่นฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท อินเดก็ซ์ อินเตอร์  

เนชัน่แนล กรุ๊ป จํากดั 

 

 

 

 

       



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 22 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

19. นายณฐัพนธ์  กลิ่นห้าวหาญ 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม

และก่อสร้าง 

45    ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

     มหาวิทยาลยันเรศวร 

   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย่ี 

     ราชมงคล 

      

 

0.0134

% 

ไมมี่ 2555-ปัจจบุนั 

 

 

2554-2555 

 

2546-2553 

 

2544-2546 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่าย

วิศวกรรมและก่อสร้าง 

 

ผู้จดัการสว่นปฏิบติัการโครงการ 

 

หวัหน้าแผนกซอ่มบํารุง 

 

ผู้จดัการโครงการสว่นงานติดตัง้ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ 

จํากดั 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ 

จํากดั 

บริษัท ไทโก้ เอิร์ท เทค   

(ประเทศไทย) จํากดั 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 23 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

20 นายหงษ์ทอง อาทิตย์ 

รักษาการณ์ผู้ อํานวยการฝ่ายบริการ

ลกูค้า 

45    ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  

     โครงสร้างพืน้ฐานและการบริหาร 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  

     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย่ี 

     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

0.00004

% 

ไมมี่ 2555-ปัจจบุนั 

 

 

2554-2555 

2548-2553 

 

2544-2547 

2543-2544 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายบริการ

ลกูค้า 

 

ผู้จดัการสว่นปฎิบติัการ 

หวัหน้าแผนกวิศวกรรมและก่อสร้าง 

 

ผู้จดัการสนามงานทอ่ประปา 

ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

กิจการร่วมค้า JWTWCK 

บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชัน่

แนล จํากดั  

บริษัท เอส วี เอส คอนซนั

แตนท์ จํากดั 

 

 

 

 

 



บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทนํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน)ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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หมายเหตุ

บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

1. บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)(1)
/,x / /,///

♦,
/,///


/,///
▲,

/,// /
▲,♦

/,// /,// /
♦

/
▲,♦

/,//
♦  x  ประธานกรรมการ

2. บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั(2) / /,x /  /  กรรมการ

3. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั(2) /  //  กรรมการบริหาร

4. บริษัท ซเีค พาวเวอร์ จํากดั(3) /,x / / / / / /// กรรมการตรวจสอบ

5. บริษัท ช. การช่าง จํากดั (มหาชน) / /,// /,// / ▲ กรรมการสรรหาและ

6. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) /,x     กําหนดค่าตอบแทน

7. บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) / /,//  ♦  กรรมการบริหารความเสยีง

8. บริษัท บีเอ็มซแีอล เน็ทเวร์ิค จํากดั /  กรรมการบรรษัทภิบาล

9. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั / /     ผู้บริหาร

10. บริษัทคอนสตรัคชัน่ แมททีเรียลซพัพลาย จํากดั /

11. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิง้ จํากดั /

12. บริษัท ซ.ีเค. ออฟฟิซทาวเวอร์ จํากดั /

13. บริษัท ช.การช่าง เรียลเอสเตท จํากดั /

14. บริษัท เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จํากดั /

15. บริษัท ท่ีดนิบางปะอิน จํากดั /

16. บริษัท มหาศริิสยาม จํากดั /

17. บริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชัน่ จํากดั /

18. บริษัท มหาศริิ จํากดั /

19. บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จํากดั /

20. บริษัท สยาม ซ.ีบี.บี. เอ็นจิเน่ียร่ิง จํากดั / / / /

21. บริษัท ชลเวทย์โยธา จํากดั / /

22. บริษัท ทางดว่นกรุงเทพเหนือ จํากดั /

23. บริษัท ไทยประชา จํากดั /

24. บริษัท บางนา พาร์ค จํากดั /

25. บจ.รอยลัระยองเรียลเอสเตทอินเตอร์เนชัน่แนล /

26. บริษัท โรจนะสวนเกษตรและรีสอร์ท จํากดั /

27. บริษัท สวนเกษตรพรหมประทาน จํากดั /

28. บริษัท กรุงเทพ-โตควิ สรรพสินค้า จํากดั /

หมายเหต ุ: (1) บริษัท (2) บริษัทย่อย (3) บริษัทร่วม

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ุ

เอกสารแนบ 1 หน้า 1เอกสารแนบ 1 หน้า 1



บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทนํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน)ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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หมายเหตุ

29. บริษัท ทรานสิท เอ็กซ์เพิร์ท จํากดั /  x  ประธานกรรมการ

30. บริษัท เมโทร มอลล์ ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั /  /  กรรมการ

31. บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวคิส์ จํากดั /  //  กรรมการบริหาร

32. บจ. มิตซยุ วอเตอร์ โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) / / /// กรรมการตรวจสอบ

33. บริษัท สตาร์ซานิตาร่ี แวร์ จํากดั /,/// ▲ กรรมการสรรหาและ

34. บมจ. โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) /,///     กําหนดค่าตอบแทน

35. บริษัท ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั(มหาชน) /  ♦  กรรมการบริหารความเสยีง

36. บริษัท บริหารสินทรัพย์สขุมุวทิ จํากดั /, X  กรรมการบรรษัทภิบาล

37. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท) /,//     ผู้บริหาร

38. บริษัท ดา่นช้างไบโอ-เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั /

39. บริษัท ภเูขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั /

40. บริษัท ดอนเมืองโทลเวย์ จํากดั (มหาชน) /,///

41. บมจ. ยนิูคเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ /,///

42. บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จํากดั (มหาชน) /,///

43. บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากดั /

44. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย /, X

45. กลุ่มบริษัทคงิเพาเวอร์ /

ผู้บริหารของบริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัท นา
ยส
มโพ

ธิ ศ
รีภ
มูิ

นา
ยส
มเกี

ยร
ติ ปั

ทม
มง
คล
ชัย

นา
งสา

วป
ทดิ
า ไ
ชย
เสน

นา
ยส
มพ
ภ ก

ฤษ
ดา
สิม
ะ

นา
ยศ
วิา 
นา
คธ
ารีย์

นา
ยช
ัชว
าล

 เท
ยีน
ปร
ะเส
ริฐกิ

จ

นา
งสา

วสุ
ดา
รัต
น์ เ
จีย
มจ
ันท
ร์

นา
ยณั
ฐพ
นธ์

 กล
ิ่นห้
าวห

าญ

นา
ยห
งษ์
ทอ
ง อ
าท
ติย์

หมายเหตุ

1. บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)(1)           /  กรรมการ

2. บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั(2) / /     ผู้บริหาร

3. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั(2) / /

4. บริษัท ซเีค พาวเวอร์  จํากดั(3) /

5. บริษัท บางเขนชยั จํากดั /

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

5. บรษท บางเขนชย จากด /

หมายเหต ุ: (1) บริษัท (2) บริษัทย่อย (3) บริษัทร่วม

เอกสารแนบ 1 หน้า 2เอกสารแนบ 1 หน้า 2
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