
 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)   
 

 สว่นที 1 หน้าท ี1 

ส่วนที 1   :   การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 
บริษัท นําประปาไทย จํากดั ( มหาชน )(บริษัท ฯ) ได้จดทะเบียนจดัตงัเมือวนัที 11 กนัยายน 2543 โดยมีวตัถุประสงค์เพือ

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทดแทนการใช้นําบาดาล และเป็นการแก้ปัญหา
แผ่นดินทรุดและนําเค็มแทรกซึมสู่แหล่งนําใต้ดิน บริษัทฯ ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีแม่นําทา่จีนเป็นแหล่งนําดิบในการผลิตนําประปาของบริษัทฯ ทงันีบริษัทฯ ได้ทําสญัญา
ซือขายนําประปากับ กปภ. เป็นเวลา 30 ปี โดยเริมจ่ายนําตามสัญญาให้กับกปภ. ในพืนที  อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน 
อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม อําเภอกระทุ่มแบนและอําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตงัแต่ปี 2547 ตามสญัญา
การซือนําขนัตําเริมที 200,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ตอ่มาในเดือนธนัวาคม 2551 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาแก้ไขเพิมเติมกบั กปภ.อีก 1 
สญัญา โดย กปภ. เพิมการรับซือนําขนัตําเพิมขนึปีละ 9,000 ลกูบาศก์เมตรเป็นเวลา 5 ปี จนครบ 354,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ใน
ปี 2558 ในขณะทีปัจจบุนับริษัทฯ มีกําลงัการผลิตนําประปาสูงสุดที 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ถือเป็นอนัดบัหนึงเมือเทียบกบัผู้
ประกอบกิจการนําประปาภาคเอกชนรายอืนในประเทศไทย และในปี 2549 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพิม
ทุนจดทะเบียนเป็น 3,990 ล้านบาท ซึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค ในวนัที 22 พฤษภาคม 2551   

ทงันี ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ทีจะมีขนึในเดือนมีนาคม 2557 คณะกรรมบริษัทได้เสนอให้ทีประชุม
พิจารณาอนมุตัเิปลียนชือบริษัท จากเดมิ บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) เป็น บริษัท ทีทีดบับลิว จํากดั (มหาชน) 
    1.1 วสัิยทัศน์ คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครังที 2/2553 เมือ 30 เมษายน 2553 ได้ปรับปรุงวิสยัทศัน์จากเดมิทีมุ่งเน้น
เป็นผู้ นําในธุรกิจเกียวกบันํา เป็น “บริษัทชนันําของประเทศในการดําเนินธุรกิจเกียวกบันํา พลงังาน และสิงแวดล้อม”  

1.2 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการครังที 7/2551 เมือ 13 สิงหาคม 2551 ได้กําหนดเป้าหมายการ
ปฏิบตัิงาน 5 ปี โดยมีสาระสําคญัครอบคลุมเป้าหมายยอดการผลิตนํา เป้าหมายรายได้ เป้าหมายการพฒันาบุคลากรเป้ าหมาย
รางวลัคณุภาพ รางวลัด้านธรรมาภิบาล และ เป้าหมายการสนบัสนนุด้านสงัคมและสิงแวดล้อม เพือเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารไป
ดําเนินการจดัทําแผนงานให้สอดคล้องกบัเป้าหมายดงักล่าว ทงันี ในแต่ละปีได้ทําการปรับปรุงเป้าหมายดงักล่าวให้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานใน 5 ปีต่อไปอย่างต่อเนือง โดยเป้าหมายของปี 2556-2560 นนั ได้กําหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 
3/2555  เมือวนัที 26 กรกฏาคม 2555กําหนดไว้ดงันี 

1.2.1   ด้านผลการดาํเนินงานบริษัท 
1.2.1.1 รักษาการเตบิโตของรายได้เฉลียไม่น้อยกวา่ปีละ         15% 
1.2.1.2 มีผลการตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น  (ROE) ไม่น้อยกวา่                       15% 
1.2.1.3 มีผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (ROA) ไม่น้อยกวา่                        10% 

1.2.2   ด้านผลการบริหารจัดการความเสียง ดําเนินการให้บริษัทมีโครงสร้างรายได้ ณ สินปี 2559 ประกอบด้วย 
            1.2.2.1  ธุรกิจนําประปากบั กปภ.                          65% 

1.2.2.2 ธุรกิจอืนนอกเหนือจากธุรกิจในข้อ 2.1                         35% 
1.2.3 ด้านการบริหารงานต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อสังคม ชุมชนและสิงแวดล้อม 

1.2.3.1 ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาลจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดบั “ ดีเลิศ” ภายใน ปี 2556 และ
คงไว้ซงึระดบันีในปีตอ่ๆ ไป 
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1.2.3.2 พนกังานได้รับผลตอบแทนเฉลียที 75 percentile เมือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของบริษัทสาธารณูปโภคใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2558 

1.2.3.3 ลกูค้ามีความมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และ/หรือ ต่อผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 90% ภายในปี 
2557 และคงไว้ซงึอตัรานีในปีตอ่ๆ ไป 

1.2.3.4 คูค้่าร้องเรียนเกียวกบัการทําธุรกรรมกบับริษัทฯ เฉลียไม่เกิน 1 รายต่อการซือสินค้าภายในปี 2555 และคงไว้ซงึ
อตัรานีในปีตอ่ๆ ไป 

1.2.3.5 สนบัสนนุกิจกรรมของชุมชน สิงแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ คิดเป็นงบประมาณระหว่าง  0.75-1.00% ใน
วงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาทตอ่ปี  

1.2.3.6 ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
1.3 ปรับเปลียนลักษณะการประกอบธุรกิจ นอกจากการมีสญัญาผลิตนําประปาให้ กปภ.ในพืนทีจังหวดันคปฐมและ

สมทุรสาครแล้ว บริษัทฯ ได้ปรับเปลียนลกัษณะการประกอบธุรกิจ ด้วยการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการเข้าซือสิทธิ
การบริหารและจดัการนําประปาและนําเสียในนิคมอตุสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดงันี 

     1.3.1 การลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด 
เมือวนัที 29 มิถนุายน 2550 บริษัทฯ ได้เข้าซือหุ้นสามญัของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั (ประปาปทมุธานี) ในการเข้า

ซอืหุ้นประปาปทมุธานีในครังนี ทําให้ประปาปทมุธานีมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทงันี บริษัทประปาปทมุธานีประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนําประปาให้กับ กปภ. เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยบริษัทประปาปทุมธานีได้เข้าทําสัญญาให้สิทธิการผลิตและ
จําหน่ายนําประปากับ กปภ. เมือวนัที 31 สิงหาคม 2538 มีอายุสญัญา 25 ปี เริมตงัแต่วนัที 15 ตลุาคม 2541 และสินสุดวนัที 14 
ตุลาคม 2566 โดย กปภ. รับซือนําประปาจากประปาปทุมธานีเพือจําหน่ายแก่ประชาชนในพืนทีบริการปทุมธานี -รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี  โดยประปาปทุมธานีได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เมือวันที 13 มกราคม 2543 มี
ระยะเวลา 25 ปี  ประปาปทมุธานี มีโรงผลิตนําประปาที อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี โดยจ่ายนําประปาให้กบั กปภ. สํานกังาน
ประปาปทุมธานี สํานกังานประปารังสิต สํานกังานประปาธัญบุรี และสํานกังานประปาคลองหลวง โดยปัจจุบนับริษัทฯ ถือหุ้นใน
ประปาปทมุธานีร้อยละ 98 อีกร้อยละ 2 ถือหุ้นโดย กปภ. 

 1.3.2 การควบรวมกิจการของบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชันส์ จาํกัด 

 บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากดั ซึงเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ควบรวมกิจการกบับริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากดั ซึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ประปาปทมุธานี ในวนัที 8 มกราคม 2553 และจดัตงัเป็นบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชนัส์ จํากดั และมีการ
เปลียนสญัญาจากสญัญาบริหารจดัการและการซอ่มบํารุง เป็นสญัญาการซ่อมบํารุง ดําเนินการซ่อมบํารุงให้กบับริษัทฯ และบริษัท
ประปาปทมุธานี รวมถึงทีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชนัส์ในสดัส่วนร้อยละ 68  
ของจํานวนหุ้นทงัหมด 60 ล้านหุ้น 

 1.3.3 การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 เมือวนัที 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาการเข้าซือสิทธิในการบริหารและจดัการนําประปาและนําเสียใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระยะเวลาการเข้าซือสิทธิ 30 ปี มูลค่า 1,400 ล้านบาท โดยมีกําลังการผลิตนําประปาบนผิวดินที 
48,000 ลบ.ม./วัน ราคาจําหน่ายนําประปาอยู่ที 22.5 บาทต่อลบ.ม. และมีกําลังการบําบัดนําเสียที 18,000 ลบ.ม./วนั ราคา
ค่าบริการในการบําบดันําเสียอยู่ที 7-9 บาทต่อลบ.ม.แล้วแต่ระดบัคุณภาพของนําทีเสีย แต่ถ้าระดบัคุณภาพของนําเสียเกินกว่า
เกณฑ์ทีกําหนดไว้จะคิดค่าบริการในอตัรา 20 บาทต่อ ลบ.ม. โดยเหตผุลหลกัทีบริษัทฯ เข้าไปซือสิทธิทีนิคมบางปะอิน คือ 1) เป็น
การลดการพึงพารายได้จากลูกค้ารายเดียว คือ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)และมีพืนทีในการให้บริการเพิมมากขนึ 2) เป็นการ
ขยายฐานทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจการบําบดันําเสีย และ 3) เป็นผู้ให้บริการโดยตรงกบัลกูค้าเองอย่างครบวงจร   
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 1.3.4 การลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 เมือวนัที 13 กนัยายน 2554 บริษัท ฯ ได้เข้าซือหุ้นสามญัของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั ( CKP)  จากบริษัท ช.การช่าง 
จํากดั ( มหาชน ) ( “CK”)  จํานวน 1,100,000 หุ้น  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากดั ( มหาชน ) ( “BECL”) จํานวน  1,200,0000 หุ้น 
และ บริษัท ทีดินบางปะอิน จํากดั ( “BLDC” ) จํานวน 699,999 หุ้น  ซงึเมือรวมกบัหุ้นเดิมทีถืออยู่แล้ว 1 หุ้น  ทําให้บริษัทฯ ถือหุ้น
รวม 3,000,000 หุ้น ทีราคา 10 บาท มลูค่ารวมทงัสิน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน 100 ล้าน 
บาท   ในวนัที 1 พฤศจิกายน 2554 ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ CKP มีมตใิห้เพิมทนุจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 9,200 ล้าน
บาท  ดงันนัเพือเป็นการรักษาสดัส่วนการถือหุ้นใน CKP ในสดัส่วนร้อยละ 30 บริษัทฯ จะต้องซือหุ้นเพิมทนุของ CKP จํานวนรวมไม่
เกิน 273,000,000 หุ้นซึงเมือรวมกับหุ้ นทีบริษัทฯได้มาก่อนหน้านีจํานวน 3,000,000 หุ้นจะทําให้บริษัทฯ ถือหุ้ นรวมทงัสิน 
276,000,000 หุ้น  หรือคืดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นจดทะเบียจํานวน 920,000,000 หุ้น  ทงันี CKP ได้จดทะเบียนเพิมทนุในปี 2555 
และบริษัทฯ ได้จ่ายชําระคา่หุ้นในส่วนทีมีการเพิมทนุเป็นทีเรียบร้อยแล้วเมือเดือนพฤษภาคม 

      ในปี 2556 CKP แปรสภาพจากบริษัทจํากดัเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมีทนุจดทะเบียน 5,500 ล้านบาทและเมือเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามญัของบริษัทร่วม บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จํากดั จํานวน 999,999 หุ้น โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นกัลงทนุทวัไป ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมดงักล่าวลดลงจากร้อย
ละ 30 เหลือร้อยละ 25 หลงัจากทีบริษัทร่วมดงักล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 
 

 
 
 
 

 
 

 
หมายเหต ุ: *ส่วนทีเหลืออีกร้อยละ 2 ถือหุ้นโดย การประปาส่วนภมูิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.0 % 

32.0 % 
บจก. ประปาปทมุธานี 

ทนุจดทะเบียน  1,200  ล้านบาท 
ทนุทีชําระแล้ว  1,200  ล้านบาท 

บมจ. นําประปาไทย 
ทนุจดทะเบียน  3,990  ล้านบาท 
ทนุทีชําระแล้ว  3,990  ล้านบาท 

* 98.0 %

บจก. ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชนัส์ 
ทนุจดทะเบียน  60  ล้านบาท 
ทนุทีชําระแล้ว  60  ล้านบาท 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
ทนุจดทะเบียน 5,500  ล้านบาท 
ทนุทีชําระแล้ว  5,500  ล้านบาท 

25.0 % 


