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 สวนที่ 1 หนาที่ 1   

 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. และเพื่อเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําประปาจากแหลงน้ําบนผิวดินใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคที่

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนการชวยแกปญหาแผนดินทรุดและน้ําเค็มแทรกในชั้นบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 3,990 ลานบาท   

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ในวันที่ 21 กันยายน 2543 ซึ่งสัญญาดังกลาวมีอายุ 30 ป โดยมีลักษณะ

สัญญาเปนแบบ Build Own Operate (“BOO”) กลาวคือ บริษัทฯ เปนผูดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบจาย

น้ํ า ป ร ะปา ให แ ก ผู บ ริ โ ภค  ด ว ยกํ า ลั ง ก า ร ผลิ ต สู ง สุ ด  ณ  วั น ที่  31 ธั น ว าคม  2553  ที่  440,000  

ลบ.ม./วัน ทําใหบริษัทฯมีกําลังการผลิตสูงสุดเปนอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับผูประกอบกิจการประปาเอกชนรายอื่นในประเทศ โดย

บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปา และระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค และบริษัทฯ ไมตองโอนระบบผลิต

และระบบจายดังกลาวใหแก กปภ. นอกจากนี้ ภายใตสัญญาซื้อขายน้ําประปา ไดกําหนดใหมีปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซื้อ

จากบริษัทฯ  (“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 MOQ รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ในที่สุด โดย ณ วันที่ 1 

กันยายน 2553 เปนวันแรกที่เร่ิมซื้อขายน้ําประปาสวนเพิ่มตาม MOQ  เทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพ่ิมทุกรอบป ๆ ละ 

9,000 ลบ.ม./วัน จนกระทั่ง MOQ เปน 354,000 ลบ.ม./วัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิม โดยอัตราคา

น้ําประปาที่ใชในการคํานวณมูลคาการซื้อขายในแตละเดือน เปนอัตราที่กําหนดในสัญญา ซึ่งปรับตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป

ของภาคกลางและคาคงที่ (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 

 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจน้ําประปา โดยมีบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จํากัด (“ไทยวอเตอร”)ซึ่งเปนบริษัทยอยที่

บริษัทฯ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100.0 (ถือหุนโดยตรงรอยละ 68 และถือหุนโดยออมผาบบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทยอยอีก รอยละ 32) ทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของฝายปฏิบัติการในการบริหารและจัดการดานการซอมบํารุงและการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาใหเปนไปตามมาตราฐานที่กําหนดเพื่อผลิตและจายน้ําประปาจําหนายใหแก กปภ. ปจจุบัน  ไทย

วอเตอรมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวทั้งสิ้น 60. ลานบาท 
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 สวนที่ 1 หนาที่ 2   

 ถึงแมวาบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาเพียงประมาณ 7 ป นับจากวันที่เร่ิมทําการผลิตน้ําประปาเพื่อ

จําหนายใหแก กปภ. คือ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 แตบริษัทฯ มีรายไดและผลประกอบการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยในป 2549 ป 2550 ป 2551 ป2552และป 2553 เทากับ รอยละ 24.68 รอยละ 10.93 รอยละ 15.84 รอยละ 1.14 

และรอยละ 10.53 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีอัตราการขายน้ําประปาเติบโตสูงมากในปแรก ๆ และอัตราการเติบโต

ลดลงในระยะเวลาตอมา เนื่องจากกอนที่บริษัทฯ จะเริ่มดําเนินการจายน้ําประปานั้น ผูบริโภคในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร

และจังหวัดนครปฐม ไดใชน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้น เมื่อมีน้ําประปาซึ่งเปนแหลงน้ําที่สะอาด

มากกวา ผูบริโภคจํานวนมากไดเปลี่ยนจากการใชน้ําบาดาลมาใชน้ําประปาในทันที ซึ่งอัตราการเติบโตในปถัดๆ ไปจะขึ้นอยูกับ

การเปลี่ยนการบริโภคและอุปโภคจากน้ําบาดาลมาเปนน้ําประปาในสวนที่เหลือ และการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจและการ

ขยายตัวของประชากรในพื้นที่ ทั้งนี้ พ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยางหนาแนน โดยมีปริมาณการใช

น้ําจากผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 51.68 ของปริมาณน้ําประปาทั้งสิ้นที่จําหนาย ในขณะเดียวกันก็เปนพ้ืนที่

ที่มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน โดยมีสัดสวนปริมาณการใชน้ําประปาสําหรับผูใชน้ําภาคพาณิชยกรรมและ

ภาคครัวเรือน รอยละ 23.60 และรอยละ 24.70 ตามลําดับ  

 จากผลการศึกษาของ ไทยดีซีไอ ซึ่งบริษัทฯ ไดวาจางใหศึกษาความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการเมื่อเดือน

มิถุนายน 2549 พบวาจากปริมาณความตองการน้ํารวมในพื้นที่บริการทั้งหมดคือ 967,234 ลบ.ม./วัน ในจํานวนดังกลาวเปน

ปริมาณน้ําประปาเพียงรอยละ 19 ในขณะที่น้ําบาดาลมีปริมาณสูงถึงรอยละ 81 โดย ไทยดีซีไอ ไดคาดการณวาการใชน้ํา

บาดาลของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บริการของบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงในป 2558  

 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 

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 2553 ประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตที่ 388,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเปน  กําลังการผลิตที่สูงสุดของ

เอกชนผูประกอบกิจการประปารองจากบริษัทฯ นอกจากนี้ ประปาปทุมธานี ยังไดรับ MOQ ซึ่งกําหนดโดย กปภ. ในแตละป โดย

ปริมาณ MOQ ในแตละปจะตองไมตํ่ากวา MOQ ที่กําหนดไวในปกอนหนา นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนมา MOQ 

ของประปาปทุมธานีรวมเทากับ 320,000 ลบ.ม./วัน และในวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ไดเพ่ิม MOQ เปน 330,000 ลบ.ม./วัน อัตรา

คาน้ําประปาที่ปทุมธานีที่ไดรับจาก กปภ. เปนอัตราที่ปรับเพ่ิมขึ้นทุกปตามดัชนีราคาผูบริโภคของทั่วประเทศ    

 ประปาปทุมธานีไดเ ร่ิมดําเนินการผลิตน้ําประปาจําหนายตั้งแตเดือนตุลาคม 2541 ในชวงป 2541 - 2543  

ประปาปทุมธานีมีอัตราการเติบโตคอนขางต่ําเฉลี่ยรอยละ 9.6 เนื่องจากการปดบอบาดาลของภาครัฐในชวงเวลาดังกลาวยังไม

เขมงวด ผูใชน้ําจํานวนมากยังคงใชน้ําบาดาลแมวาจะมีระบบน้ําประปาที่สามารถใชได อยางไรก็ตาม รัฐบาลโดย 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดเพ่ิมความเขมงวดในการปดบอน้ําบาดาลมากขึ้น โดยยกเลิกการใหใบอนุญาตน้ําบาดาลใหมแก 

ผูขออนุญาตใชน้ําบาดาล งดการตออายุสําหรับผูขออนุญาตใชน้ําบาดาลเดิม และปรับอัตราคาน้ําบาดาลสูงขึ้น ผลจาก
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 สวนที่ 1 หนาที่ 3   

นโยบายดังกลาวทําใหยอดขายน้ําของประปาปทุมธานีเพ่ิมสูงขึ้นในชวงป 2543 - 2547 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณ

น้ําที่ขายเทากับรอยละ 21.3 ทั้งนี้นับจากป 2547 อัตราการเติบโตของปริมาณน้ําที่ขายไดเติบโตในอัตราที่ลดลง กลาวคืออัตรา

เติบโตใน  ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552และป 2553  เทากับ รอยล 7.18  รอยละ 6.79 รอยละ 0.58 รอยละ 1.69 และรอย

ละ 6.94 ตามลําดับ  

 จากผลการศึกษาความตองการน้ําประปาในพื้นที่ปทุมธานี–รังสิต โดย บจ.แอสดีคอน คอรปอเรชั่น เมื่อ 

เดือนสิงหาคม 2547 ทําการคาดการณปริมาณน้ําจําหนายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงป 2576 โดยพิจารณาปจจัยที่สําคัญ 

ไดแก จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการใชน้ํา และแหลงน้ําทดแทนอื่นๆ เชน น้ําบาดาล พบวาความตองการ

น้ําประปามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คาดการณวา ความตองการน้ําป.ระปาในพื้นที่จะเพิ่มเปน 

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. จะเปนผูจายน้ําใหแกประชาชน

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 
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• 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 
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(ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ําประปา 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีการดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา (“รางพรบ. กิจการน้ํา”) 

เพ่ือจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําซึ่งรวมถึงกิจการประปาใหมีความเหมาะสมและโปรงใส สงเสริมและ

สนับสนุนการประกอบกิจการน้ําที่มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการจากกิจการน้ําที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนธรรมและ

ทั่วถึง รวมถึงเปนการสงเสริมการแขงขันการประกอบกิจการน้ําที่เปนธรรมและปองกันการใชอํานาจผูกขาดในทางที่มิชอบ โดย

ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการน้ําแหงชาติเปนองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําประปาเพื่อกําหนดมาตรการ 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ กําหนดคุณสมบัติ วิธีการ หลักเกณฑ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ

อนุญาตประกอบกิจการ ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารางพรบ. กิจการน้ํา แตปจจุบันรางพรบ .

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
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ยินยอมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงการไดรับบริการสาธารณูปโภคในอัตราที่ตํ่ากวาบุคคลอื่นทั่วไปหรือในอัตราที่

ถูกที่สุด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจผลประกอบการ รายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  

• 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 

5. ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัทฯ 

•  ความเส่ียงดานการคัดเลือกผูรวมธุรกิจผิดพลาด หรือไมเหมาะสมกับลักษณะโครงการที่จะทํา 

บริษัทฯ ทําการศึกษาประวัติและผลประกอบการในอดีตของผูรวมธุรกิจในตางประเทศที่จะไปปฏิบัติการและใหที่

ปรึกษาดานการลงทุนกลั่นกรองตามคุณสมบัติที่กําหนด เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อสรางความเขาใจในผูรวมธุรกิจ และใชการ

ติดตอสื่อสารเพื่อวัดระดับและสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน และจะพัฒนาหลักเกณฑในการคัดเลือกผูรวมธุรกิจ

ใหชัดเจนรวมถึงกระบวนการในการทําสัญญากับผูรวมธุรกิจใหมีความรัดกุม 

•    ความเส่ียงดานนโยบายของภาครัฐที่ไมเอื้อตอการดําเนินธุรกิจใหม 

 เนื่องดวยประเทศไทยยังประสบปญหาความไมแนนอนทางนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการพลังงาน

ทางเลือก ทั้งนี้แมมีการประกาศใชแผน PDP 2010 แลวก็ตาม แตจะพบวาในรายละเอียดยังมีปญหาในทางปฏิบัติ เชน การ

ปรับเปลี่ยนคา Adder ซึ่งเปนสวนเพิ่มจากคาจําหนายไฟฟาปกติสําหรับผูจําหนายพลังงานทางเลือกประเภทแสงอาทิตย และ

พลังงานลม ลดลงจากเดิม 8.0 บาทตอหนวย ระยะเวลา 10 ป เปน 6.5 บาทตอหนวย ระยะเวลา 10 ป สงผลใหผูที่มีแผนจะ

พัฒนาโครงการแตยังไมไดรับคําตอบรับซื้อไฟฟาจะมีผลตอบแทนลดลง รวมไปถึงการปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

และในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสนับสนุนเปนแบบ Feed in Tariff สําหรับผูพัฒนาโครงการใหม ซึ่งยังไมมีความ

ชัดเจน ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกใชกลยุทธการแสวงหาพันธมิตรที่ไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวเปนหลักเพื่อหลีกเลี่ยง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ความไมชัดเจนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐป พ.ศ. 

2535 สงผลใหการพัฒนาโครงการใหมโดยเอกชนมีสวนรวมนั้นลาชาหรือหยุดชะงัก บริษัทฯ จึงจําเปนตองติดตามการแกไข

พรบ. ดังกลาวซึ่งยังไมแลวเสร็จเพราะสามารถเปดโอกาสสําหรับขยายกิจการได 

 •   ความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาตทิี่สงผลกระทบดานลบตอการผลิตพลังงาน

ทางเลือก 
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 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจพลังงานทางเลือกจึงมีการติดตาม

แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ พิจารณาจัดทําแผนธุรกิจโดยคําถึงถึงความเสี่ยงดานนี้และศึกษาประวัติติดตาม

ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตางๆ เพ่ือใหการลงทุนมีการกระจายสถานที่และกระจายประเภทธุรกิจของพลังงานทางเลือกที่จะ

ลงทุน เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานน้ํา เปนตน รวมถึงการพิจารณาการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการประกันภัย

ธรรมชาติ 

 

สรุปผลการดําเนินงานของงบการเงินรวม  

คํานิยามสําหรับการสรุปผลการดําเนินงานของงบการเงินรวม 

 ป 2548 ป 2549 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 และ 

งวด 12 เดือน ป 2553 

“กลุมบริษัทฯ” หมายถึง บริษัทฯ เทานั้น หมายถึง บริษัทฯ และ  

วอเตอรโฟลว 

หมายถึง บริษัทฯ ประปาปทุมธาน ี

และ ไทยวอเตอร (โอเปอเรชั่นส) 

รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เกือบทั้งหมด เปนรายไดจากการขายน้ําประปาใหแก กปภ. ในป 2550 ถึงป 2552 ป และ

งวด 12 เดือน ป 2553  กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายน้ําประปาทั้งสิ้น 2,567.0 ลานบาท 3,569.2 ลานบาท 3,993.8  ลาน

บาท และ 4,309.9 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตใน ป 2550 ป 2551 ป 2552 และงวด 12 เดือนป 2553 เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนาเทากับรอยละ 51.2 รอยละ 39.0 รอยละ 12.0 และรอยละ 7.9  ตามลําดับ อัตราการเติบโต

ที่สูงในป 2550 และ ป 2551 เปนผลจากการที่บริษัทฯ ไดรับรูรายไดของประปาปทุมธานีซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนซื้อหุน

สามัญในประปาปทุมธานีซึ่งบริษัทไดเร่ิมรวมรายไดของประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550 เปนตนมา  

 กําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ ในป 2550 ป 2551 ป 2552 และงวด 12 เดือน ป 2553 เทากับ 1,809.3 ลานบาท  

2,428.0 ลานบาท  2,850.0 ลานบาท และ 3,101.0 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 69.9 รอย

ละ 67.4   รอยละ 70.4 และรอยละ 69.8 ตามลําดับ  

กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2550 ป 2551 ป 2552 และงวด 12 เดือนป 2553 เทากับ 920.1 ลานบาท 1,358.4 ลาน

บาท 1,593.6 ลานบาท และ  2,062.9 ลานบาท  ตามลําดับ  คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ  เทากับ 

รอยละ 35.1 รอยละ 37.3  รอยละ 39.2 และรอยละ 46.7 โดยสาเหตุที่ทําใหอัตราสวนกําไรสุทธิเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลา

ดังกลาว เนื่องจาก 

1) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 

2550 ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนในหุนสามัญของประปาปทุมธานี 

นอกจากนี้ ในป 2550 บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญในประปาปทุมธานี โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูเงินสถาบัน

การเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการวาจางที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ผูประเมินราคา

อิสระ และคาธรรมเนียมธนาคารเพิ่มขึ้น 

2) ในป2551บริษัทฯไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานีทั้งงวดในงบการเงินรวมของกลุม  

บริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 12 เดือนป 2550 ซึ่งรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานี

เฉพาะตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 จึงทําใหมีการเพิ่มของคาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ 
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3) ในป 2552 ผลการดําเนินงานบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 1,593.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2551 

จํานวน 235.22 ลานบาท หรือรอยละ 17.31 เนื่องจากในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดเพ่ิมจาก 

  1) ปริมาณขายน้ําประปาของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 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. สําหรับปริมาณขายน้ําประปาสวนที่เกินจาก 

250,000 ลบ.ม./วัน โดยใหสวนลดรอยละ 60 สําหรับปริมาณขายน้ําประปาสวนที่เกินจาก 300,000 ลบ.ม./วัน แทน เนื่องจาก

ตามสัญญาฯ ราคาขายน้ําประปาสวนที่เกินจากปริมาณการรับซื้อน้ําขั้นตํ่า (“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 ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 3,000 ลานบาท ซึ่งคิดอัตรา

ดอกเบี้ย MLR 

  ข. ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดออกหุนกูอายุ 3 ป 5 ป และ 7 ป จํานวน 7,000 ลานบาท โดยมี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในป 2552 เทากับรอยละ 4.53 ตอป เพ่ือจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 5,839.8 ลานบาท ซึ่งคิด

อัตราดอกเบี้ย MLR-1%  

  ค. ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัทยอย โดยกูเงินจากสถาบันการเงิน 

จํานวน 3,500 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่รอยละ MLR-2 แลวปลอยกูใหกับบริษัทยอยจํานวน 3,100 ลานบาท เพ่ือ

นําไปชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย ซึ่งเดิมมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่ MLR-0.5 โดยทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

ระยะยาวของบริษัทยอยลดลง โดยป 2552 เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยรอยละ 6 ตอป (ป 2551: รอยละ 7   

ตอป) 

ณ สิ้นป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมสีินทรัพยสทุธิ 21,064.2 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ  3,169.6 จากป 

2551 เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อสิทธิในการดําเนินงานฯ จํานวน 1,400 ลานบาท และบริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดสทุธิเพ่ิมขึ้นระหวางปจํานวน 1,416.7ลานบาท 

4) ในป 2553 ผลการดําเนินงานบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 2,062.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2552 

จํานวน 469.2 ลานบาท หรือรอยละ 29.4 เนือ่งจากในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดเพ่ิมจาก 

 ก. รายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 285.6 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.8 

เนื่องจาก  

1)  ยอดขายน้ําประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 11.5 ลานลบ.

ม. หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.6 
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2) ราคาขายน้ําประปาที่ปรับขึ้นจากปกอน 

3) ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายไดจากการขายน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทั้งป จํานวน 145.1 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 93.2 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 179.7 (ป 2552 : บริษัทฯ เร่ิมมีรายไดจากการขายน้ําประปา

ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพียง 5 เดือน) 

ข. รายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (PTW) เพ่ิมขึ้นจํานวน 30.5 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.3 เนื่องจากยอดขายน้ําประปาของ PTW เพ่ิมขึ้นจํานวน 8.1 ลานลบ.ม. หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.9 อยางไรก็ตาม 

ราคาขายน้ําประปาของ PTW ปรับลดลงรอยละ 4.4 จากปที่แลว 

2. รายไดจากการบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 30.3 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 55.6 เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2552  

บริษัทฯ ซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ดังนั้น ในป 2553 บริษัทฯ จึงมีรายได

จากการบําบัดน้ําเสียและอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทั้งป จํานวน  36.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 23.6 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 188.8 (ป 2552 : บริษัทฯ มีรายไดจากการบําบัดน้ําเสียเพียง 5 เดือน) 

3. ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 95.4 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.0 เนื่องจากในป 

2553 บริษัท ฯ มีคาร้ือยายแนวทอเพ่ิมขึ้น จํานวน 6.2 ลานบาท และยอดขายน้ําประปาของบริษัทฯ และ PTW เพ่ิมขึ้นตามที่

กลาวไวขางตน  

4. คาใชจายในการบริหาร ลดลงจํานวน 9.5 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.1 เนื่องจากบริษัทฯ มีคาที่ปรึกษา

กฎหมายและธรรมเนียมธนาคารลดลง จํานวน 8.2 ลานบาท 

5.  คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนายเพิ่มขึ้นจํานวน 

26.4 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 272.2 เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ บริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอินเต็มป (ป 2552: บริษัทฯ บริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพียง 5 เดือน)  

6. คาใชจายทางการเงินลดลงจํานวน 224.9 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 33.7 เนื่องจาก 

ก.  ในป 2552 บริษัทฯ และ PTW เปลี่ยนโครงสรางเงินกูยืมใหม โดยบริษัทฯ และ PTW จายชําระคืนเงินกูยืม

ระยะยาวเดิมกอนกําหนดทั้งจํานวน ซึ่งตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯ และ PTW ตองจายคาธรรมเนียมการจายชําระ

คืนเงินกูยืมกอนกําหนด (prepayment fee) จํานวนรวม 177.5 ลานบาท 

ข.  การเปลี่ยนโครงสรางเงินกูยืมใหมของ PTW ทําให PTW ประหยัดดอกเบี้ยจายประมาณรอยละ 1.50 ตอป

สําหรับป 2553 

7. ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจํานวน 6.3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.4 ในขณะที่ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท

ฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก PTW จายภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป 2551 จํานวน 40.3 ลานบาทในไตรมาสสองป 2552 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 21,488.3 ลานบาท เพ่ิมขึ้นสุทธิ 424.1 ลานบาท  

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ บันทึกตนทุนการขยายกําลังการผลิตและสง

น้ําประปาเพิ่มขึ้นจํานวน 1,251.3 ลานบาท และบริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น

ระหวางปจํานวน 612.8 ลานบาท  

 

 

 


