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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ”) ประกอบกิจการในการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพ้ืนที่ อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล ใน จังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง
สมุทรสาคร และอําเภอกระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือทดแทนการใชน้ําบาดาลของภาคเอกชน การผลิตน้ําประปาจาก
บอบาดาลของ กปภ. และเพื่อเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
อันเปนการชวยแกปญหาแผนดินทรุดและน้ําเค็มแทรกในชั้นบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 3,990 ลานบาท บริษัท
ฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ในวันที่ 21 กันยายน 2543 ซึ่งสัญญาดังกลาวมีอายุ 30 ป โดยมีลักษณะสัญญา
เปนแบบ Build Own Operate (“BOO”) กลาวคือ บริษัทฯ เปนผูดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบจาย
น้ําประปาใหแกผูบริโภค ดวยกําลังการผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ 320,000  
ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนกําลังการผลิตที่สูงที่สุดเปนอันดับสองเม่ือเทียบกับผูประกอบกิจการประปาเอกชนรายอื่นในประเทศรองจาก
ประปาปทุมธานี ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปา และระบบจาย
น้ําประปาใหแกผูบริโภค และบริษัทฯ ไมตองโอนระบบผลิตและระบบจายดังกลาวใหแก กปภ. นอกจากนี้ ภายใตสัญญาซื้อขาย
น้ําประปา ไดกําหนดใหมีปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ  (“MOQ”) ตลอดระยะเวลา 30 ป โดยมีลักษณะ MOQ 
แบบเพิ่มขึ้นตลอดอายุของสัญญาดังนี้ 

ระยะเวลาเริ่มตน ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 
21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000 
21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 
21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 (สิ้นสุดสัญญา) 300,000 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมฯ กับ กปภ. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อน้ําประปา
ขั้นตํ่าเพิ่ม ซึ่งทําให MOQรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ในที่สุด โดย ณ วันเริ่มซื้อ
ขายน้ําประปาสวนเพิ่มวันแรก MOQ (ภายใน 660 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาหรือไมเกินวันที่ 19 ต.ค. 53)  เทากับ 309,000 
ลบ.ม./วัน และปรับเพ่ิมทุกรอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนกระทั่ง MOQ เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
ซื้อขายน้ําประปาเดิม  

โดยอัตราคาน้ําประปาที่ใชในการคํานวณมูลคาการซื้อขายในแตละเดือน เปนอัตราที่กําหนดในสัญญา ซึ่งปรับตาม
ดัชนีผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางและคาคงที่ (K) ทุกปตลอดอายุของสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

 นอก เหนื อ จ ากสัญญาซื้ อ ข ายน้ํ า ป ร ะปา  บ ริ ษัทฯ  ยั ง ไ ด รั บสั มปทานประกอบกิ จก า รประปาจาก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ในการอนุญาตใหบริษัทฯ สามารถผลิตน้ําประปาเพื่อ
จําหนายในเขต 5 อําเภอ ใน 2 จังหวัดดังที่กลาวขางตน โดยมีอายุสัมปทานทั้งสิ้น 25 ป 
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 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจน้ําประปา โดยมีบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด (“วอเตอรโฟลว”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือ
หุนอยูในสัดสวนรอยละ 100.0 ทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของฝายปฏิบัติการในการผลิตและจายน้ําประปาเพื่อจําหนายใหแก กปภ. 
ปจจุบันวอเตอรโฟลว มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวทั้งสิ้น 10.0 ลานบาท 

 ถึงแมวาบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาเพียงประมาณ 5 ป นับจากวันที่เร่ิมทําการผลิตน้ําประปาเพื่อ
จําหนายใหแก กปภ. คือ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 แตบริษัทฯ มีรายไดและผลประกอบการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการ
เ ติบ โตของปริมาณน้ํ าที่ ข าย เฉลี่ ย ในป  2549  ป  2550 และป  2551  เท ากับ  ร อยละ  23 .8  ร อยละ  11.8 และ 
รอยละ 15.8 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีอัตราการขายน้ําประปาเติบโตสูงมากในปแรก ๆ และอัตราการเติบโตลดลงใน
ระยะเวลาตอมา เนื่องจากกอนที่บริษัทฯ จะเริ่มดําเนินการจายน้ําประปานั้น ผูบริโภคในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
นครปฐม ไดใชน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้น เมื่อมีน้ําประปาซึ่งเปนแหลงน้ําที่สะอาดมากกวา 
ผูบริโภคจํานวนมากไดเปลี่ยนจากการใชน้ําบาดาลมาใชน้ําประปาในทันที ซึ่งอัตราการเติบโตในปถัดๆ ไปจะขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนการบริโภคและอุปโภคจากน้ําบาดาลมาเปนน้ําประปาในสวนที่เหลือ และการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวของประชากรในพื้นที่ ทั้งนี้ พ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยางหนาแนน โดยมีปริมาณการใช
น้ําจากผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 53.7 ของปริมาณน้ําประปาทั้งสิ้นที่จําหนาย ในขณะเดียวกันก็เปนพ้ืนที่ที่
มี ป ร ะ ช า ก ร อ า ศั ย อ ยู เ ป น จํ า น ว น ม า ก เ ช น เ ดี ย ว กั น  โ ด ย มี สั ด ส ว น ป ริ ม าณ ก า ร ใ ช น้ํ า ป ร ะ ป า สํ า ห รั บ 
ผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือน รอยละ 22.7 และรอยละ 23.6 ตามลําดับ  

 จากผลการศึกษาของ ไทยดีซีไอ ซึ่งบริษัทฯ ไดวาจางใหศึกษาความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการเมื่อเดือน
มิถุนายน 2549 พบวาจากปริมาณความตองการน้ํารวมในพื้นที่บริการทั้งหมดคือ 967,234 ลบ.ม./วัน ในจํานวนดังกลาวเปน
ปริมาณน้ําประปาเพียงรอยละ 19 ในขณะที่น้ําบาดาลมีปริมาณสูงถึงรอยละ 81 โดย ไทยดีซีไอ ไดคาดการณวาการใชน้ํา
บาดาลของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บริการของบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงในป 2558 

 เมื่อวันที่  29 มิถุนายน  2550 บริษัทฯ  ได เขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานี  จํานวน  10,698,283 หุน  
ในราคาหุนละ  340 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ  89.15 ของหุนที่ชําระแลวทั้ งหมดของประปาปทุมธานี  และเมื่อ 
วันที่ 18 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานีเพ่ิมเติมอีกรอยละ 8.85 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ
ประปาปทุมธานี  ที่ราคา  340 บาทตอหุน  โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น  3,998.3 ลานบาท ราคาหุนของ 
ประปาปทุมธานีดังกลาวเปนราคาที่อยูในระหวางราคาประเมินโดยผูประเมินราคากิจการอิสระ 2 ราย โดยไดประเมินมูลคา
กิจการที่เหมาะสมของ ประปาปทุมธานี โดยใชวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) โดยมีมูลคาที่เหมาะสมวาอยู
ระหวาง 314.6-378.3 บาทตอหุน และ 389.8-466.3 บาทตอหุน โดยคิดบนพื้นฐานของกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 358,000 ลบ.
ม./วัน (กําลังการผลิตเดิมปริมาณ 288,000 ลบ.ม./วัน และกําลังการผลิตสวนขยายที่ไดรับ MOQ จํานวน 70,000 ลบ.ม./วัน) 
ผลจากการลงทุนดังกลาวทําใหประปาปทุมธานีมีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดบันทึกผลตางจากมูลคาจาย
ซื้อและมูลคายุติธรรมของประปาปทุมธานีเปนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา มีมูลคา 2,933.3 ลานบาท 
ซึ่งมูลคายุติธรรมดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.1 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

 ประปาปทุมธานีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ โดยไดเขาทําสัญญาให
สิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปากับ  กปภ .  เมื่อวันที่  31 สิงหาคม  2538 มีอายุสัญญา  25 ป  เ ร่ิมต้ังแต 
วันที่ 15 ตุลาคม 2541 และสิ้นสุดวันที่ 14 ตุลาคม 2566  โดยมีลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer 
(“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายน้ําประปา โดยประปาปทุมธานีตองโอนระบบ 
จายน้ําประปาใหแก กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจการ แตในสวนระบบผลิตน้ําประปาจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. เมื่อ 
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ครบ 25 ป โดย กปภ. รับซื้อน้ําประปาจากประปาปทุมธานีเพ่ือจําหนายแกประชาชนในพ้ืนที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ดวยกําลังการผลิตสูงสุด นอกเหนือจากสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับ กปภ. แลว ประปา
ปทุมธานีไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ในการอนุญาตใหประปา
ปทุมธานี สามารถผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายในเขตบริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลา 25 ป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตที่ 388,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนกําลังการผลิตที่สูงสุดของ
เอกชนผูประกอบกิจการประปา นอกจากนี้ ประปาปทุมธานี ยังไดรับ MOQ ซึ่งกําหนดโดย กปภ. ในแตละป โดยปริมาณ MOQ 
ในแตละปจะตองไมตํ่ากวา MOQ ที่กําหนดไวในปกอนหนา นับต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เปนตนมา MOQ ของประปา
ปทุมธานีรวมเทากับ 310,000 ลบ.ม./วัน อัตราคาน้ําประปาที่ปทุมธานีที่ไดรับจาก กปภ. เปนอัตราที่ปรับเพ่ิมขึ้นทุกปตามดัชนี
ราคาผูบริโภค    

 นับจากวันที่ 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานีไดดําเนินธุรกิจน้ําประปา โดยมีบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (“บีเจที”) 
ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ประปาปทุมธานี ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100.0 ทําหนาที่ในการผลิตและจายน้ําประปาเพื่อจําหนาย
ใหแก กปภ. ปจจุบันบีเจที มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวทั้งสิ้น 50.0 ลานบาท 

 ประปาปทุมธานีไดเ ร่ิมดําเนินการผลิตน้ําประปาจําหนายตั้งแตเดือนตุลาคม 2541 ในชวงป 2541 - 2543  
ประปาปทุมธานีมีอัตราการเติบโตคอนขางต่ําเฉลี่ยรอยละ 9.6 เนื่องจากการปดบอบาดาลของภาครัฐในชวงเวลาดังกลาวยังไม
เขมงวด ผูใชน้ําจํานวนมากยังคงใชน้ําบาดาลแมวาจะมีระบบน้ําประปาที่สามารถใชได อยางไรก็ตาม รัฐบาลโดย 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดเพ่ิมความเขมงวดในการปดบอน้ําบาดาลมากขึ้น โดยยกเลิกการใหใบอนุญาตน้ําบาดาลใหมแก 
ผูขออนุญาตใชน้ําบาดาล งดการตออายุสําหรับผูขออนุญาตใชน้ําบาดาลเดิม และปรับอัตราคาน้ําบาดาลสูงขึ้น ผลจาก
นโยบายดังกลาวทําใหยอดขายน้ําของประปาปทุมธานีเพ่ิมสูงขึ้นในชวงป 2543 - 2547 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณ
น้ําที่ขายเทากับรอยละ 21.3 ทั้งนี้นับจากป 2547 อัตราการเติบโตของปริมาณน้ําที่ขายไดเติบโตในอัตราที่ลดลง กลาวคืออัตรา
เติบโตในป 2548 ป 2549 และป 2550 เทากับรอยละ 12.1 รอยละ 7.2 และรอยละ 6.8 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณน้ําเฉลี่ยตอ
วันที่ขายไดเพ่ิมสูงขึ้นจนเกือบถึงกําลังการผลิตติดต้ังของประปาปทุมธานีที่ 288,000 ลบ.ม./วัน และเพิ่มสูงกวา 288,000 ลบ.
ม./วัน นับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนมา ประปาปทุมธานีจึงไดลงนามในสัญญาซื้อขายน้ําประปาเพิ่มเติมกับ กปภ. เมือ่
วันที่ 15 กันยายน 2549 ในการลงทุนขยายกําลังการผลิตเพื่อใหประปาปทุมธานีสามารถจายน้ําไดเพ่ิมขึ้นอีก 70,000 ลบ.ม./วัน 
และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ประปาปทุมธานีจึงไดเร่ิมการผลิตและจําหนายน้ําประปาจากสวนขยายตามสัญญาดังกลาว 

 จากผลการศึกษาความตองการน้ําประปาในพื้นที่ปทุมธานี–รังสิต โดย บจ. แอสดีคอน คอรปอเรชั่น เมื่อ 
เดือนสิงหาคม 2547 ทําการคาดการณปริมาณน้ําจําหนายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงป 2576 โดยพิจารณาปจจัยที่สําคัญ 
ไดแก จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการใชน้ํา และแหลงน้ําทดแทนอื่นๆ เชน น้ําบาดาล พบวาความตองการ
น้ํ าประปามีแนวโนมเ พ่ิมสูงขึ้นอยางตอ เนื่ อง  ทั้ งนี้  คาดการณว า  ความตองการน้ํ าประปาในพื้นที่ จะ เพิ่ม เปน 
371,774 ลบ.ม./วัน ในป 2551 และ เปน 470,594 ลบ.ม./วัน ในป 2556 หรือคิดเปน อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) จากป 
2551 – 2556 เทากับ  รอยละ  4.8 สําหรับแนวโนมในระยะยาวคาดการณวา  ความตองการจะสูงเปน  783,848  
ลบ.ม./วัน นั่นคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 - 2576 เทากับรอยละ 3.0 
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สรุปปจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่สําคัญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้คือ 

1. ความเส่ียงจากสัญญาที่ใชในการประกอบธรุกจิ 

• ความเส่ียงจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาถูกยกเลิก 

สัญญาซื้อขายน้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ และกปภ. อาจถูกตีความไดวาดําเนินการไมถูกตองตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การใหเอกชน
เขารวมงาน”) ดังนี้ 

จากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อป 2540 ที่ไดใหความเห็นในเรื่องโครงการที่ กปภ. ใหเอกชนเปนผู
ลงทุนดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาทั้งหมด โดย กปภ. จะซื้อน้ําจากเอกชน และ กปภ. จะเปนผูจายน้าํใหแกประชาชน
อีกทอดหนึ่งวาไมอยูในบังคับที่จะตองดําเนินการตาม พรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน หากเปนกรณีที่เอกชนผูผลิตน้ําขายใหแก
กปภ. ซึ่งเอกชนรับผิดชอบเร่ืองผลกําไรหรือขาดทุนเอง โดยกปภ. จะไมมีสวนเกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุน และมิไดใหสิทธิที่ 
กปภ .  มีอยู ตามกฎหมายแก เอกชนแตอย า ง ใด  ส วนแหล งน้ํ า ดิบที่ จ ะนํ ามาใช ในการผลิตน้ํ าประปา  กปภ .  
จะเปนผูชวยเหลือประสานงานการจัดหาแหลงน้ําดิบให แตเอกชนจะตองเปนผูซื้อจากเจาของแหลงน้ําดิบดังกลาวเอง กรณี
ดังกลาวจึงเปนกิจการที่เอกชนดําเนินการเองโดยแท รวมทั้งแหลงน้ําดิบที่นํามาใชในการผลิตน้ําประปาก็ไมมีการอนุญาต การ
ใหสัมปทานหรือการใหสิทธิเอกชนที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยสินของรัฐ และการจัดซื้อน้ําจากเอกชนที่ผลิตไดก็เปน
เร่ืองที่ กปภ. ทําสัญญาซื้อขายในทางแพงตามปกติของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น กปภ. จึงมิไดมีการเสนอสัญญา 
ซื้อขายน้ําประปาฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนของพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา คณะรัฐมนตรีจะมีคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งใน
ประเด็นขอกฎหมายเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อขายน้ําประปาวาเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดในพรบ. การใหเอกชนเขารวมการ
งานหรือไม หากเกิดกรณีใหพิจารณาใหมแลว ความเห็นจะเปนไปตามแนวทางเดิมที่เคยวินิจฉัยไวหรือไม ซึ่งหากความเห็น
ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป อาจมีผลถึงความสมบูรณของสัญญาซื้อขายน้ําประปา ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจ รายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจาก กปภ. เปนลูกคาเพียงรายเดียวของบริษัทฯดังนั้น หากเกิด
เหตุการณดังกลาวขึ้นและบริษัทฯ ประสงคที่จะดําเนินกิจการขายน้ําตอไป บริษัทฯ จะตองจัดหาผูซื้อน้ํารายใหมรวมทั้ง บริษัทฯ 
จะตองดําเนินการแกไขเงื่อนไขในสัมปทานใหสอดรับกับสัญญาซื้อขายน้ําฉบับใหมดวย 

• ความเสี่ยงจากการที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และ
กปภ. ไมเทากัน 

อายุสัมปทานในการประกอบกิจการประปาที่บริษัทฯ ไดรับจากผูใหสัมปทาน มีระยะเวลาเพียง 25 ป (สิ้นสุดวันที่ 10 
มีนาคม 2573) ในขณะที่ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ กับกปภ. มีระยะเวลา  
30 ป (สิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577) บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทาน หรือทราบ 
ผลการอนุญาตกอนที่อายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานในการประกอบ
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กิจการประปาสําหรับชวงระยะเวลาที่แตกตางกันดังกลาว บริษัทฯ ก็อาจตกเปนผูผิดสัญญาเนื่องจากไมสามารถผลิตและ
จําหนายน้ําประปาใหแกกปภ. ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาได ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน รายได 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ แมวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทาน แตระยะเวลาที่บริษัทฯ สามารถประกอบ
กิจการประปาอาจจะไมเทากับระยะเวลาที่บริษัทฯ สามารถขายน้ําประปาใหกับกปภ. ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา และแมวา
ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาจะมีขอสัญญาใหสิทธิบริษัทฯ สามารถขอตออายุไดโดยทั้งสองฝายตองทําความตกลงรวมกัน 
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การตออายุสัญญาดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขเดิมตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาฉบับที่
หมดอายุ หรือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาซื้อขายน้ําประปาและตอง
จัดหาผูซื้อรายใหม บริษัทฯ อาจตองมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการลงทุนเครื่องอุปกรณใหเหมาะสมกับผูซื้อรายใหม ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเส่ียงจากการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ 

บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิไดหากเกิดเหตุการณ
ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ ทั้งนี้ ในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญา
ใหสิทธิ กปภ. จะตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือเพ่ือแจงใหบริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดเสียกอน หากบริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดแลว 
กปภ. จึงสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได อยางไรก็ตาม หากกปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญา
ใหสิทธิ กปภ. อาจริบหลักประกันที่บริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีใหไวกับ กปภ. และนอกจากการริบหลักประกันแลว กปภ. 
ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการผิดสัญญาดังกลาวอีกดวย ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การประกอบกิจการ และฐานะการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

2. ความเส่ียงเกี่ยวกับสัมปทานกิจการประปา  

• ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาสัมปทานกิจการประปาหรือการขอสัมปทานใหม
เนื่องจากความตองการขยายเขตหรือเพิ่มกําลังการผลิตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

การพิจารณาใหตออายุสัมปทานหรือการใหสัมปทานใหมสําหรับพ้ืนที่ใหมหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและดุลยพินิจของผูใหสัมปทานเด็ดขาดแตเพียงฝายเดียว ดวยปจจัยหลายประการ บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวา
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหมสําหรับการขยายเขตหรือการเพิ่ม 
กําลังการผลิตดังกลาว และหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหม บริษัทฯ  
ไมสามารถรับรองไดวาสัมปทานที่จะไดรับดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรืออาจมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม
ประการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการประกอบกิจการประปา และรายไดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานี 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
              

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1) 
 
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 6   

• ความเส่ียงจากขอกําหนดของสัมปทานที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

(1) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานผานไปไดกึ่งหนึ่งของอายุสัมปทาน หากผูใหสัมปทานใชสิทธิถอนคืนสัมปทาน
หากรั ฐบาลหรื อ อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น มี ค ว ามประสงค จ ะซื้ อ กิ จ กา รประปาของบริ ษั ทฯ  และ /ห รื อ 
ประปาปทุมธานีทั้งหมด บริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีจะไมสามารถประกอบกิจการประปาไดจนครบอายุสัมปทาน  
ทําใหผลตอบแทนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในกิจการประปาไมเปนไปตามที่กําหนด  
และกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 นอกจากนี้ แมวาสัมปทานจะกําหนดใหซื้อคืนในราคาตลาดก็ตาม บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถรับรองได
วา ราคาซื้อคืนที่กําหนดใหเปนไปตามราคาตลาดนั้นจะคุมกับเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไดลงทุนไปเพื่อประกอบกิจการประปา รวมถึง
ผลประโยชนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะมีสิทธิไดรับหากสามารถประกอบกิจการประปาตอไปจนครบอายุสัมปทาน  

(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความเสี่ยงที่อาจถูกผูใหสัมปทานสั่งใหเปลี่ยนแปลงอัตราคาน้ําประปา เมื่อ
สิ้นระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันลงนามในสัมปทาน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ําขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยน
อัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปา ผูใหสัมปทานมีอํานาจจะพิจารณาและถาเปนที่พอใจวา การเปลี่ยนอัตราคาน้ําประปาหรือการ
แกไขวิธี คิดคาน้ําประปานั้นเปนการสมควร  โดยเหตุที่พฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ ไดกําหนดอัตราหรือวิธี คิด 
คาน้ําประปาที่ใชอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคาน้ําใหมแทนไดตามที่ผูใหสัมปทานจะ
เห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งนั้นบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอ
การประกอบธุรกิจรายไดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี แตบริษัทฯ เห็นวาการปรับอัตรา 
คาน้ําประปานั้นเปนไปไดยาก เนื่องจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมไดเปนผูใหบริการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ผูใชน้ํา แตเปนผูใหบริการกับกปภ. เทานั้น  

(3) หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ 
ใด ๆ หรือเมื่อเอกชน รองขอใหยายเครื่องอุปกรณเนื่องจากกีดขวางทางเขาออกบานหรือที่ดิน ไมวาทางนั้นจะมีอยูกอนหรือ
กอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณและรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติคํารองขอดังกลาว บริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานีจําเปนตองยายเครื่องอุปกรณที่อยูในที่สาธารณะซึ่งกีดขวางการกอสรางหรือการขยายหรือกีดขวางทางเขาออก
ดังกลาวนั้นตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยไมคิดคาทดแทน ทั้งนี้ หากคําสั่งดังกลาว
เปนการสั่งใหยายเสนทางแนววางทอสงน้ําประธาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจตองมีภาระคาใชจายในการเปลี่ยน
เสนทางวางทอสงน้ําประธานโดยที่ไมไดรับคาทดแทนใดๆ แตบริษัทฯ อาจไดรับคาชดเชยจากกปภ. ตามที่สัญญาซื้อขาย
น้ําประปากําหนด กลาวคือหากภาระคาใชจายในการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเกินกวา 1,000,000 บาท 
โดยมิไดเปนเหตุการณที่เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีไมสามารถเรียกคาชดเชยจาก กปภ. ไดเนื่องดวย
สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวางกปภ. และประปาปทุมธานีไมมีขอกําหนดในทํานองเดียวกับบริษัท
ฯ  ดังนั้น จึงอาจสงผลกระทบตอรายได และโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานี 

• ความเส่ียงจากการถูกเพิกถอนสัมปทาน 

 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมจําหนายน้ําประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 
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(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดของสัมปทานเปน
ระยะเวลาตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูใหสัมปทานไดเตือนเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิก
ถอนสัมปทาน 

(3) เมื่อโรงผลิตน้ํา เครื่องอุปกรณ  หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปานั้นถูกยึดตาม 
คําพิพากษาของศาล 

 หากผูใหสัมปทานเพิกถอนสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถผลิตและจําหนายน้ําประปาตอไปได 
ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอรายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ  

3. ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

• ความเส่ียงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ที่ใชในการวางทอสงน้ําประธาน 

บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานแตละหนวยงานที่ดูแลพ้ืนที่ที่แนวทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําของบริษัทฯ 
วางผานจะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ในอัตราที่เหมาะสม และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานเหลานั้นจะไมนําพ้ืนที่
ดังกลาวออกใหบุคคลอื่นใชประโยชน หรือกอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ทับแนวทอสงน้ําประธานดังกลาว อันอาจสงผลใหเกิดความ
เสียหายตอทอสงน้ําประธาน หรือเปนอุปสรรคตอการเขาซอมแซม โดยหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถใชพ้ืนที่ใน
การวางทอสงน้ําประธานได หรือในกรณีที่ตองจายคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ในอัตราที่สูง หรือไมสามารถเขาใชพ้ืนที่ในการ
ซอมแซมทอสงน้ําประธานเมื่อเกิดความชํารุดบกพรองไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

• ความเส่ียงอันเกิดจากแหลงน้ําดิบ 

(ก) ความสามารถในการสูบน้ําจากแหลงน้ําดิบเพ่ือการผลิตน้ําประปา 

 ประปาปทุมธานีไดทําการสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเกินปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติต้ังแตเดือนกันยายน 2549 และจะหยุดการสูบน้ําเกินปริมาณเมื่อเร่ิมเปดทําการโรงผลิตน้ําใหม แตปจจุบัน
ไมมีหนวยงานใดที่เปนผูมีอํานาจกลาวโทษเนื่องจากไมมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่กลาวถึงอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติและ
คณะกรรมการลุมน้ํา ก็ไมมีการกําหนดเรื่องอํานาจในการกลาวโทษผูที่ไมกระทําตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตใหทําการสูบน้ํา 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา สํานักงานคณะกรรมการทรัพายากรน้ําแหงชาติจะขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่มีอํานาจ
ควบคุมการประกอบกิจการของประปาปทุมธานีใหออกคําสั่งใหหยุดทําการสูบน้ําสวนที่เกินกวาปริมาณที่ไดรับอนุญาต ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี 

(ข) ความเพียงพอของแหลงน้ําดิบ และการหาแหลงน้ําสํารอง 

 ปริมาณของน้ําดิบในแหลงน้ําขึ้นกับหลายปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และปจจุบันบริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานียังไมมีการดําเนินการจัดหาแหลงน้ําสํารองอื่นไวทดแทนแหลงน้ําดิบแตอยางใดเนื่องดวยจะตองมีการใชเงิน
ลงทุนสูงในการที่จะสรางระบบสําหรับแหลงน้ําสํารองดังกลาว อยางไรก็ตาม แมวาตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา ระหวาง  
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บริษัทฯและกปภ. จะมีขอกําหนดวากปภ. ตกลงจะชําระเงินชดเชยใหกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถผลิตน้ําประปาไดตาม
ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตองจัดสงใหกับกปภ. ดวยเหตุที่ไมสามารถจัดหาแหลงน้ําอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียงกับแหลงน้ําเดิม
ได ก็ ต าม  แต บ ริ ษั ทฯ  ไม อ า จ รั บ รอ ง ได ว า ป ริ มาณน้ํ า ดิ บจากแหล งน้ํ า จ ะมี อ ย า ง เ พี ย งพอ ให บ ริ ษั ทฯ  และ 
ประปาปทุมธานีใชในการผลิตน้ําประปาตามกําลังการผลิตปจจุบันหรือตามกําลังผลิตที่อาจขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต และไมอาจ
รับรองไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะสามารถหาแหลงน้ําอื่นเพื่อใชในการผลิตน้ําประปาทดแทนได อันจะสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี  

(ค) ตนทุนเรื่องราคาน้ําดิบ 

 แมในปจจุบัน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะยังไมมีคาใชจายสําหรับคาน้ําดิบที่สูบจากแหลงน้ําทั้ง 2 แหลงดังกลาว 
แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพื่อกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาใชน้ําจากการสูบน้ําจากแหลง
น้ําดิบธรรมชาติอันจะสงผลใหตนทุนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้นหรือไม อยางไรก็ตาม สัญญาซื้อ
ขายน้ําประปาไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับกรณีที่มีการเรียกเก็บคาใชน้ําดิบซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิตของบริษัทฯ และประปา
ปทุ ม ธ า นี สู ง ขึ้ น  โ ด ยบ ริ ษั ท ฯ  จ ะ ส าม า ร ถ เ รี ย ก เ ก็ บ เ งิ น ดั ง ก ล า ว ทั้ ง ห ม ดต า ง ห า ก กั บ  กปภ .  แ ต สํ า ห รั บ 
ประปาปทุมธานีจะสามารถปรับคาประปาตามภาระตนทุนที่สูงขึ้นไดตอเมื่อไดมีการตกลงกัน หากตกลงไมไดใหเขาสู
กระบวนการระงับขอพิพาท ทั้งนี้ หากมีการกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาน้ําดิบจากหนวยงานของรัฐ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ 
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานีไดหากไมสามารถตกลงกับกปภ. ได  

(ง) คุณภาพน้ําดิบ 

 ตนทุนการผลิตที่สําคัญประการหนึ่งของการผลิตน้ําประปาคือ คาใชจายสารเคมีซึ่งแปรผันตามคุณภาพน้ําของ 
น้ําดิบ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาคุณภาพของแหลงน้ําดิบของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะอยูในเกณฑที่เหมาะสมอยาง
สมํ่าเสมอสําหรับการนํามาผลิตน้ําประปา หากน้ําดิบจากแหลงน้ํามีคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําก็จะเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีคาใชจายที่สูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี ซึ่งตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาบริษัทฯ มีสิทธิขอให
กปภ. ชดเชยภาระตนทุนที่สูงขึ้นได แตถากปภ. ไมสามารถชําระเงินชดเชยไดก็จะชดเชยดวยวิธีการอื่นเชนปรับระยะเวลาของ
สัญญาซื้อขายน้ําประปา หรือปรับคาน้ําประปา 

• ความเส่ียงจากการตองพึ่งพาลูกคารายเดียว 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีขายน้ําประปาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแกกปภ. เพียงรายเดียว โดยกปภ. จะทําการจําหนาย
น้ําใหแกผูใชน้ําตอไป บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถจําหนายน้ําประปาใหกับผูใชน้ําโดยตรงผานระบบจําหนายน้ํา
ของกปภ. บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงมีความเสี่ยงจากการตองพ่ึงพิงกปภ. ในฐานะลูกคาเพียงรายเดียว 

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจการประปา หรือนโยบาย
ของรัฐ 

• บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ําประปา 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีการดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา (“รางพรบ. กิจการน้ํา”) 
เพ่ือจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําซึ่งรวมถึงกิจการประปาใหมีความเหมาะสมและโปรงใส สงเสริมและ
สนับสนุนการประกอบกิจการน้ําที่มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการจากกิจการน้ําที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนธรรมและ
ทั่วถึง รวมถึงเปนการสงเสริมการแขงขันการประกอบกิจการน้ําที่เปนธรรมและปองกันการใชอํานาจผูกขาดในทางที่มิชอบ โดย
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการน้ําแหงชาติเปนองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําประปาเพื่อกําหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ กําหนดคุณสมบัติ วิธีการ หลักเกณฑ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ
อนุญาตประกอบกิจการ ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารางพรบ. กิจการน้าํ แตปจจบุนัรางพรบ .
กิจการน้ํายังไมไดถูกนําเสนอเพื่อพิจารณาแตอยางใด และยังไมมีความแนนอนวาจะมีการนําเสนอเพื่อพิจารณาเมื่อใด  บริษัทฯ 
จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแลกิจการประปาของคณะกรรมการกิจการน้ําแหงชาติ รวมทั้ง
ลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ การกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว และ
การบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่จะประกาศใชในอนาคต ความไมแนนอนดังกลาวอาจทําใหธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอการ
ประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  

(ข) กฎหมายเกี่ยวกับการใชแหลงน้ําดิบ 

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา (“ราง
พรบ. ทรัพยากรน้ํา”) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ซึ่งรางดังกลาวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยากรน้ํา องคการบริหารจัดการลุมน้ําและองคกรผูใชน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การแบงประเภทการใชน้ํา
ออกเปน 3 ประเภท การกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนผูมีอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โดยทั่ ว ไปและมี อํ านาจหน าที่ อื่ นๆ  ซึ่ ง ร วมถึ งการพิ จ ารณาอนุญาตการ ใช น้ํ าประ เภทที่  2  ซึ่ ง เ กี่ ย วข อ งกั บ 
บริษัทฯ  (กลาวคือ  การใชทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว เ พ่ือการพาณิชย  
การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงาน ไฟฟา การประปา หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง) โดยจะตอง
ไดรับอนุญาตใหใชทรัพยากรน้ําจากคณะกรรมการลุมน้ําที่แหลงน้ําสาธารณะนั้นต้ังอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ปจจุบันยังไมมีรางกฎกระทรวงดังกลาว บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแล
แหลงน้ําของคณะกรรมการลุมน้ํา รวมทั้งลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ความไม
แน นอนดั งกล า วอาจส งผลกระทบอย า งมี นั ยสํ า คัญต อการประกอบธุ รกิ จ  ราย ได และฐานะการ เ งิ น  และ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

• ความเส่ียงจากการแปรรูปองคกรของ กปภ.  

 ปจจุบัน ยังมีความไมแนนอนเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการสาขาประปาซึ่งรวมถึงกปภ. ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจคาดการณ
ไดวา รัฐบาลชุดใหมที่มาจากการเลือกต้ังจะมีแนวนโยบายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางไร และหากกปภ. แปรรูปองคกร
เปนบริษัท (Corporatisation & Privatisation) แลวจะสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม นอกจากนี้ ภายหลังการแปรรูป กปภ. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใน
การบริหารจัดการกิจการประปา และอาจสงผลตอความสามารถในการใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ในการขออนุญาต หรือความ
ยินยอมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงการไดรับบริการสาธารณูปโภคในอัตราที่ตํ่ากวาบุคคลอื่นทั่วไปหรือในอัตราที่
ถูกที่สุด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจผลประกอบการ รายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
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• การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐเกี่ยวกับน้ําบาดาล 

ตามรายงานสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด และแนวทางการบริหารจัดการน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เพ่ือทราบเปนขอมูล ไดกลาวถึงสถานการณน้ําบาดาลและแผนดิน    ทรุดในปจจุบัน
วา สืบเนื่องจากการที่รัฐไดดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขและปองกนการเกิดวิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด ทําให
ปจจุบันสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุดดีขึ้น แตกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลก็ยังคงทําการควบคุมการใชน้ําบาดาลอยางเข็มงวดตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา
รัฐจะไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือลดมาตรการควบคุมการใชน้ําบาดาลในเขตวิกฤตลง และหากมีการผอนปรนมาตรการ
ใหสามารถใชน้ําบาดาลไดเพ่ิมขึ้นอาจกระทบตอรายได ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 
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สรุปผลการดําเนินงานของงบการเงินรวม 

คํานิยามสําหรับการสรุปผลการดําเนินงานของงบการเงินรวม 

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 และ 
งวด 12 เดือน ป 2551 

“กลุมบริษัทฯ” หมายถึง บริษัทฯ เทานั้น หมายถึง บริษัทฯ และ  
วอเตอรโฟลว 

หมายถึง บริษัทฯ วอเตอรโฟลว 
ประปาปทุมธาน ีและ บีเจท ี

รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เกือบทั้งหมด เปนรายไดจากการขายน้ําประปาใหแก กปภ. ในป 2548 ถึงป 2550 และ
งวด 12 เดือน ป 2551 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายน้ําประปาทั้งสิ้น 1,356.0 ลานบาท 1,697.8 ลานบาท 2,567.0 ลาน
บาท และ 3,569.26  ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตใน ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนหนาเทากับรอยละ 25.2 รอยละ 51.2 และรอยละ 39.0 ตามลําดับ อัตราการเติบโตที่สูงในป 2550 และ
งวด 12 เดือน ป 2551 เปนผลจากการที่บริษัทฯ ไดรับรูรายไดของประปาปทุมธานีซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญใน
ประปาปทุมธานีซึ่งบริษัทไดเร่ิมรวมรายไดของประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550 เปนตนมา ทําใหในงบรวมของบริษัท
มีรายไดที่เกิดจากประปาปทุมธานีรวมอยูในงบป 2550 จํานวน 2 ไตรมาส  

 กําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ ในป 2548 ป2549 ป 2550 และงวด 12 เดือน ป 2551 เทากับ 727.9 ลานบาท 1,201.7 
ลานบาท 1,809.3 ลานบาท และ 2,392.4 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 53.7 รอยละ 70.8 
รอยละ 69.9 และรอยละ 67.0 ตามลําดับ สาเหตุที่กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในป 2548 ตํ่ากวางวดอื่นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจาก
บริษัทฯ รับรูคาชดเชยการสิ้นสุดสัญญา TSA และ LCA กอนกําหนด จํานวน 126.0 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว และไมเกิดขึ้นอีกในอนาคตและบริษัทฯ รับรูคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ใชในการผลิตและจายน้ําประปา จํานวน 221.9 
ลานบาท อนึ่ง การที่กําไรขั้นตนสําหรับป 2550 เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2549 รอยละ 50.6 เปนผลจากการรวมผลการดําเนินงานของ
ประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมไวในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ และการที่ปริมาณน้ําที่ขายไดมากขึ้น การ
ปรับ MOQ ระหวางป และอัตราคาน้ําประปาที่ปรับเพ่ิมขึ้น  

กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2548 ป 2549 ป 2550 และงวด 12 เดือนป 2551 เทากับ 335.0 ลานบาท 674.4 ลาน
บาท  920.1 ลานบาท  และ  1,358.4 ลานบาท  ตามลําดับ  คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ  เทากับ 
รอยละ 24.6  รอยละ 39.2 รอยละ 35.1 และรอยละ 37.3 โดยสาเหตุที่ทําใหอัตราสวนกําไรสุทธิเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลา
ดังกลาว เนื่องจาก 

1) ในป 2548 บริษัทฯ มีคาใชจายจายเกี่ยวกับพนักงานที่คอนขางสูงเนื่องจากไดมีการเพิ่มจํานวนพนักงานเพื่อ
รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และไดจายคาชดเชยการจางงานใหแกพนักงานจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี
คาใชจายโฆษณาประชาสัมพันธที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการเปดตัวโรงกรองน้ําอยางเปนทางการ 

2) ในป 2549 บริษัทฯ ไดจายคาปรับคาเชาทอใหแกกรมทางหลวง 22.8 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในครั้ง
เดียวและจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ ในป 2549 บริษัทฯ ยังมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพ่ิมขึ้นเพื่อ
รองรับโครงสรางการจัดการใหมของบริษัทฯ รวมทั้งไดมีคาใชจายที่เกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพิ่ม
มากขึ้น 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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3) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 
2550 ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนในหุนสามัญของประปาปทุมธานี 
นอกจากนี้ ในป 2550 บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญในประปาปทุมธานี โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูเงินสถาบัน
การเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการวาจางที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ผูประเมินราคา
อิสระ และคาธรรมเนียมธนาคารเพิ่มขึ้น 

4) ในงวด 12 เดือน ป 2551 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานทีั้งงวดใน 
งบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ เมือ่เปรียบเทียบกับงวด 12 เดือนป 2550 ซึ่งรวมคาใชจายในการขายและบริหาร
ของประปาปทุมธานีเฉพาะตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 จึงทําใหมีการเพิ่มของคาใชจายในการขายและบริหาร
ของกลุมบริษัทฯ 

 


