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 การบริหารความเสียงเป็นองค์ประกอบทีสําคญัของทกุกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารมีการ
ทบทวนความเสียง แผนบริหารความเสียง โดยพิจารณาปัจจยัสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปทีส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมถงึการตดิตามผลการดําเนินงาน ตามแผนบริหารความเสียง รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสียง เป็น
ประจําทกุรายไตรมาส เพือควบคมุความเสียงอย่างตอ่เนือง 

 คณะกรรมการบริหารความเสียงมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบาย ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และ
กํากับดูแลการนํากรอบการบริหารความเสียงของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิ ติดตามการระบุความเสียง ประเมินความเสียง ความ
เพียงพอของการจดัการความเสียงทีสําคญั การรายงานความเสียง และปฏิบตัหิน้าทีตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทบทวนความเสียงทีมีอยู่ (Residual Risk) และมีนยัสําคญัตามทะเบียนความเสียงขององค์กร
อย่างต่อเนืองจากปีทีผ่านมา โดยเพิมเติมรายการความเสียงทีเกิดขึนในระหว่างปีจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทงัภายในและ
ภายนอกองค์กรโดยเฉพาะเรืองของปัญหาการเมืองภายในประเทศทีส่งผลกระทบทงัต่อเศรษฐกิจ นโยบายการบริหารประเทศ 
การลงทนุจากทงัภายในและภายนอก และส่งผลให้การพิจารณาลงทนุของบริษัทฯ ทงัในธุรกิจนํา ธุรกิจด้านพลงังานและธุรกิจ
เป็นมิตรกบัสิงแวดล้อมของบริษัทฯ อยู่ในภาวะทียากต่อการตดัสินใจ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์การลงทนุและทบทวนรายการ
ความเสียงตามลําดบั อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยงัคงดําเนินการบริหารจดัการความเสียงขององค์กรตามกรอบงานการบริหารความ
เสียง (Enterprise Risk Management Framework) ในธุรกิจนําประปาซงึถือเป็นแหล่งทีมาของรายได้หลกัขององค์กร และใน
การลงทนุในกลุ่มธุรกิจพลงังานและธุรกิจเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริหารความเสียงร่วมกนัพิจารณาประเมินความเสียง ในธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนดําเนินธุรกิจ 5 ปี 
โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมหรือปัจจยัตา่งๆ ทีเปลียนแปลงไปตามทีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้จดัประเภทความเสียงออกเป็น 
4 ด้าน คือ คือ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการดําเนินงาน (Operations) ด้านการเงิน (Financial) และ ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ (Compliance) โดยการจดัทําทะเบียนความเสียงทีประกอบด้วย รายการความเสียง มาตรการควบคมุความเสียง 
ดําเนินการจดัการและติดตามผลการดําเนินการจดัการความเสียงตามแผนงานทีได้จัดทําไว้ อย่างต่อเนืองโดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี 

 

3.1 ด้านกลยุทธ์   
  

ความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ซงึมีปัจจยัเสียง 1  ข้อ คือ 

 ก. ความเสียงในส่วนทเีกียวข้องกับการทาํธุรกิจใหม่ (ธุรกิจอืนๆ ทนีอกเหนือจากธุรกิจนําประปา)  
 จากปัจจยัสภาพแวดล้อมทงัภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะเรืองของปัญหาการเมืองภายในประเทศทีส่งผล
กระทบทงัต่อเศรษฐกิจ นโยบายการบริหารประเทศ การลงทุนจากทงัภายในและภายนอก ส่งผลให้การพิจารณาลงทุนของ 
บริษัทฯ ทงัในธุรกิจนํา ธุรกิจด้านพลงังานและธุรกิจเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อมของบริษัทฯ อยู่ในภาวะทียากต่อการตดัสินใจ ต้องมี
การปรับกลยุทธ์การลงทนุจากรูปแบบการพฒันาโครงการลงทนุใหม่ๆ มาเป็นการรูปแบบการเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นเฉพาะในธุรกิจ
ด้านธุรกิจพลงังานและธุรกิจเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม การทีบริษัทฯไม่สามารถขยายการดําเนินธุรกิจออกไปถือเป็นผลกระทบต่อ
การขยายตวัหรือการเจริญเตบิโตขององค์กรในอนาคต บริษัทฯได้กําหนดมาตรการจดัการความเสียงในเรืองดงักล่าวไว้ดงันี  

3. ปัจจัยความเสียง 
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มาตรการควบคมุความเสียง 
มุ่งเน้นการศกึษาการเข้าร่วมทนุในโครงการทีอยู่ระหวา่งการพฒันาหรือดําเนินการอยู่แล้ว โดยเป็นโครงการทีสามารถ

ก่อให้เกิดรายได้ได้ทนัที ทงันีเพือลดความเสียงของการประมาณการรายได้และระยะเวลาก่อสร้างทีคลาดเคลือน ไม่ว่าจะเป็น
โครงการในหรือต่างประเทศก็ตาม โดยทีผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาการลงทนุทงัในธุรกิจนําประปาและการบําบดันําเสียและ
การลงทนุในธุรกิจด้านพลงังานอย่างตอ่เนือง  

 

3.2  ด้านการดาํเนินงาน  

  

 ความเสียงด้านการดาํเนินงาน (Operation Risk) ซงึมีปัจจยัเสียง 3 ข้อ คือ 

 ก. การขาดความต่อเนืองในการส่งนําในท่อประธาน (Bulk Trunk Main-BTM) 

                นอกจากระบบการผลิตทีออกแบบและก่อสร้างเพือให้ผลิตนําประปาทีสะอาด ได้มาตรฐานกระทรวงอุตสากรรม และ
ได้รับการรับรองโดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ระบบการส่งและจ่ายนําประปาจะต้องส่งถึง กปภ .ผ่านไปยงัผู้ ใช้นํา
ในจงัหวดันครปฐมและสมทุรสาครได้อย่างเพียงพอตามระดบัแรงดนัทีกําหนดไว้ และจะต้องส่งได้อย่างต่อเนือง 7 วนั 24 ชวัโมง 
ระบบการส่งนําประปาจากโรงผลิตนําประปาบางเลน มายงัสถานีจ่ายนําพุทธมณฑล และมหาชยัด้วยด้วยท่อประธาน (BTM) 

ถือเป็นหวัใจสําคญัในเรืองของความตอ่เนืองและการรักษาระดบัคณุภาพการให้บริการกบั กปภ.และผู้ใช้นํา ตลอดจนมีผลต่อทงั
ภาพลกัษณ์ขององค์กรหากเกิดเหตกุารณ์ทีมีผลกระทบตอ่การส่งนําของท่อประธาน และรายได้จากการจ่ายนําของบริษัทฯ โดย
อาจมีสาเหตจุาก อบุตัเิหตจุากงานก่อสร้างใกล้เคียง เหตกุารณ์ของนําในทอ่ส่งเกิดแรงกระเพือมอย่างรุนแรง หรือเกิดการผุกร่อน
ของทอ่ส่ง  
มาตรการควบคมุความเสียง 
 บริษัทฯ ได้ดําเนินการป้องกนัความเสียงดงักล่าว โดยได้จดัทําโครงการป้องกนัและจดัการความเสียงของระบบการส่ง
นําในทอ่ประธานในด้านเทคนิค ดงันี 

 1) โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัการกัดกร่อนสนิมแบบ Cathodic โดยการจัดจ้างบริษัทฯ ผู้ เชียวชาญในงานทํา
ระบบป้องกนัสนิมเป็นผู้ดําเนินการติดตงัอุปกรณ์ พร้อมทงัทําการทดสอบระบบ Cathodic Protection ให้มีประสิทธิภาพการ
ทํางานทีสมบรูณ์ เสร็จสนิเรียบร้อยแล้ว 

 2)  โครงการเคลือบผิวท่อด้วยวิธี Cold  Applied Tape Coating มาตรฐาน AWWA C เป็นการเคลือบผิวท่อด้วยวิธี 
Cold Applied Tape Coating ตามขนัตอนและวิธีการทํางานตามมาตรฐาน AWWA C 209 สําหรับการเคลือบผิวทอ่จะ
ดําเนินการโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ ส่วนการตรวจและทดสอบ  (Inspection and Testing) จะใช้วิธี Holiday Test 100% 
โดยเป็นวิธีการตามมาตรฐานการทดสอบท่อประปา จากบริษัทภายนอกทีได้การรับรองมาตรฐานสากลให้เป็นผู้ดําเนินการจน
แล้วเสร็จในห้วงปี 2556 ทีผ่านมา 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัได้กําหนดมาตรการด้านการปฏิบตัิงานในการจดัการความเสียงเพิมเติมในปี 2557 อาทิเช่น 
การเตรียมแผนการจดัการเหตกุาณ์ในภาวะฉุกเฉิน เพือควบคมุสถานการณ์และจํากดัความเสียหายเหตกุาณ์ต่างๆ ทีจะเกิดกบั
ทอ่ประธาน เป็นต้น 
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  ข. ชือเสียงบริษัทฯ เสียหายมาจากการจ่ายนําประปาทไีม่ได้คุณภาพ 

 มาตรฐานนําประปา และคณุภาพนําประปาทีได้จากกระบวนนการผลิตตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหรรม และ
รับรองโดยกรมอนามัยกระทรวงอุตสาหกรรม เพือส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคไปยังผู้ ใช้นําในจังหวัดนครปฐมและ
สมทุรสาคร ซงึถือได้ว่าเป็นจงัหวดัทีประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กกว่า 5,000 โรงงาน 
ซงึเป็นทงัอตุสาหกรรมทีผลิตสินค้าเพืออปุโภคและบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปตา่งประเทศ ซงึมีมลูค่านบัหมืนล้านบาท 
ประกอบด้วยอตุสาหรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และไก่แช่แข็ง อาหารสด อาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมทอผ้า และอุตสากรรม
อิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น ดงันนัคณุภาพนําประปาทีได้มาตรฐานและได้คณุภาพ ถือเป็นหวัใจในกระบวนการผลิต และผลกระทบที
เกิดขึนจากการใช้นําประปาทีไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพและความน่าเชือถือของสินค้า
เหล่านนัจากผู้ผลิต 
 เพือสร้างความเชือมนัให้กบั กปภ.และผู้ ใช้นําในพืนทีให้บริการของบริษัทฯ อีกทงัภาพลกัษณ์ทีดีของบริษัทฯ ในการ
เป็นหนึงในผู้ผลิตนําประปาเอกชนรายใหญ่ทีสุดของประเทศ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียงในเรืองดงักล่าว โดยประเมิน
สาเหตหุลกัมาจากการด้อยคณุภาพของนําดิบจากแม่นําท่าจีนทีนํามาใช้ในกระบวนการผลิตนําประปา ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตนําประปาทีไม่มีประสิทธิภาพ ซงึความเสียงในเรืองดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อทงัด้านภาพลกัษณ์และผลประกอบการของ
องค์กร  
มาตรการควบคมุความเสียง 
 บริษัทฯ ได้ดําเนินการป้องกนัความเสียงในเรืองดงักล่าวไว้ดงันี 

 1) การขอความร่วมมือจากกรมชลประทาน ในการช่วยระบายนําตามคําร้องขอของบริษัทฯ  และประสานชมรมคนรักแม่
นําทา่จีน เพือร่วมผลกัดนัอีกทางหนงึ พร้อมกบัสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัทงั 2 หน่วยงานตามความเหมาะสมและตอ่เนือง  
 2) ติดตามและเฝ้าระวงัคณุภาพนําดิบทกุสปัดาห์ โดยการสุ่มตรวจและบนัทกึค่าคณุภาพนําดิบเพือมาวิเคราะห์คณุภาพ
นําดบิทงัคา่สี และ มงักานีส  และเพิมการติดตามเฝ้าระวงัให้มีความถีมากขนึ คืออย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 วนั ในกรณีทีคณุภาพนํา
ดบิมีแนวโน้มการด้อยคณุภาพสงูขนึ และหากพบความผิดปกตอิย่างมีนยัสําคญั จะประสานไปยงักลุ่มอนรัุกษ์แม่นําท่าจีนในการ
ขอความร่วมมือจากทางกรมชลประทานให้ระบายนําจากแม่นําแม่กลองซงึเป็นนําคณุภาพดีเข้ามาช่วย และฝ่ายบริการลูกค้าได้
จัดทํากระบวนการติอต่อสือสารไปยังผู้ ใช้นําเพือรับทราบข้อมูลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หรือกําหนดมาตรการเพือลด
ผลกระทบตอ่กระบวนการผลิต 

 3) ควบคมุกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการจดัทําคู่มือการปฏิบตัิงานในขนัตอนการผลิตนําประปา ขนัตอน
การตรวจสอบคุณภาพ ในแต่ละกระบวนการผลิต ตงัแต่ต้นกระบวนการคือการปรับปรุงคุณภาพนําดิบ การสุ่มตรวจคุณภาพนํา
ระหว่างกระบวนการผลิต จนกระทงัได้การตรวจสอบคณุภาพนําประปาทีได้ โดยการทวนสอบการปรับจ่ายสารเคมี ให้เป็นไปตาม
คําสงัดําเนินการจากห้องปฏิบตักิารควบคมุคณุภาพนํา เพือให้ผลิตได้อย่างตอ่เนืองและมนัใจได้ว่านําประปาทีผลิตได้มีคณุภาพ
เป็นตามมาตรฐาน  นอกจากนีบริษัทฯ ยงัได้ให้ความสําคญัในด้านการดแูลบํารุงรักษาเครืองจกัรและอุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิต มิให้เกิดความชํารุดเสียหายและกระทบตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต 
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 ค. การเกิดอุทกภัยครังใหญ่ กระทบต่อระบบผลิตและจาํหน่ายนําประปา 

 จากสถานการณ์ทีเกิดเหตกุารณ์นําท่วมครังใหญ่ เมือปี 2554 บริษัทฯ ได้พิจารณาพืนทีปฏิบตัิงานทีอาจได้รับผลจาก
การเกิดอทุกภยัครังใหญ่ทีอาจส่งผลตอ่กระบวนการผลิต ส่งและจ่ายนําประปาทงัในส่วนของโรงผลิตนําประปาทีบางเลน สถานี
จ่ายนําทงั 4 แห่งอนัได้แก่ สถานีจ่ายนําพุทธมณฑล มหาชยั คลองโยงและกระทุ่มแบน ตลอดจนทีสํานกังานใหญ่ ถนนพุทธ
มณฑลสาย 5  ภายหลงัวิกฤติการณ์ดงักล่าวบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมลูและนํามาจดัทําแผนการจดัการเหตกุารณ์อุทกภยั ทงันี
เพือสร้างความมันใจให้กับ กปภ .และผู้ ใช้นําในพืนทีให้บริการเกิดความมันใจในศักยภาพการผลิตทีบริษัทฯ สามารถจ่าย
นําประปาทีสะอาดและได้มาตรฐานได้อย่างเพียงพอและต่อเนือง ทงันีความเสียงจากการหยุดการผลิต ส่งและจ่ายนําจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ทงัในเรืองของรายได้และภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กําหนดมาตรการในการ
จดัการกบัความเสียงไว้ดงันี 

มาตรการควบคมุความเสียง 
 1) จดัทําคู่มือบริหารเหตกุารณ์ฉุกเฉิน (Incident Management Manual) ให้ครอบคลุมการจดัการกับเหตกุารณ์
อทุกภยั โดยคูมื่อดงักล่าวได้จดัทําแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2556   
 2)  ฝึกปฏิบตั ิฝึกซ้อม และฝึกทบทวนคูมื่อตามวงรอบ บริษัทฯ โดยหน่วยงานทีรับผิดชอบได้จดัให้มีการฝึกปฏิบตัิโดย
ใช้วธีิการซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เพือให้มนัใจได้ว่าผู้ ทีเกียวข้องได้เข้าใจในขนัตอนของการจดัการเหตกุารณ์ได้
เป็นอย่างดี และเกิดการบรูณาการของการทํางานร่วมกนั  
 3) ดําเนินการตามแผนการเฝ้าระวงัและป้องกนัเหตแุม่นําทา่จีนหนนุสงูโดยโรงผลิตนําประปาบางเลน   
 4) ดําเนินการเฝ้าระวงัการระบายนําของกรมชลประทาน โดยทําการตรวจสอบปริมาณนําดิบทีไหลผ่านประตรูะบาย
นําแตล่ะแหง่ทีมีผลกบับริษัทฯ ซงึมีประตรูะบายนําทีสําคญัมีดงันี ประตรูะบายนําพลเทพ , ประตรูะบายนําโพธิพระยา, T15 ต.
บางไทรป่า อ.บางเลน, ประตรูะบายนําคลองพระพิมล, ประตรูะบายนําบางภาษี, ประตูระบายนําท่าสาร-บางปลา และประตู
ระบายนําลําพญา โดยมีการตรวจสอบระดบันํา, ปริมาณนําทกุวนั และทําสรุปเป็นรายเดือนเพือวิเคราะห์สถานการณ์ อตัราการ
ไหล ระดบัตลิง เพือพยากรณ์ปัญหาอทุกภยัในพืนทีตอ่ไป  

 5) ดําเนินการเฝ้าระวงัระดบันําของเขือนขนาดใหญ่ในแต่ละแห่งทีมีผลกับบริษัทฯ ได้แก่เขือนภูมิพล เขือนสิริกิตต์  
เขือนศรีนครินทร์ และเขือนวชิราลงกรณ์ การตรวจสอบระดบันําในเขือนจะใช้วิธีตรวจสอบข้อมลูจากกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยผ่านทางเวป็ไซด์ ซงึสามารถดไูด้ทกุวนั 

 6) ดําเนินการจดัทําแผนการสํารองสารเคมีเพือให้มนัใจได้ว่าปริมาณสารเคมีทีใช้ในกระบวนการกระผลิต จะไม่ขาด
แคลน โดยการมองถงึกระบวนการในการจดัส่งร่วมกบัผู้ จําหน่าย 
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3.3  ด้านการเงิน 

  

ความเสียงด้านการเงนิ (Financial Risk) ซงึมีปัจจยัเสียง 1 ข้อ คือ  

 ก. ความผันผวนของอัตราดอกเบีย  
 ณ สินเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวคงเหลือจํานวน 5,940 ล้านบาท ซงึมีอตัราดอกเบียลอยตวั 
(MLR-margin) เฉลียร้อยละ 4.5 บริษัทฯ อาจจะมีภาระดอกเบียจ่ายเพิมขึน หากอัตราดอกเบียมีแนวโน้มสูงขนึ  นอกจากนี 
บริษัทฯ มีหุ้นกู้คงเหลือจํานวน 7,000 ล้านบาท ซงึมีอัตราดอกเบียคงที บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการดําเนินการจัดการ
ความเสียงเพือป้องกนัมิให้เกิดคา่ใช้จ่ายทางการเงินทีสงูขนึ สรุปได้ดงันี 

มาตรการควบคมุความเสียง 
 1) บริษัทสร้างสมดลุระหว่างหนีสินทีมีอตัราดอกเบียลอยตวักับหนีสินทีมีอตัราดอกเบียคงทีให้มีจํานวนหรือสัดส่วน
ใกล้เคียงกนั 

2) บริษัทต้องดํารงอตัราส่วนทางการเงินทุกสินปี ตามเงือนไขข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้  ได้แก่ ข้อ 1. หนีสินต่อทุน         
< 2.00 เทา่ ข้อ 2. Net debt/EBITDA  < 4.00 ข้อ 3. EBITDA/Interest exp. > 3 เทา่ 

3) บริษัทฯ ได้ดําเนินการเจรจากบัธนาคารหรือออกหุ้นกู้ ทีมีอตัราดอกเบียคงทีทดแทนเงินกู้ เดิม โดยอตัราดอกเบียของ
หุ้นกู้ ต้องตํากวา่อตัราดอกเบียของเงินกู้ ยืมไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 3.00 

4)  สํารองเงินสดไว้ชําระดอกเบยีไม่น้อยกวา่ 3 เดือน 

5) ดําเนินการตรวจประเมินสถานะทางการเงินของบริษัททกุไตรมาส และทกุสินปี 
 
 

3.4  ด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

 

ความเสียงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ซีงมีปัจจยัเสียง 1 ข้อ คือ  
 ก. การขอเปลียนแปลงเงอืนไขในสัญญาซอื-ขายนําประปาโดยคู่สัญญา 
 การดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําประปาภายใต้สัญญาซือ -ขายนําประปาระหว่างบริษัทฯ กบัการประปาส่วน
ภมูิภาค (กปภ.) ซงึถือเป็นลกูค้าเพียงรายเดียว ตามโครงสร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ กวา่ร้อยละ 90 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 
นําประปาไทย ดงันนั หากมีการขอเปลียนแปลงเงือนไขในสญัญาในข้อใดๆ ทีส่งผลกระทบในด้านการเงินของบริษัทฯ ซงึมีผลทํา
ให้รายได้และกําไรสุทธิลดลง โดยคณะกรรมการบริหารความเสียงได้พิจารณา ทบทวน และติดตามมาตรการดําเนินการเพือ
จดัการกบัความเสียงในเรืองนี เป็นดงันี 
มาตรการควบคมุความเสียง 

      มาตรการทีดําเนินการคือการติดตามข่าวสารของ กปภ . การมุ่งสร้างความสมัพนัธ์ สือสารให้ข้อมูล กบับุคลากรใน 
กปภ.และติดตามการเปลียนแปลงภายใน กปภ. อาทิเช่น การเปลียนแปลงคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ภายใน 
กปภ. นโยบายทีมีผลกระทบตอ่สญัญาทีทําไว้กบับริษัทฯ 

 ในปี 2556 นี มีการเปลียนแปลงคณะกรรมการของ กปภ. เกือบทงัคณะ โดยบริษัทฯ ยงัคงติดตามความเคลือนไหวใน
ด้านการเปลียนนโยบาย ทีจะมีผลกระทบตอ่สญัญาซือ-ขายนําประปา อย่างสมําเสมอ    
 

 


