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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ56-1) 
 
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 1   

สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

 บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ”) ประกอบกิจการในการผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพ้ืนท่ี อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล ใน จังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง
สมุทรสาคร และอําเภอกระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือทดแทนการใชนํ้าบาดาลของภาคเอกชน การผลิตนํ้าประปาจาก
บอบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตนํ้าประปาจากแหลงนํ้าบนผิวดินใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคท่ี
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง อันเปนการชวยแกปญหาแผนดินทรุดและนํ้าเค็มแทรกในชั้นบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2543 มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 3,990 ลานบาท   
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ. ในวันท่ี 21 กันยายน 2543 ซึ่งสัญญาดังกลาวมีอายุ 30 ป โดยมีลักษณะ
สัญญาเปนแบบ Build Own Operate (“BOO”) กลาวคือ บริษัทฯ เปนผูดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบจาย
นํ้าประปาใหแกผูบริโภค ดวยกําลังการผลิตติดต้ังและกําลังการผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ี 320,000  
ลบ.ม./วัน ซึ่งบริษัทฯอยูระหวางการขยายกําลังการผลิตใหมเปน 440,000 ลบ.ม./วัน คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2553 โดยจะ
ทําใหบริษัทฯมีกําลังการผลิตสูงสุดเปนอันดับหน่ึงเม่ือเทียบกับผูประกอบกิจการประปาเอกชนรายอื่นในประเทศ โดยบริษัทฯ 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตนํ้าประปา และระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค และบริษัทฯ ไมตองโอนระบบผลิตและ
ระบบจายดังกลาวใหแก กปภ. นอกจากน้ี ภายใตสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ไดกําหนดใหมีปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองซื้อจาก
บริษัทฯ  (“MOQ”) ตลอดระยะเวลา 30 ป โดยมีลักษณะ MOQ แบบเพ่ิมขึ้นตลอดอายุของสัญญาดังน้ี 

ระยะเวลาเร่ิมตน ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี 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 ไดเขาทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฯ กับ กปภ. เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อนํ้าประปา
ขั้นตํ่าเพ่ิม ซึ่งทําให MOQรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ในท่ีสุด โดย ณ วันเร่ิมซื้อ
ขายนํ้าประปาสวนเพ่ิมวันแรก MOQ (ภายใน 660 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาหรือไมเกินวันท่ี 19 ต.ค. 53)  เทากับ 309,000 
ลบ.ม./วัน และปรับเพ่ิมทุกรอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนกระท่ัง MOQ เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
ซื้อขายนํ้าประปาเดิม  

โดยอัตราคานํ้าประปาท่ีใชในการคํานวณมูลคาการซื้อขายในแตละเดือน เปนอัตราท่ีกําหนดในสัญญา ซึ่งปรับตาม
ดัชนีผูบริโภคทั่วไปของภาคกลางและคาคงท่ี (K) ทุกปตลอดอายุของสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

 นอก เหนื อ จ ากสัญญาซื้ อ ข าย นํ้ าป ระปา  บ ริ ษัทฯ  ยั ง ไ ด รั บสั มปทานประกอบกิ จก า รประปาจาก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2548 ในการอนุญาตใหบริษัทฯ สามารถผลิตนํ้าประปาเพ่ือ
จําหนายในเขต 5 อําเภอ ใน 2 จังหวัดดังท่ีกลาวขางตน โดยมีอายุสัมปทานท้ังสิ้น 25 ป 
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 สวนที่ 1 หนาที่ 2   

 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจนํ้าประปา โดยมีบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด (“วอเตอรโฟลว”) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือ
หุนอยูในสัดสวนรอยละ 100.0 ทําหนาท่ีเปนสวนหน่ึงของฝายปฏิบัติการในการผลิตและจายนํ้าประปาเพ่ือจําหนายใหแก กปภ. 
ปจจุบันวอเตอรโฟลว มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชําระแลวท้ังสิ้น 10.0 ลานบาท 

 ถึงแมวาบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาเพียงประมาณ 6 ป นับจากวันท่ีเร่ิมทําการผลิตนํ้าประปาเพ่ือ
จําหนายใหแก กปภ. คือ เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2547 แตบริษัทฯ มีรายไดและผลประกอบการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยในป 2549 ป 2550 ป 2551 และป2552 เทากับ รอยละ 24 รอยละ 12 รอยละ 16 และรอยละ 1 ตามลําดับ ซึ่งจะ
เห็นไดวาบริษัทฯ มีอัตราการขายนํ้าประปาเติบโตสูงมากในปแรก ๆ และอัตราการเติบโตลดลงในระยะเวลาตอมา เน่ืองจาก
กอนท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมดําเนินการจายนํ้าประปาน้ัน ผูบริโภคในพ้ืนท่ีของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม ไดใชนํ้าบาดาล
เปนแหลงนํ้าในการอุปโภคและบริโภค ดังน้ัน เม่ือมีนํ้าประปาซึ่งเปนแหลงนํ้าท่ีสะอาดมากกวา ผูบริโภคจํานวนมากไดเปลี่ยน
จากการใชนํ้าบาดาลมาใชนํ้าประปาในทันที ซึ่งอัตราการเติบโตในปถัดๆ ไปจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนการบริโภคและอุปโภคจาก
นํ้าบาดาลมาเปนนํ้าประปาในสวนท่ีเหลือ และการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากรในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี พ้ืนท่ี
ดังกลาวเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมอยางหนาแนน โดยมีปริมาณการใชนํ้าจากผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมคิดเปน
สัดสวนรอยละ 51.24 ของปริมาณนํ้าประปาท้ังสิ้นท่ีจําหนาย ในขณะเดียวกันก็เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
เชนเดียวกัน โดยมีสัดสวนปริมาณการใชนํ้าประปาสําหรับผูใชนํ้าภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือน รอยละ 23.07 และรอยละ 
25.69 ตามลําดับ  

 จากผลการศึกษาของ ไทยดีซีไอ ซึ่งบริษัทฯ ไดวาจางใหศึกษาความตองการใชนํ้าประปาในพ้ืนท่ีใหบริการเม่ือเดือน
มิถุนายน 2549 พบวาจากปริมาณความตองการนํ้ารวมในพ้ืนท่ีบริการท้ังหมดคือ 967,234 ลบ.ม./วัน ในจํานวนดังกลาวเปน
ปริมาณนํ้าประปาเพียงรอยละ 19 ในขณะท่ีนํ้าบาดาลมีปริมาณสูงถึงรอยละ 81 โดย ไทยดีซีไอ ไดคาดการณวาการใชนํ้า
บาดาลของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีบริการของบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงในป 2558  

 ประปาปทุมธานีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหแก กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ โดยไดเขาทําสัญญาให
สิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปากับ  กปภ.  เ ม่ือวันท่ี  31 สิงหาคม 2538 มีอายุสัญญา 25 ป  เ ร่ิมต้ังแต 
วันท่ี 15 ตุลาคม 2541 และส้ินสุดวันท่ี 14 ตุลาคม 2566  โดยมีลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer 
(“BOOT”) โดยประปาปทุมธานีเปนผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายนํ้าประปา โดยประปาปทุมธานีตองโอนระบบ 
จายนํ้าประปาใหแก กปภ. ณ วันเร่ิมประกอบกิจการ แตในสวนระบบผลิตนํ้าประปาจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. เม่ือ 
ครบ 25 ป โดย กปภ. รับซื้อนํ้าประปาจากประปาปทุมธานีเพ่ือจําหนายแกประชาชนในพ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ดวยกําลังการผลิตสูงสุด นอกเหนือจากสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหกับ กปภ. แลว ประปา
ปทุมธานีไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2543 ในการอนุญาตใหประปา
ปทุมธานี สามารถผลิตนํ้าประปาเพ่ือจําหนายในเขตบริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลา 25 ป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตท่ี 388,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนกําลังการผลิตท่ีสูงสุดของ
เอกชนผูประกอบกิจการประปา นอกจากน้ี ประปาปทุมธานี ยังไดรับ MOQ ซึ่งกําหนดโดย กปภ. ในแตละป โดยปริมาณ MOQ 
ในแตละปจะตองไมตํ่ากวา MOQ ท่ีกําหนดไวในปกอนหนา นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนมา MOQ ของประปา
ปทุมธานีรวมเทากับ 310,000 ลบ.ม./วัน อัตราคานํ้าประปาท่ีปทุมธานีท่ีไดรับจาก กปภ. เปนอัตราท่ีปรับเพ่ิมขึ้นทุกปตามดัชนี
ราคาผูบริโภค    
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 ประปาปทุมธานีไดเร่ิมดําเนินการผลิตนํ้าประปาจําหนายต้ังแตเดือนตุลาคม 2541 ในชวงป 2541 - 2543  
ประปาปทุมธานีมีอัตราการเติบโตคอนขางตํ่าเฉล่ียรอยละ 9.6 เน่ืองจากการปดบอบาดาลของภาครัฐในชวงเวลาดังกลาวยังไม
เขมงวด ผูใช นํ้าจํานวนมากยังคงใช นํ้าบาดาลแมวาจะมีระบบนํ้าประปาท่ีสามารถใชได อยางไรก็ตาม รัฐบาลโดย 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดเพ่ิมความเขมงวดในการปดบอนํ้าบาดาลมากขึ้น โดยยกเลิกการใหใบอนุญาตน้ําบาดาลใหมแก 
ผูขออนุญาตใชนํ้าบาดาล งดการตออายุสําหรับผูขออนุญาตใชนํ้าบาดาลเดิม และปรับอัตราคานํ้าบาดาลสูงขึ้น ผลจาก
นโยบายดังกลาวทําใหยอดขายนํ้าของประปาปทุมธานีเพ่ิมสูงขึ้นในชวงป 2543 - 2547 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณ
นํ้าท่ีขายเทากับรอยละ 21.3 ท้ังน้ีนับจากป 2547 อัตราการเติบโตของปริมาณนํ้าท่ีขายไดเติบโตในอัตราท่ีลดลง กลาวคืออัตรา
เติบโตใน ป2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 และป 2552  เทากับรอยละ 12.1 รอยละ 7.2 รอยละ 6.8 รอยละ 0.6 และรอยละ  
1.7 ตามลําดับ  

 จากผลการศึกษาความตองการน้ําประปาในพ้ืนท่ีปทุมธานี–รังสิต โดย บจ. แอสดีคอน คอรปอเรชั่น เม่ือ 
เดือนสิงหาคม 2547 ทําการคาดการณปริมาณนํ้าจําหนายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงป 2576 โดยพิจารณาปจจัยท่ีสําคัญ 
ไดแก จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการใชนํ้า และแหลงนํ้าทดแทนอื่นๆ เชน นํ้าบาดาล พบวาความตองการ
นํ้าประปามีแนวโนมเ พ่ิมสูงขึ้นอยางตอ เ น่ือง  ท้ั ง น้ี  คาดการณว า  ความตองการน้ํ าประปาในพ้ืนท่ีจะเ พ่ิมเปน 
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 น่ันคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ต้ังแตป 2551 - 2576 เทากับรอยละ 3.0 
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สรุปปจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีสําคัญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ีคือ 

1. ความเส่ียงจากสัญญาที่ใชในการประกอบธุรกจิ 

 ความเส่ียงจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาถูกยกเลิก 

สัญญาซื้อขายนํ้าประปาเลขท่ี 189/2543 ระหวางบริษัทฯ และกปภ. อาจถูกตีความไดวาดําเนินการไมถูกตองตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การใหเอกชน

เขารวมงาน”) ดังน้ี 

จากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเม่ือป 2540 ท่ีไดใหความเห็นในเร่ืองโครงการที่ กปภ. ใหเอกชนเปนผู
ลงทุนดําเนินการกอสรางระบบผลิตนํ้าประปาท้ังหมด โดย กปภ. จะซื้อนํ้าจากเอกชน และ กปภ. จะเปนผูจายนํ้าใหแกประชาชน
อีกทอดหน่ึงวาไมอยูในบังคับท่ีจะตองดําเนินการตาม พรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน หากเปนกรณีท่ีเอกชนผูผลิตนํ้าขายใหแก
กปภ. ซึ่งเอกชนรับผิดชอบเร่ืองผลกําไรหรือขาดทุนเอง โดยกปภ. จะไมมีสวนเกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุน และมิไดใหสิทธิท่ี 
กปภ .  มีอยู ตามกฎหมายแก เอกชนแตอย า ง ใด  ส วนแหล ง นํ้ า ดิบ ท่ีจะ นํามาใช ในการผลิต นํ้ าประปา  กปภ .  
จะเปนผูชวยเหลือประสานงานการจัดหาแหลงนํ้าดิบให แตเอกชนจะตองเปนผูซื้อจากเจาของแหลงนํ้าดิบดังกลาวเอง กรณี
ดังกลาวจึงเปนกิจการท่ีเอกชนดําเนินการเองโดยแท รวมทั้งแหลงนํ้าดิบท่ีนํามาใชในการผลิตนํ้าประปาก็ไมมีการอนุญาต การ
ใหสัมปทานหรือการใหสิทธิเอกชนที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยสินของรัฐ และการจัดซื้อนํ้าจากเอกชนที่ผลิตไดก็เปน
เร่ืองท่ี กปภ. ทําสัญญาซื้อขายในทางแพงตามปกติของการประกอบธุรกิจ ดังน้ัน กปภ. จึงมิไดมีการเสนอสัญญา 
ซื้อขายนํ้าประปาฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนของพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา คณะรัฐมนตรีจะมีคําสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงใน
ประเด็นขอกฎหมายเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปาวาเปนไปตามขั้นตอนท่ีกําหนดในพรบ. การใหเอกชนเขารวมการ
งานหรือไม หากเกิดกรณีใหพิจารณาใหมแลว ความเห็นจะเปนไปตามแนวทางเดิมที่เคยวินิจฉัยไวหรือไม ซึ่งหากความเห็น
ดังกลาวเปล่ียนแปลงไป อาจมีผลถึงความสมบูรณของสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจ รายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ เน่ืองจาก กปภ. เปนลูกคาเพียงรายเดียวของบริษัทฯดังน้ัน หากเกิด
เหตุการณดังกลาวขึ้นและบริษัทฯ ประสงคท่ีจะดําเนินกิจการขายน้ําตอไป บริษัทฯ จะตองจัดหาผูซื้อนํ้ารายใหมรวมท้ัง บริษัทฯ 
จะตองดําเนินการแกไขเง่ือนไขในสัมปทานใหสอดรับกับสัญญาซื้อขายนํ้าฉบับใหมดวย 

 ความเส่ียงจากการที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และ
กปภ. ไมเทากัน 

อายุสัมปทานในการประกอบกิจการประปาที่บริษัทฯ ไดรับจากผูใหสัมปทาน มีระยะเวลาเพียง 25 ป (สิ้นสุดวันท่ี 10 
มีนาคม 2573) ในขณะท่ีระยะเวลาของสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเลขท่ี 189/2543 ระหวางบริษัทฯ กับกปภ. มีระยะเวลา  
30 ป (สิ้นสุดวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577) บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทาน หรือทราบ 
ผลการอนุญาตกอนท่ีอายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานในการประกอบ



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

              

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ56-1) 
 
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 5   

กิจการประปาสําหรับชวงระยะเวลาท่ีแตกตางกันดังกลาว บริษัทฯ ก็อาจตกเปนผูผิดสัญญาเน่ืองจากไมสามารถผลิตและ
จําหนายนํ้าประปาใหแกกปภ. ตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปาได ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน รายได 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

นอกจากน้ี แมวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทาน แตระยะเวลาท่ีบริษัทฯ สามารถประกอบ
กิจการประปาอาจจะไมเทากับระยะเวลาที่บริษัทฯ สามารถขายนํ้าประปาใหกับกปภ. ตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา และแมวา
ตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปาจะมีขอสัญญาใหสิทธิบริษัทฯ สามารถขอตออายุไดโดยท้ังสองฝายตองทําความตกลงรวมกัน 
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การตออายุสัญญาดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขเดิมตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปาฉบับท่ี
หมดอายุ หรือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและตอง
จัดหาผูซื้อรายใหม บริษัทฯ อาจตองมีภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้นในการลงทุนเคร่ืองอุปกรณใหเหมาะสมกับผูซื้อรายใหม ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 ความเส่ียงจากการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ 

บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิไดหากเกิดเหตุการณ
ตามท่ีกําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ ท้ังน้ี ในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญา
ใหสิทธิ กปภ. จะตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือเพ่ือแจงใหบริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดเสียกอน หากบริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดแลว 
กปภ. จึงสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได อยางไรก็ตาม หากกปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญา
ใหสิทธิ กปภ. อาจริบหลักประกันท่ีบริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีใหไวกับ กปภ. และนอกจากการริบหลักประกันแลว กปภ. 
ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการผิดสัญญาดังกลาวอีกดวย ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การประกอบกิจการ และฐานะการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

2. ความเส่ียงเก่ียวกับสัมปทานกิจการประปา  

 ความเส่ียงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาสัมปทานกิจการประปาหรือการขอสัมปทานใหม
เนื่องจากความตองการขยายเขตหรือเพิ่มกําลังการผลิตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

การพิจารณาใหตออายุสัมปทานหรือการใหสัมปทานใหมสําหรับพ้ืนท่ีใหมหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและดุลยพินิจของผูใหสัมปทานเด็ดขาดแตเพียงฝายเดียว ดวยปจจัยหลายประการ บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวา
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหมสําหรับการขยายเขตหรือการเพ่ิม 
กําลังการผลิตดังกลาว และหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหม บริษัทฯ  
ไมสามารถรับรองไดวาสัมปทานที่จะไดรับดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรืออาจมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม
ประการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการประกอบกิจการประปา และรายไดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานี 
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 ความเส่ียงจากขอกําหนดของสัมปทานท่ีอาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

(1) เม่ือระยะเวลาตามสัมปทานผานไปไดกึ่งหน่ึงของอายุสัมปทาน หากผูใหสัมปทานใชสิทธิถอนคืนสัมปทาน
หาก รั ฐบาลห รื ออ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น มี ความประสงค จ ะซื้ อ กิ จ กา รประปาของบ ริ ษัทฯ  และ /ห รื อ 
ประปาปทุมธานีท้ังหมด บริษัทฯ และ/หรือประปาปทุมธานีจะไมสามารถประกอบกิจการประปาไดจนครบอายุสัมปทาน  
ทําใหผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ และประปาปทุมธานีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในกิจการประปาไมเปนไปตามท่ีกําหนด  
และกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 นอกจากนี้ แมวาสัมปทานจะกําหนดใหซื้อคืนในราคาตลาดก็ตาม บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถรับรองได
วา ราคาซื้อคืนท่ีกําหนดใหเปนไปตามราคาตลาดน้ันจะคุมกับเงินลงทุนท่ีบริษัทฯ ไดลงทุนไปเพ่ือประกอบกิจการประปา รวมถึง
ผลประโยชนท่ีบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะมีสิทธิไดรับหากสามารถประกอบกิจการประปาตอไปจนครบอายุสัมปทาน  

(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความเส่ียงท่ีอาจถูกผูใหสัมปทานสั่งใหเปลี่ยนแปลงอัตราคานํ้าประปา เม่ือ
สิ้นระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันลงนามในสัมปทาน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชนํ้าขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยน
อัตราหรือวิธีคิดคานํ้าประปา ผูใหสัมปทานมีอํานาจจะพิจารณาและถาเปนท่ีพอใจวา การเปล่ียนอัตราคานํ้าประปาหรือการ
แกไขวิธี คิดคาน้ําประปานั้นเปนการสมควร  โดยเหตุท่ีพฤติการณอันเปนบรรทัดฐานท่ีไดกําหนดอัตราหรือวิธี คิด 
คานํ้าประปาท่ีใชอยูน้ันไดเปลี่ยนแปลงไป ก็มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคานํ้าใหมแทนไดตามท่ีผูใหสัมปทานจะ
เห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งน้ันบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอ
การประกอบธุรกิจรายไดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี แตบริษัทฯ เห็นวาการปรับอัตรา 
คานํ้าประปาน้ันเปนไปไดยาก เน่ืองจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมไดเปนผูใหบริการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ผูใชนํ้า แตเปนผูใหบริการกับกปภ. เทาน้ัน  

(3) หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือท่ีสาธารณะ 
ใด ๆ หรือเม่ือเอกชน รองขอใหยายเคร่ืองอุปกรณเน่ืองจากกีดขวางทางเขาออกบานหรือท่ีดิน ไมวาทางน้ันจะมีอยูกอนหรือ
กอสรางขึ้นภายหลังการติดต้ังเคร่ืองอุปกรณและรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติคํารองขอดังกลาว บริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานีจําเปนตองยายเคร่ืองอุปกรณท่ีอยูในท่ีสาธารณะซ่ึงกีดขวางการกอสรางหรือการขยายหรือกีดขวางทางเขาออก
ดังกลาวน้ันตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของโดยไมคิดคาทดแทน ท้ังน้ี หากคําสั่งดังกลาว
เปนการสั่งใหยายเสนทางแนววางทอสงนํ้าประธาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจตองมีภาระคาใชจายในการเปลี่ยน
เสนทางวางทอสงนํ้าประธานโดยที่ไมไดรับคาทดแทนใดๆ แตบริษัทฯ อาจไดรับคาชดเชยจากกปภ. ตามท่ีสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปากําหนด กลาวคือหากภาระคาใชจายในการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเกินกวา 1,000,000 บาท 
โดยมิไดเปนเหตุการณท่ีเกิดจากความผิดของบริษัทฯ ท้ังน้ี ประปาปทุมธานีไมสามารถเรียกคาชดเชยจาก กปภ. ไดเน่ืองดวย
สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาระหวางกปภ. และประปาปทุมธานีไมมีขอกําหนดในทํานองเดียวกับบริษัท
ฯ  ดังน้ัน จึงอาจสงผลกระทบตอรายได และโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานี 

 ความเส่ียงจากการถูกเพิกถอนสัมปทาน 

 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน ดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมจําหนายนํ้าประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 
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(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดของสัมปทานเปน
ระยะเวลาต้ังแต 1 เดือนขึ้นไป และผูใหสัมปทานไดเตือนเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิก
ถอนสัมปทาน 

(3) เม่ือโรงผลิตนํ้า เคร่ืองอุปกรณ  หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปาน้ันถูกยึดตาม 
คําพิพากษาของศาล 

 หากผูใหสัมปทานเพิกถอนสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถผลิตและจําหนายนํ้าประปาตอไปได 
ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอรายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ  

3. ความเส่ียงเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

 ความเส่ียงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ที่ใชในการวางทอสงน้ําประธาน 

บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานแตละหนวยงานท่ีดูแลพ้ืนท่ีท่ีแนวทอสงนํ้าประธานและทอจายนํ้าของบริษัทฯ 
วางผานจะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชพ้ืนท่ีในอัตราท่ีเหมาะสม และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานเหลาน้ันจะไมนําพ้ืนท่ี
ดังกลาวออกใหบุคคลอื่นใชประโยชน หรือกอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ทับแนวทอสงนํ้าประธานดังกลาว อันอาจสงผลใหเกิดความ
เสียหายตอทอสงนํ้าประธาน หรือเปนอุปสรรคตอการเขาซอมแซม โดยหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถใชพ้ืนท่ีใน
การวางทอสงนํ้าประธานได หรือในกรณีท่ีตองจายคาตอบแทนการใชพ้ืนท่ีในอัตราท่ีสูง หรือไมสามารถเขาใชพ้ืนท่ีในการ
ซอมแซมทอสงนํ้าประธานเม่ือเกิดความชํารุดบกพรองไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 ความเส่ียงอันเกิดจากแหลงน้ําดิบ 

(ก) ความสามารถในการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าดิบเพ่ือการผลิตนํ้าประปา 

 ประปาปทุมธานีไดทําการสูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาเกินปริมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติต้ังแตเดือนกันยายน 2549 และจะหยุดการสูบนํ้าเกินปริมาณเม่ือเร่ิมเปดทําการโรงผลิตนํ้าใหม แตปจจุบัน
ไมมีหนวยงานใดที่เปนผูมีอํานาจกลาวโทษเน่ืองจากไมมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2550 ท่ีกลาวถึงอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติและ
คณะกรรมการลุมนํ้า ก็ไมมีการกําหนดเร่ืองอํานาจในการกลาวโทษผูท่ีไมกระทําตามเงื่อนไขท่ีไดรับอนุญาตใหทําการสูบน้ํา 
ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา สํานักงานคณะกรรมการทรัพายากรนํ้าแหงชาติจะขอความรวมมือไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจ
ควบคุมการประกอบกิจการของประปาปทุมธานีใหออกคําสั่งใหหยุดทําการสูบนํ้าสวนท่ีเกินกวาปริมาณท่ีไดรับอนุญาต ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี 

(ข) ความเพียงพอของแหลงนํ้าดิบ และการหาแหลงนํ้าสํารอง 

 ปริมาณของนํ้าดิบในแหลงนํ้าขึ้นกับหลายปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และปจจุบันบริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานียังไมมีการดําเนินการจัดหาแหลงนํ้าสํารองอื่นไวทดแทนแหลงนํ้าดิบแตอยางใดเน่ืองดวยจะตองมีการใชเงิน
ลงทุนสูงในการท่ีจะสรางระบบสําหรับแหลงนํ้าสํารองดังกลาว อยางไรก็ตาม แมวาตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ระหวาง  
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บริษัทฯและกปภ. จะมีขอกําหนดวากปภ. ตกลงจะชําระเงินชดเชยใหกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถผลิตนํ้าประปาไดตาม
ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีจะตองจัดสงใหกับกปภ. ดวยเหตุท่ีไมสามารถจัดหาแหลงนํ้าอื่นท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกับแหลงนํ้าเดิม
ได ก็ ต าม  แต บ ริ ษั ทฯ  ไม อ า จ รั บ รอ ง ได ว า ป ริ มาณ นํ้ า ดิบจากแหล ง นํ้ า จ ะ มี อย า ง เ พี ย งพอ ให บ ริ ษั ทฯ  และ 
ประปาปทุมธานีใชในการผลิตนํ้าประปาตามกําลังการผลิตปจจุบันหรือตามกําลังผลิตท่ีอาจขยายเพ่ิมขึ้นในอนาคต และไมอาจ
รับรองไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะสามารถหาแหลงนํ้าอื่นเพ่ือใชในการผลิตนํ้าประปาทดแทนได อันจะสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี  

(ค) ตนทุนเร่ืองราคานํ้าดิบ 

 แมในปจจุบัน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะยังไมมีคาใชจายสําหรับคานํ้าดิบท่ีสูบจากแหลงนํ้าท้ัง 2 แหลงดังกลาว 
แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพ่ือกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาใชนํ้าจากการสูบนํ้าจากแหลง
นํ้าดิบธรรมชาติอันจะสงผลใหตนทุนการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้นหรือไม อยางไรก็ตาม สัญญาซื้อ
ขายนํ้าประปาไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับกรณีท่ีมีการเรียกเก็บคาใชนํ้าดิบซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิตของบริษัทฯ และประปา
ป ทุ 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 ท้ั ง หมดต า ง ห า ก กั บ  กปภ .  แ ต สํ า ห รั บ 
ประปาปทุมธานีจะสามารถปรับคาประปาตามภาระตนทุนท่ีสูงขึ้นไดตอเม่ือไดมีการตกลงกัน หากตกลงไมไดใหเขาสู
กระบวนการระงับขอพิพาท ท้ังน้ี หากมีการกําหนดและเรียกเก็บอัตราคานํ้าดิบจากหนวยงานของรัฐ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ 
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานีไดหากไมสามารถตกลงกับกปภ. ได  

(ง) คุณภาพนํ้าดิบ 

 ตนทุนการผลิตท่ีสําคัญประการหน่ึงของการผลิตนํ้าประปาคือ คาใชจายสารเคมีซึ่งแปรผันตามคุณภาพนํ้าของ 
นํ้าดิบ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาคุณภาพของแหลงนํ้าดิบของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมอยาง
สมํ่าเสมอสําหรับการนํามาผลิตนํ้าประปา หากนํ้าดิบจากแหลงนํ้ามีคุณภาพตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําก็จะเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีคาใชจายท่ีสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี ซึ่งตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปาบริษัทฯ มีสิทธิขอให
กปภ. ชดเชยภาระตนทุนท่ีสูงขึ้นได แตถากปภ. ไมสามารถชําระเงินชดเชยไดก็จะชดเชยดวยวิธีการอื่นเชนปรับระยะเวลาของ
สัญญาซื้อขายนํ้าประปา หรือปรับคานํ้าประปา 

 ความเส่ียงจากการตองพึ่งพาลูกคารายเดียว 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีขายนํ้าประปาท่ีผลิตไดท้ังหมดใหแกกปภ. เพียงรายเดียว โดยกปภ. จะทําการจําหนาย
นํ้าใหแกผูใชนํ้าตอไป บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถจําหนายนํ้าประปาใหกับผูใชนํ้าโดยตรงผานระบบจําหนายนํ้า
ของกปภ. บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงมีความเส่ียงจากการตองพ่ึงพิงกปภ. ในฐานะลูกคาเพียงรายเดียว 

4. ความเส่ียงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจการประปา หรือนโยบาย
ของรัฐ 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
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(ก) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการนํ้าประปา 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีการดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการนํ้า (“รางพรบ. กิจการน้ํา”) 
เพ่ือจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการประกอบกิจการนํ้าซึ่งรวมถึงกิจการประปาใหมีความเหมาะสมและโปรงใส สงเสริมและ
สนับสนุนการประกอบกิจการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการจากกิจการนํ้าท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนธรรมและ
ท่ัวถึง รวมถึงเปนการสงเสริมการแขงขันการประกอบกิจการนํ้าท่ีเปนธรรมและปองกันการใชอํานาจผูกขาดในทางท่ีมิชอบ โดย
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการนํ้าแหงชาติเปนองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการนํ้าประปาเพ่ือกําหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ กําหนดคุณสมบัติ วิธีการ หลักเกณฑ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ
อนุญาตประกอบกิจการ ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารางพรบ. กิจการนํ้า แตปจจุบันรางพรบ .
กิจการนํ้ายังไมไดถูกนําเสนอเพ่ือพิจารณาแตอยางใด และยังไมมีความแนนอนวาจะมีการนําเสนอเพ่ือพิจารณาเม่ือใด  บริษัทฯ 
จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแลกิจการประปาของคณะกรรมการกิจการนํ้าแหงชาติ รวมท้ัง
ลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ การกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว และ
การบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีจะประกาศใชในอนาคต ความไมแนนอนดังกลาวอาจทําใหธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีความเส่ียง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอการ
ประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  

(ข) กฎหมายเก่ียวกับการใชแหลงนํ้าดิบ 

 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา (“ราง
พรบ. ทรัพยากรนํ้า”) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ซึ่งรางดังกลาวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยากรนํ้า องคการบริหารจัดการลุมนํ้าและองคกรผูใชนํ้า และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การแบงประเภทการใชนํ้า
ออกเปน 3 ประเภท การกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนผูมีอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
โดย ท่ัว ไปและ มีอํ านาจหน า ท่ี อื่ นๆ  ซึ่ ง ร วมถึ งการ พิจารณาอ นุญาตการใช นํ้ าประ เภทที่  2  ซึ่ ง เ กี่ ย วข อ งกั บ 
บริษัทฯ  (กลาวคือ  การใชทรัพยากรนํ้าในแหลง นํ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว เ พ่ือการพาณิชย  
การอุตสาหกรรม การทองเท่ียว การผลิตพลังงาน ไฟฟา การประปา หรือกิจการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง) โดยจะตอง
ไดรับอนุญาตใหใชทรัพยากรน้ําจากคณะกรรมการลุมนํ้าท่ีแหลงนํ้าสาธารณะนั้นต้ังอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง ปจจุบันยังไมมีรางกฎกระทรวงดังกลาว บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแล
แหลงนํ้าของคณะกรรมการลุมนํ้า รวมท้ังลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ ความไม
แน นอน ดั งกล า วอาจส งผลกระทบอย า ง มี นัยสํ า คัญต อการประกอบธุ รกิ จ  ราย ได และฐานะการ เ งิน  และ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 ความเส่ียงจากการแปรรูปองคกรของ กปภ.  

 ปจจุบัน ยังมีความไมแนนอนเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการสาขาประปาซ่ึงรวมถึงกปภ. ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมอาจคาดการณ
ไดวา รัฐบาลชุดใหมท่ีมาจากการเลือกต้ังจะมีแนวนโยบายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางไร และหากกปภ. แปรรูปองคกร
เปนบริษัท (Corporatisation & Privatisation) แลวจะสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม นอกจากน้ี ภายหลังการแปรรูป กปภ. อาจจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใน
การบริหารจัดการกิจการประปา และอาจสงผลตอความสามารถในการใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ในการขออนุญาต หรือความ
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ยินยอมจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการไดรับบริการสาธารณูปโภคในอัตราท่ีตํ่ากวาบุคคลอ่ืนท่ัวไปหรือในอัตราท่ี
ถูกท่ีสุด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจผลประกอบการ รายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  

 การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐเกี่ยวกับน้ําบาดาล 

ตามรายงานสถานการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุด และแนวทางการบริหารจัดการนํ้าบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2550 เพ่ือทราบเปนขอมูล ไดกลาวถึงสถานการณนํ้าบาดาลและแผนดิน    ทรุดในปจจุบัน
วา สืบเน่ืองจากการท่ีรัฐไดดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขและปองกนการเกิดวิกฤตการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุด ทําให
ปจจุบันสถานการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุดดีขึ้น แตกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนหนวยงานท่ีดูแลก็ยังคงทําการควบคุมการใชนํ้าบาดาลอยางเข็มงวดตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา
รัฐจะไมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือลดมาตรการควบคุมการใชนํ้าบาดาลในเขตวิกฤตลง และหากมีการผอนปรนมาตรการ
ใหสามารถใชนํ้าบาดาลไดเพ่ิมขึ้นอาจกระทบตอรายได ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 
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สรุปผลการดําเนินงานของงบการเงินรวม 

คํานิยามสําหรับการสรุปผลการดําเนินงานของงบการเงินรวม 

 ป 2548 ป 2549 
ป 2550 ป 2551 และ 
งวด 12 เดือน ป 2552 

“กลุมบริษัทฯ” หมายถึง บริษัทฯ เทาน้ัน หมายถึง บริษัทฯ และ  
วอเตอรโฟลว 

หมายถึง บริษัทฯ วอเตอรโฟลว 
ประปาปทุมธานี และ บีเจที 

รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เกือบท้ังหมด เปนรายไดจากการขายนํ้าประปาใหแก กปภ. ในป 2549 ถึงป 2550 ป 
2551 และงวด 12 เดือน ป 2552  กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายนํ้าประปาท้ังสิ้น 1,697.8 ลานบาท 2,567.0 ลานบาท 
3,569.26  ลานบาท และ 3,993.85  ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตใน ป 2549 ป 2550 ป2551และงวด 12 เดือน
ป 2552 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนาเทากับรอยละ 25.2 รอยละ 51.2 รอยละ 39.0 และรอยละ 12.0 ตามลําดับ 
อัตราการเติบโตที่สูงในป 2550 และ ป 2551 เปนผลจากการที่บริษัทฯ ไดรับรูรายไดของประปาปทุมธานีซึ่งเปนผลจากการเขา
ลงทุนซื้อหุนสามัญในประปาปทุมธานีซึ่งบริษัทไดเร่ิมรวมรายไดของประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550 เปนตนมา  

 กําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ ใน ป2549 ป 2550 ป 2551และงวด 12 เดือน ป 2552 เทากับ 1,201.7 ลานบาท 
1,809.3 ลานบาท  2,392.4 ลานบาทและ  2,795.3 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 70.8 รอย
ละ 69.9 รอยละ 67.0 และรอยละ 16.8 ตามลําดับ  

กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิใน ป 2549 ป 2550 ป 2551และงวด 12 เดือนป 2552 เทากับ 674.4 ลานบาท 920.1 ลาน
บาท 1,358.4 ลานบาทและ 1,593.63 ลานบาท  ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เทากับ 
รอยละ 39.2 รอยละ 35.1 และรอยละ 37.3และ รอยละ 17.3 โดยสาเหตุท่ีทําใหอัตราสวนกําไรสุทธิเปลี่ยนแปลงในชวง
ระยะเวลาดังกลาว เน่ืองจาก 

1) ในป 2549 บริษัทฯ ไดจายคาปรับคาเชาทอใหแกกรมทางหลวง 22.8 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในคร้ัง
เดียวและจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต นอกจากน้ี ในป 2549 บริษัทฯ ยังมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
รองรับโครงสรางการจัดการใหมของบริษัทฯ รวมท้ังไดมีคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ิม
มากขึ้น 

2) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 
2550 ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนในหุนสามัญของประปาปทุมธานี 
นอกจากน้ี ในป 2550 บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญในประปาปทุมธานี โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูเงินสถาบัน
การเงิน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของในการวาจางท่ีปรึกษาทางดานกฎหมาย ผูประเมินราคา
อิสระ และคาธรรมเนียมธนาคารเพ่ิมขึ้น 

3) ในป2551บริษัทฯไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานีท้ังงวดในงบการเงินรวมของกลุม
บริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับงวด 12 เดือนป 2550 ซึ่งรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานี
เฉพาะต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2550 จึงทําใหมีการเพ่ิมของคาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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4) ในป 2552 ผลการดําเนินงานบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 1,593.60 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2551 
จํานวน 235.22 ลานบาท หรือรอยละ 17.31 เน่ืองจากในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดเพ่ิมจาก 

  1) ปริมาณขายนํ้าประปาของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.1 และรอยละ 1.7 ตามลําดับ 

  2) ราคาขายในป 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับการปรับเพ่ิมขึ้นจากป 2551 ตามดัชนีราคา
ผูบริโภคเดือนธันวาคม และเดือนกรกฎาคม ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ไดปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5 จาก 22.75 บาท/ลบ.ม. เปน 
23.55 บาท/ลบ.ม. และบริษัทยอยไดปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.2 จาก 10.52 บาท/ลบ.ม. เปน 11.49 บาท/ลบ.ม. 

  3) ในป 2552 บริษัทฯ ไมตองใหสวนลดรอยละ 55 กับกปภ. สําหรับปริมาณขายนํ้าประปาสวนท่ีเกินจาก 
250,000 ลบ.ม./วัน โดยใหสวนลดรอยละ 60 สําหรับปริมาณขายนํ้าประปาสวนท่ีเกินจาก 300,000 ลบ.ม./วัน แทน เน่ืองจาก
ตามสัญญาฯ ราคาขายนํ้าประปาสวนท่ีเกินจากปริมาณการรรับซื้อนํ้าขั้นตํ่า (“MOQ”) จะไดรับสวนลดดังกลาว โดยในป 2551 
MOQ เทากับ 250,000 ลบ.ม./วัน มีผลต้ังแต 1 มกราคม ถึง 20 กรกฎาคม และ MOQ เทากับ 300,000 ลบ.ม./วัน มีผลต้ังแต 
21 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม สวนในป 2552 MOQ เทากับ 300,000 ลบ.ม./วัน เต็มป 

และบริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายลดลงจาก 

  - คาใชจายทางการเงินลดลง 61.7 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.5 จาก 

  ก. ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 3,000 ลานบาท ซึ่งคิดอัตรา
ดอกเบี้ย MLR 

  ข. ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดออกหุนกูอายุ 3 ป 5 ป และ 7 ป จํานวน 7,000 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยในป 2552 เทากับรอยละ 4.53 ตอป เพ่ือจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 5,839.8 ลานบาท ซึ่งคิด
อัตราดอกเบ้ีย MLR-1%  

  ค. ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัทยอย โดยกูเงินจากสถาบันการเงิน 
จํานวน 3,500 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวท่ีรอยละ MLR-2 แลวปลอยกูใหกับบริษัทยอยจํานวน 3,100 ลานบาท เพ่ือ
นําไปชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย ซึ่งเดิมมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูท่ี MLR-0.5 โดยทําใหอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม
ระยะยาวของบริษัทยอยลดลง โดยป 2552 เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยรอยละ 6 ตอป (ป 2551: รอยละ 7   
ตอป) 

ณ สิ้นป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยสทุธิ 21,064.26 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ  3,169.62 จาก
ป 2551 เน่ืองจากบริษัทฯ ซือ้สิทธใินการดําเนินงานฯ จํานวน 1,400 ลานบาท และบริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดสทุธิเพ่ิมขึ้นระหวางปจํานวน 1,416.7 ลานบาท 

 


