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1. ปจจัยความเสี่ยง 

 

1.1 ความเส่ียงจากสัญญาที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

1.1.1 ความเส่ียงจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาถูกยกเลิก 

 สัญญาซื้อขายน้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ และ กปภ. อาจถูกตีความไดวาดําเนินการไมถูกตองตาม

ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การใหเอกชน

เขารวมงาน”) ดังนี้ 

สัญญาซือ้ขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และ กปภ. เปนลกัษณะการใหเอกชนลงทุนกอสรางระบบผลิตและระบบ

จําหนายน้ําประปา โดยมีลักษณะเปน Build-Own-Operate (BOO) ซึ่งเอกชนจะดําเนินการผลิตและจาํหนายน้ําใหแก กปภ. 

และ กปภ. จําหนายน้ําโดยตรงแกลูกคาอีกทอดหนึ่ง และเอกชนจะเปนเจาของทรัพยสินทั้งหมดตลอดอายุสัญญา และจากแนว

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อป 2540 ตามที่ไดสรุปไวขางลางนี้ กปภ. จึงมิไดมีการเสนอสัญญาซื้อขายน้ําประปา

ฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและอนมัุติตามขั้นตอนของพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน 

เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2540 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นในเรื่องโครงการที่ กปภ. จะให

เอกชนเปนผูลงทนุดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาทั้งหมด โดยกปภ. จะซือ้น้าํจากเอกชน และ กปภ. จะเปนผูจายน้ํา

ใหแกประชาชนอกีทอดหนึ่งนั้น มีประเด็นวาเปนกรณีที่เขาขายเปนโครงการที่จะตองอยูภายใตพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน

หรือไม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีการพิจารณาวา หากเอกชนผูผลิตน้ําขายใหแกกปภ. จะตองรับผิดชอบเร่ืองผล

กําไรหรอืขาดทุนเอง โดยกปภ. จะไมมีสวนเกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนนั้น และมิไดใหสิทธิที่ กปภ. มีอยูตามกฎหมายแกเอกชน

แตอยางใด สวนแหลงน้ําดิบที่จะนาํมาใชในการผลิตน้ําประปา กปภ. จะเปนผูชวยเหลือประสานงานการจัดหาแหลงน้ําดิบให แต

เอกชนจะตองเปนผูซื้อจากเจาของแหลงน้ําดิบดังกลาวเอง กรณีดังกลาวจึงเปนกิจการที่เอกชนดําเนินการเองโดยแท รวมทั้ง

แหลงน้ําดิบที่นํามาใชในการผลิตน้ําประปาก็ไมมีการอนุญาต การใหสัมปทานหรือการใหสิทธิเอกชนที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติ

หรือทรัพยสินของรัฐ และการจดัซื้อน้ําจากเอกชนที่ผลิตไดก็เปนเรื่องที่กปภ. ทาํสัญญาซื้อขายในทางแพงตามปกติของการ

ประกอบธุรกิจ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดสรุปความเห็นไว การดําเนินการตามโครงการดังกลาวจึงไมเปนการ

ดําเนินการในกิจการของรัฐ กรณนีี้จึงไมอยูในบังคับที่จะตองดําเนินการตามพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน  

1.1.2 ความเส่ียงจากการที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และกปภ. ไม
เทากัน 

 อายุสัมปทานในการประกอบกิจการประปาที่บริษัทฯ ไดรับจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (“ผูใหสัมปทาน”) มีระยะเวลาเพียง 25 ป (สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2573) ในขณะที่ระยะเวลาของสัญญาซื้อขาย

น้ําประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ กับกปภ. มีระยะเวลา 30 ป (สิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577) ดังนั้น ระยะเวลาที่

บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาตามที่ระบุในสัมปทานจึงสั้นกวาระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปา ในการตออายุ

สัมปทานบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทาน แตการตออายุสัมปทานขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูให

สัมปทานแตเพียงฝายเดียว บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทาน หรือทราบผลการอนุญาตกอนที่

อายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง นอกจากนั้น สัมปทานยังมีขอกําหนดใหสิทธิผูใหสัมปทานซื้อกิจการประปาทั้งหมดจากบริษัทฯ ไดโดย

จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือใหแกบริษัทฯ ทราบลวงหนา ทั้งนี้ แมวาตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา และสัมปทานจะไมมี
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ขอกําหนดที่ระบุใหสัญญาซื้อขายน้ําประปาสิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาในการประกอบกิจการน้ําประปาตามสัมปทานสิ้นสุดลงก็ตาม 

แตถาหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานในการประกอบกิจการประปาสําหรับชวงระยะเวลาที่แตกตาง

กันดังกลาว บริษัทฯ ก็อาจตกเปนผูผิดสัญญาเนื่องจากไมสามารถผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแกกปภ. ตามสัญญาซื้อขาย

น้ําประปาได ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 ดวยเหตุที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาไมเทากันดังกลาว ดังนั้น แมวาบริษัทฯ จะไดรับ

การตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานภายในระยะเวลากอนที่สัญญาซื้อขายน้ําประปาจะหมดอายุซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถ

ประกอบกิจการประปาไดอยางตอเนื่องก็ตาม แตระยะเวลาที่บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาอาจจะไมเทากับระยะเวลา

ที่บริษัทฯ สามารถขายน้ําประปาใหกับกปภ .ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประสงคจะตออายุสัญญา

ซื้อขายน้ําประปาจะตองบอกกลาวเปนหนังสือให กปภ .ทราบและกปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหกับบริษัทฯ โดยทั้งสอง

ฝายตองทําความตกลงรวมกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การตออายุสัญญาดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขเดิมตาม

สัญญาซื้อขายน้ําประปาฉบับที่หมดอายุ หรือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุ

สัญญาซื้อขายน้ําประปาและตองจัดหาผูซื้อรายใหม บริษัทฯ อาจตองมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการลงทุนเครื่องอุปกรณให

เหมาะสมกับผูซื้อรายใหม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯอยางไรก็ดี จาก

การที่ระบบทอสงน้ําหลักเปนทรัพยสินของทางบริษัทฯ การที่ กปภ. ไมตออายุสัญญาดังกลาวกับบริษัทฯ อาจทําให กปภ. 
จะตองลงทุนในระบบทอสงน้ําหลักใหมทั้งหมดในพ้ืนที่บริการของบริษัทฯ 

1.1.3 ความเส่ียงจากการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิไดหากเกิดเหตุการณ

ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

(1) หากไมสามารถจัดสงน้ําประปาตามปริมาณขั้นตํ่าใหแกกปภ. หรือไมสามารถจัดสงไดถึงรอยละ 70 ของ

ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ตองจัดสงใหแกกปภ. เกินกวา 90 วันติดตอกัน และเหตุการณดังกลาวเกิดจาก

เหตุการณที่อยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 

(2) ระบบผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ไมสามารถผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําประปาที่กําหนด

เกินกวา 60 วันติดตอกัน หรือประปาปทุมธานีไมสามารถผลิตน้ําใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานน้ําที่

กําหนด และเหตุการณดังกลาวเกิดจากเหตุการณที่อยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 

โดยมิไดมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวน 

(3) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ 

(4) เมื่อบริษัทฯ ไดเลิกบริษัทหรือชําระบัญชี หรือตองคําสั่งพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด รวมทั้งตอง

คําพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการแตงต้ังเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือกระบวนการที่คลายคลึงนั้นตอ

บริษัทฯ และบริษัทฯ ไมดําเนินการตอสูในกระบวนการนั้นภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่กระบวนการนั้น

เร่ิมตน 
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 ในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ กภป. จะตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือเพ่ือแจงให

บริษัทและ/หรือประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดเสียกอน หากบริษัทฯ และ/หรือประปา

ปทุมธานีไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดแลว กปภ. จึงสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได  

 ทั้งนี้ หากกปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ  กปภ. อาจริบหลักประกันที่บริษัทฯ 

และ/หรือประปาปทุมธานีใหไวกับ กปภ. และนอกจากการริบหลักประกันแลว กปภ. ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 

อันเกิดจากการผิดสัญญาดังกลาวอีกดวย ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบกิจการ และฐานะการเงินของ

บริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 

1.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับสัมปทานกิจการประปา  

1.2.1 ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาสัมปทานกิจการประปาหรือการขอสัมปทานใหมเนื่องจาก
ความตองการขยายเขตหรือเพิ่มกําลังการผลิตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ณ วันที่ 26 มกราคม 2515 การประกอบกิจการประปาถือเปนกิจการคาขาย

อันเปนสาธารณูปโภคที่จะตองไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทฯ ไดรับ

สัมปทานจากผูใหสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2548 และจะสิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2573 เพ่ือ

ประกอบกิจการประปาไดภายในเขตอําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุม

แบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สวนประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ปเชนเดียวกัน โดยนับ

จากวันที่ 13 มกราคม 2543 และจะสิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2568 เพ่ือประกอบกิจการประปาภายในเขตพื้นที่บริการปทุมธานี-

รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยไดโอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการประปาไปยัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราช

กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2545) 

 การพิจารณาใหตออายุสัมปทานหรือการใหสัมปทานใหมสําหรับพ้ืนที่ใหมหรือการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นอยูกับการ

พิจารณาและดุลยพินิจของผูใหสัมปทานเด็ดขาดแตเพียงฝายเดียว ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี

อาจจะไมไดรับการตออายุสัมปทาน หรือไมไดรับสัมปทานใหมสําหรับกรณีที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความประสงคจะ

ขยายเขตสัมปทานการประกอบกิจการบริการน้ําประปาหรือเพ่ิมกําลังการผลิต ดวยปจจัยหลายประการเชน รัฐมีนโยบายที่จะ

ประกอบกิจการประปาเอง เนื่องจากการดําเนินการโดยเอกชนไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือความสามารถในการผลิต

น้ําประปาไมสามารถตอบสนองความตองการใชน้ําของผูบริโภคประกอบกับมีผูประกอบการรายใหมที่มีความสามารถในการ

ผลิตที่ดีกวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไดรับการตอ

อายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหมสําหรับการขยายเขตหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตดังกลาว และหากบริษัทฯ และประปา

ปทุมธานีไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาสัมปทานที่จะไดรับดังกลาวจะมีการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรืออาจมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมประการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการประกอบ

กิจการประปา และรายไดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                         

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1)                                                                                   สวนที่ 2 หนาที่ 5 

 

1.2.2 ความเส่ียงจากขอกําหนดของสัมปทานที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 สัญญาสัมปทานมีขอกําหนดซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ซึ่ง

ขอสัญญาดังกลาวไดแก 

 (1) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานผานไปไดกึ่งหนึ่งของอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานหาก

รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ทั้งหมด ในราคาซื้อขายตามราคาตลาด 

แตตองแจงใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานี (แลวแตกรณี) ทราบลวงหนา 6 เดือน หากไมสามารถตกลงราคาซื้อขายไดให

อนุญาโตตุลาการที่แตงต้ังจากทั้งสองฝายเปนผูกําหนดราคาซื้อขายดังกลาว   

 ดังนั้น หากผูใหสัมปทานใชสิทธิถอนคืนสัมปทานตามขอสัญญาดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถ

ประกอบกิจการประปาไดจนครบอายุสัมปทาน ทําใหผลตอบแทนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนใน

กิจการประปาไมเปนไปตามที่กําหนด และกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายได และฐานะการเงิน

ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 นอกจากนี้ แมวาสัมปทานจะกําหนดใหซื้อคืนในราคาตลาดก็ตาม บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถรับรองได

วา ราคาซื้อที่กําหนดใหเปนไปตามราคาตลาดนั้นจะคุมกับเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไดลงทุนไปเพื่อประกอบกิจการประปา รวมถึง

ผลประโยชนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะมีสิทธิไดรับหากสามารถประกอบกิจการประปาตอไปจนครบอายุสัมปทาน  

(2) ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนผูรับสัมปทานเมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันลงนามใน

สัมปทาน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ําขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปา ผูให

สัมปทานมีอํานาจจะพิจารณาและถาเปนที่พอใจวา การเปลี่ยนอัตราคาน้ําประปาหรือการแกไขวิธีคิดคาน้ําประปานั้นเปนการ

สมควร โดยเหตุที่พฤติการณอันเปนบรรทัดฐานที่ไดกําหนดอัตราหรือวิธีคิดคาน้ําประปาที่ใชอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหมี

อํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคาน้ําใหมแทนไดตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งนั้น

บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม 

 ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความเสี่ยงที่อาจถูกผูใหสัมปทานสั่งใหเปลี่ยนแปลงอัตรา

คาน้ําประปา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอการประกอบธุรกิจรายไดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี   

แตบริษัทฯ เห็นวาการปรับอัตราคาน้ําประปานั้นเปนไปไดยาก เนื่องจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมไดเปนผูใหบริการกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชน้ํา แตเปนผูใหบริการกับกปภ. เทานั้น  

(3) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือที่สาธารณะใดๆ 

หรือเมื่อเอกชนรองขอใหยายเครื่องอุปกรณเนื่องจากกีดขวางทางเขาออกบานหรือที่ดิน ไมวาทางนั้นจะมีอยูกอนหรือกอสรางขึ้น

ภายหลังการติดต้ังเครื่องอุปกรณและรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติคํารองขอดังกลาว บริษัทฯ และประปา

ปทุมธานีจําเปนตองยายเครื่องอุปกรณที่อยูในที่สาธารณะซึ่งกีดขวางการกอสรางหรือการขยายหรือกีดขวางทางเขาออกดังกลาว

นั้นตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยไมคิดคาทดแทน  

 หากเครื่องอุปกรณตามที่ระบุในสัมปทานหมายความรวมถึงทอสงน้ําประธานที่ใชในการสงน้ําประปาที่ผลิตไดไปยัง

สถานีสูบจาย และหากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งดังกลาวโดยเปนการใหยายเสนทางแนววางทอสงน้ํา

ประธาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจตองมีภาระคาใชจายในการเปลี่ยนเสนทางวางทอสงน้ําประธานโดยที่ไมไดรับคา
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ทดแทนใดๆ แตบริษัทฯ อาจไดรับคาชดเชยจากกปภ. ตามที่สัญญาซื้อขายน้ําประปากําหนด กลาวคือหากภาระคาใชจายในการ

ลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเกินกวา 1,000,000 บาท โดยมิไดเปนเหตุการณที่เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ทั้งนี้ 

ประปาปทุมธานีไมสามารถเรียกคาชดเชยจากกปภ. ไดเนื่องดวยสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาระหวาง

กปภ. และประปาปทุมธานีไมมีขอกําหนดในทํานองเดียวกับบริษัทฯ  ดังนั้น จึงอาจสงผลกระทบตอรายได และโอกาสทางธุรกิจ

ของประปาปทุมธานี   

1.2.3 ความเส่ียงจากการถูกเพิกถอนสัมปทาน 

 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมจําหนายน้ําประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดของสัมปทานเปน

ระยะเวลาตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูใหสัมปทานไดเตือนเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิก

ถอนสัมปทาน 

(3) เมื่อโรงผลิตน้ํา เครื่องอุปกรณ  หรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปานั้นถูกยึดตามคํา

พิพากษาของศาล 

 หากผูใหสัมปทานเพิกถอนสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถผลิตและจําหนายน้ําประปาตอไปได 

ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอรายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ  

 

1.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

1.3.1 ความเส่ียงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ที่ใชในการวางทอสงน้ําประธาน 

 แนวทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะวางผานพื้นที่ที่อยูในความดูแลของกรมทางหลวง 

การรถไฟแหงประเทศไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ การอนุญาตใหใชทางจากกรมทางหลวงจะเปนการอนุญาตใหใช

เปนรายป และบริษัทฯ จะตองจายคาตอบแทนใหกับกรมทางหลวงตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนดทุกป (โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ) สวนทอสงน้ําประธานของบริษัทฯ ที่ผานพื้นที่

ของการรถไฟแหงประเทศไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นหนวยงานทั้งสองไมมีเงื่อนไขกําหนดใหบริษัทฯ ตองจาย

คาตอบแทนการใชพ้ืนที่ สวนทอสงน้ําประธานของประปาปทุมธานีมีสวนที่วางผานพื้นที่ที่อยูในความดูแลของหนวยราชการ

ตางๆ อาทิเชน กรมทางหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งหนวยงานดังกลาวไมไดกําหนดเงื่อนไขในการใชพ้ืนที่และอัตราคาตอบแทนการ

ใชพ้ืนที่แตอยางใด นอกจากนี้ หากแนวทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีสวนที่ผานพื้นที่ของ

บุคคลภายนอก บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองไดรับอนุญาตจากบุคคลภายนอกในการใชพ้ืนที่ในสวนดังกลาวดวย 

 ทั้งนี้ บางหนวยงานดังกลาวขางตนไดมีการสงวนสิทธิในเงื่อนไขการอนุญาตที่จะเรียกเก็บเงินคาตอบแทนจากการ

อนุญาตใหใชทาง ดังนั้น บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานแตละหนวยงานที่เกี่ยวของจะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ใน

อัตราที่เหมาะสม และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานเหลานั้นจะไมนําพ้ืนที่ดังกลาวออกใหบุคคลอื่นใชประโยชน หรือ
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กอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ทับแนวทอสงน้ําประธานดังกลาว อันอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอทอสงน้ําประธาน หรือเปน

อุปสรรคตอการเขาซอมแซม โดยหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถใชพ้ืนที่ในการวางทอสงน้ําประธานได หรือในกรณี

ที่ตองจายคาตอบแทนการใชพ้ืนที่ในอัตราที่สูง หรือไมสามารถเขาใชพ้ืนที่ในการซอมแซมทอสงน้ําประธานเมื่อเกิดความชํารุด

บกพรองไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ

บริษัทฯ และประปาปทุมธานีทั้งนี้ จากการดําเนินงานของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีที่ผานมา ไมมีปญหาดังกลาวแตอยาง

ใด 

1.3.2 ความเส่ียงอันเกิดจากแหลงน้ําดิบ 

(ก) ความสามารถในการสูบน้ําจากแหลงน้ําดิบเพ่ือการผลิตน้ําประปา 

 บริษัทฯ ใชน้ําจากแมน้ําทาจีนตอนกลาง และประปาปทุมธานีใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิต

น้ําประปาเพื่อจําหนายใหแก กปภ. โดยบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบน้ําไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ สําหรับการสูบน้ําของบริษัทฯ จากแมน้ําทาจีนนั้น สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติไดมีหนังสือที่ นร. 0110/423 ลงวันที่ 27 เมษายน 2544 ไมขัดของในการที่บริษัทฯ จะทําการสูบน้ําในปริมาณวันละ 

320,000 ลบ.ม. สวนประปาปทุมธานีไดรับหนังสือที่นร. กทช./070 ลงวันที่ 24 มกราคม 2539 เห็นชอบใหประปาปทุมธานีทําการ

สูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไดในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม.. และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบน้ําเพิ่มเติมอีก

ในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. เพ่ือรองรับการขายน้ําประปาที่เพ่ิมขึ้นตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 

2549 กับ กปภ. ซึ่งประปาปทุมธานียังไมไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติสําหรับการขอ

สูบน้ําเพิ่มเติมดังกลาว 

 ประปาปทุมธานีไดทําการสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเกินปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบใหใชไดต้ังแตเดือนกันยายน 

2549 แตปจจุบันไมมีหนวยงานใดที่เปนผูมีอํานาจกลาวโทษเนื่องจากไมมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ มีเพียงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่กลาวถึงอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ํา แตอยางไรก็ตาม ระเบียบดังกลาวไมมีการกําหนดเรื่องอํานาจในการกลาวโทษผูที่ไมกระทํา

ตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตใหทําการสูบน้ํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา คณะกรรมการทั้งสองคณะดังกลาวจะขอความ

รวมมือไปยังหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมการประกอบกิจการของประปาปทุมธานีใหออกคําสั่งใหหยุดทําการสูบน้ําสวนทีเ่กนิกวา

ปริมาณที่ไดรับอนุญาต ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี 

(ข) ความเพียงพอของแหลงน้ําดิบ และการหาแหลงน้ําสํารอง 

 ปริมาณของน้ําดิบในแหลงน้ําขึ้นกับหลายปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน ภัยแลง ปญหาขาดแคลน

น้ําจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ น้ํามีคุณภาพต่ําในชวงฤดูแลง ในปที่เกิดสภาวะความแหงแลงปริมาณน้ําจะมีนอยกวา

ปกติ บริเวณที่สูบน้ําอาจไดรับผลกระทบจากการรุกล้ําของน้ําเค็มได และเหตุการณอื่นๆ ที่ไมอาจคาดหมายได ทั้งนี้บริษัทฯ และ

ประปาปทุมธานียังมิไดมีการดําเนินการจัดหาแหลงน้ําสํารองอื่นไวทดแทนแหลงน้ําดิบทั้ง 2 แหลงดังกลาวแตอยางใดเนื่องดวย

จะตองมีการใชเงินลงทุนสูงในการที่จะสรางระบบสําหรับแหลงน้ําสํารองดังกลาว แตบริษัทฯ ไดเร่ิมมีการศึกษาคุณภาพของ

แหลงน้ําอื่นในบริเวณใกลเคียง สวนประปาปทุมธานียังไมมีการศึกษาหาแหลงน้ําสํารอง เนื่องจากประปาปทุมธานีมีความเห็นวา 

แมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของประเทศไมนาจะเกิดปญหาปริมาณน้ําแหงแลงได อยางไรก็ตาม แมวาตามสัญญาซื้อ

ขายน้ํา ระหวาง บริษัทฯ  และกปภ. จะมีขอกําหนดวากปภ. ตกลงจะชําระเงินชดเชยใหกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถผลิต

น้ําประปาไดตามปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่จะตองจัดสงใหกับกปภ. ดวยเหตุที่ไมสามารถจัดหาแหลงน้ําอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียง
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กับแหลงน้ําเดิมไดก็ตาม แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาปริมาณน้ําดิบจากแหลงน้ําจะมีอยางเพียงพอใหบริษัทฯ และประปา

ปทุมธานีใชในการผลิตน้ําประปาตามกําลังการผลิตปจจุบันหรือตามกําลังผลิตที่อาจขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต และไมอาจรับรอง

ไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะสามารถหาแหลงน้ําอื่นเพื่อใชในการผลิตน้ําประปาทดแทนได อันจะสงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี  

การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะหปริมาณน้ําในแหลงน้ําประจําป 2553 สามารถสรุปสถานการณไดดังนี้ 

ปริมาณของน้ําดิบในแมน้ําทาจีนซึ่งเปนแหลงน้ําหลักและไดรับการผันน้ําจากเขื่อนในจังหวัดชัยนาท และจังหวัด

กาญจนบุรี รวมกับปริมาณน้ําฝนตามฤดูกาลแลวมีปริมาณเพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปา ซึ่งในฤดูแลงปริมาณน้ําในแม

น้ําทาจีนจึงขึ้นอยูกับปริมาณการกักเก็บน้ําของเขื่อน 

ณ 31 ธันวาคม 2553 ปริมาณกักเก็บน้ําที่ใชการไดจริงและผันลงสูแหลงน้ําของเขื่อนรวมกันมีปริมาณ 17,736 

ลาน ลบ.ม.  ลดลงจากป 2551 คิดเปนรอยละ 15 ซึ่งเพียงพอตอการผันเขาสูแมน้ําทาจีนตามปกติ และเพียงพอตอการนําน้ําดิบ

ไปผลิตน้ําประปา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดทําแผนการประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน เพ่ือ

รับทราบสถานการณของปริมาณน้ําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

สําหรับบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (ประปาปทุมธานี) ใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาบริเวณใกลเคียงกับสถานีสูบ

น้ําดิบของการประปานครหลวง มีปริมาณน้ําดิบเพียงพอตลอดป และไดมีการประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อ

เฝาระวังและรับทราบสถานการณปริมาณน้ําอยางตอเนื่อง 

(ค) ตนทุนเรื่องราคาน้ําดิบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะยังไมมีคาใชจายสําหรับคาน้ําดิบที่สูบจากแหลงน้ําทั้ง 2 

แหลงดังกลาว แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพื่อกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาใชน้ําจากการสูบ

น้ําจากแหลงน้ําดิบธรรมชาติอันจะสงผลใหตนทุนการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้นหรือไม อยางไรก็ตาม 

สัญญาซื้อขายน้ําประปาและสัญญาใหสิทธิไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับกรณีที่มีการเรียกเก็บคาใชน้ําดิบซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิต

ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินดังกลาวทั้งหมดตางหากกับกปภ. แตสําหรับประปา

ปทุมธานีจะสามารถปรับคาประปาตามภาระตนทุนที่สูงขึ้นไดตอเมื่อไดมีการตกลงกัน หากตกลงไมไดใหเขาสูกระบวนการระงับ

ขอพิพาท ทั้งนี้ หากมีการกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาน้ําดิบจากหนวยงานของรัฐ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 

ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานีไดหากไมสามารถตกลงกับกปภ. ได  

(ง) คุณภาพน้ําดิบ 

 ตนทุนการผลิตที่สําคัญของการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีคือ คาใชจายสารเคมีซึ่งแปรผันตาม

คุณภาพน้ําของน้ําดิบ ป 2549 ป 2550 ป2551 ป2552 และงวด 12 เดือน ป 2553 คาใชจายสารเคมีของบริษัทฯ เทากับ 61.5 

ลานบาท 57.8 ลานบาท 58.4 ลานบาท 55 ลานบาท และ 71.1 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ย 

เทากับ 0.74 บาท/ลบ.ม.. 0.62 บาท/ลบ.ม. 0.54 บาท/ลบ.ม 0.50 บาท/ลบ.ม.และ 0.59 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ และคาใชจาย

สารเคมีของประปาปทุมธานีใน ป 2549 ป 2550  ป2551 ป 2552 และงวด 12 เดือนป 2553 เทากับ 59.5 ลานบาท 71.3 ลาน

บาท  82.2  ลานบาท 44.4  ลานบาท  และ 40.9 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ยเทากับ 0.55 บาท/

ลบ.ม. 0.62 บาท/ลบ.ม.  0.71 บาท/ลบ.ม 0.38 บาท/ลบ.ม. และ 0.33 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ คุณภาพของน้ําดิบจากแหลงน้ํา

ดิบขึ้นกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ปริมาณน้ําทิ้งจาก

โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและครัวเรือน ภัยแลง น้ําทวม เปนตน บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาคุณภาพของแหลงน้ําดิบของ
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บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะอยูในเกณฑที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอสําหรับการนํามาผลิตน้ําประปา หากน้ําดิบจากแหลงน้ํา

มีคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําก็จะเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯ และประปา

ปทุมธานีมีคาใชจายที่สูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของประปา

ปทุมธานี ซึ่งตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาบริษัทฯ มีสิทธิขอใหกปภ. ชดเชยภาระตนทุนที่สูงขึ้นได แตถากปภ. ไมสามารถชําระ

เงินชดเชยไดก็จะชดเชยดวยวิธีการอื่นเชนปรับระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปา หรือปรับคาน้ําประปา  

1.3.3 ความเส่ียงจากการตองพึ่งพาลูกคารายเดียว 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีขายน้ําประปาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแก กปภ. เพียงรายเดียว โดยกปภ. จะทําการจําหนาย

น้ําใหแกผูใชน้ําตอไป การซื้อขายน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีนั้นเปนไปตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ กปภ. ทั้ง 

4 ฉบับคือ (1) สัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันที่ 21 กันยายน 2543 (2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญา

ซื้อขายน้ําประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 (3) สัญญาใหสิทธิระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี 

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 และ (4) สัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 

สัญญาทั้ง 4 ฉบับดงกลาวมีขอสัญญาที่กําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองรับซื้อจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานี โดยการวัด

ปริมาณน้ําซื้อขาย จะวัดจากมาตรวัดน้ําที่ติดต้ังไวที่สถานีจายน้ําของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี บริษัทฯ และประปาปทุมธานี

ไมสามารถจําหนายน้ําประปาใหกับผูใชน้ําโดยตรงผานระบบจําหนายน้ําของกปภ. บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงมีความเสี่ยง

จากการตองพ่ึงพิงกปภ. ในฐานะลูกคาเพียงรายเดียว 

 

1.4 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจการประปา หรือ
นโยบายของรัฐ 

1.4.1 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการน้ําประปา 

 การประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนการประกอบกิจการภายใตสัมปทานที่ไดรับจากผูให

สัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกระทรวงที่รับผิดชอบ

รัฐวิสาหกิจที่ดูแลสาธารณูปโภคดําเนินการจัดต้ังองคกรกํากับดูแล เพ่ือแยกภาระหนาที่กํากับดูแลออกจากภารกิจการประกอบ

กิจการ หรือบริการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เพ่ือผลประโยชนของประเทศและของประชาชน และหากมีความจําเปนใหยกราง

กฎหมายรองรับดวย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรับผิดชอบไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา 

(“รางพรบ. กิจการน้ํา”) เพ่ือจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําซึ่งรวมถึงกิจการประปาใหมีความเหมาะสมและ

โปรงใส สงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการน้ําที่มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการจากกิจการน้ําที่มีคุณภาพได

มาตรฐานเปนธรรมและทั่วถึง รวมถึงเปนการสงเสริมการแขงขันการประกอบกิจการน้ําที่เปนธรรมและปองกันการใชอํานาจ

ผูกขาดในทางที่มิชอบ โดยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการน้ําแหงชาติเปนองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการ

น้ําประปาเพื่อกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ กําหนดคุณสมบัติ วิธีการ หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และระยะเวลาในการอนุญาตประกอบกิจการ ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารางพรบ. 

กิจการน้ํา  
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 รางพรบ. กิจการน้ําไดเคยถูกนําเสนอเพื่อพิจารณาแลวแตคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตรมีความเห็น

วายังไมมีความจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อมาควบคุมกิจการน้ําแตอยางใดจึงไมมีการพิจารณารางพรบ .กิจการน้ํา

ดังกลาว แตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนดเรงปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปรับปรุงและเรง

ผลักดันใหออกกฎหมายในดานตางๆ และรางพรบ. กิจการน้ําเปนรางกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะตองเรงผลักดันใหออกเปนกฎหมาย

โดยเร็ว แตจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รางพรบ . กิจการน้ํายังไมไดถูกนําเสนอเพื่อพิจารณาแตอยางใด และยังไมมีความ

แนนอนวาจะมีการนําเสนอเพื่อพิจารณาเมื่อใด  บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแลกิจการ

ประปาของคณะกรรมการกิจการน้ําแหงชาติ รวมทั้งลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ การกํากับดูแล

การดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว และการบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่จะประกาศใชใน

อนาคต ความไมแนนอนดังกลาวอาจทําใหธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่

เกี่ยวของดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ  

(ข) กฎหมายเกี่ยวกับการใชแหลงน้ําดิบ 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดใหรางพระราชบัญญัติทรัพยากร

น้ํา (“รางพรบ. ทรัพยากรน้ํา”) ซึ่งเปนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนรางกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะตองเรง

ผลักดันใหออกเปนกฎหมายโดยเร็ว และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพรบ. 

ทรัพยากรน้ํา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ซึ่งรางดังกลาวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรน้ํา 

องคการบริหารจัดการลุมน้ําและองคกรผูใชน้ํา กองทุนทรัพยากรน้ํา การพัฒนา ฟนฟู คุมครอง และอนุรักษทรัพยากรน้ํา การ

ปองกันแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําขาดแคลน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การแบงประเภทการใชน้ําออกเปน 3 ประเภท 

การกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนผูมีอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยทั่วไปและมีอํานาจ

หนาที่อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการใชน้ําประเภทที่ 2 ซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทฯ (กลาวคือ การใชทรัพยากรน้ําในแหลง

น้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงาน ไฟฟา การ

ประปา หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง) โดยจะตองไดรับอนุญาตใหใชทรัพยากรน้ําจากคณะกรรมการลุมน้ําที่แหลง

น้ําสาธารณะนั้นต้ังอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ยังไมมีการจัดทําราง

กฎกระทรวงที่เกี่ยวของตามที่อางอิงในรางพรบ.ทรัพยากรน้ําแตอยางใด บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจ

ในการกํากับดูแลแหลงน้ําของคณะกรรมการลุมน้ํา รวมทั้งลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวของ ความไมแนนอนดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  

1.4.2 ความเส่ียงจากการแปรรูปองคกรของ กปภ.  

 สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไดระบุในจดหมายแสดงเจตจํานงฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 ตอกองทุนการเงิน

ระหวางประเทศวาจะเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมมากขึ้น ลดภาระหนี้ของภาครัฐ เปดใหมีการ

แขงขันโดยเสรี กระตุนใหมีประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้น ในการนี้จึงไดจัดทําแผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นในป 2541 ซึ่ง

กําหนดใหรัฐวิสาหกิจสาขาประปาเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่งที่จะตองดําเนินการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมบทบาทของเอกชนในกิจการ

ประปา ชวยเหลือรัฐบาลในการใหบริการน้ําประปาแกประชาชน แตอยางไรก็ตามจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คงยังมีความ

ไมแนนอนเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการสาขาประปาซึ่งรวมถึงกปภ. ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจคาดการณไดวา รัฐบาล จะมีแนวนโยบาย
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เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางไร และหากกปภ. แปรรูปองคกรเปนบริษัท (Corporatisation & Privatisation) แลวจะสงผล

กระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม นอกจากนี้ 

ภายหลังการแปรรูป กปภ. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการประปา และอาจสงผลตอความสามารถ

ในการใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ในการขออนุญาต หรือความยินยอมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงการไดรับบริการ

สาธารณูปโภคในอัตราที่ตํ่ากวาบุคคลอื่นทั่วไปหรือในอัตราที่ถูกที่สุด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจ

ผลประกอบการ รายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  

1.4.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐเกี่ยวกับน้ําบาดาล 

ตามรายงานสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด และแนวทางการบริหารจัดการน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เพ่ือทราบเปนขอมูล ไดกลาวถึงสถานการณของน้ําบาดาลและแผนดินทรุดวาในอดีตที่

ผานมามีการสูบน้ําบาดาลมาใชในปริมาณมากจนเกินสมดุลเปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนานจนเกิดผลกระทบและวิกฤตการณน้ํา

บาดาลคือ แรงดนัของระดับน้ําบาดาลลดต่ําลงอยางรวดเร็ว โดยไมมีการคืนตัวเกิดผลกระทบตอเนื่องคือแผนดินทรุด และน้ําเค็ม

แทรกซึมรุกล้ําเขาไปในชั้นน้ําบาดาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2526 จึงไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและ

แกไขวิกฤตการณน้ําบาดาลขึ้น และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2538 ไดกําหนดเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล

และเขตควบคุมการใชน้ําบาดาลซึ่งไดแกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งรวมถึงจังหวัดปทุมธานี และนครปฐม 

สมุทรสาคร (พ้ืนที่จําหนายน้ําประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี) และกําหนดใหหนวยงานของรัฐเลิกใชน้ําบาดาลเปนน้ํา

ดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในเขตวิกฤต ใหเอกชนลดการใชน้ําบาดาลลงโดยการกําหนดอัตราคาน้ําบาดาลใหเทากับหรือสูงกวา

อัตราคาน้ําประปา และเรงรัดใหการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคขยายบริการน้ําประปาใหทั่วถึงในเขตพื้นที่ที่มี

ปญหา ดวยมาตรการดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับกปภ. โดยการทําประปาผิว

ดินเพื่อผลิตน้ําประปาใหบริการแกผูใชน้ําในเขตวิกฤตแทนการใชน้ําบาดาล นอกจากนี้ตามรายงานสถานการณฉบับดังกลาวได

กลาวถึงสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทุรดในปจจุบันวา สืบเนื่องจากการที่รัฐไดดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขและปองกน

การเกิดวิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด ทําใหปจจุบันสถานการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุดดีขึ้น ปริมาณการใชน้ํา

บาดาลลดลงอยางมาก ทําใหระดับน้ําบาดาลมีการฟนตัวสูงขึ้นในทุกพ้ืนที่ ปญหาการทรุดตัวของแผนดินลดลงอยางเห็นไดชัด

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้ แมวาสถานการณน้ําบาดาลจะดีขึ้นแต กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลก็ยังคงทําการควบคุมการใชน้ําบาดาลอยางเข็มงวดตอไป 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวารัฐจะไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือลดมาตรการควบคุมการใชน้ําบาดาลใน

เขตวิกฤตลง และหากมีการผอนปรนมาตรการใหสามารถใชน้ําบาดาลไดเพ่ิมขึ้นอาจกระทบตอรายได ฐานะการเงิน และโอกาส

ทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทแตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อวาแนวโนมในการที่ภาครัฐจะกลับมาผอนผันใหสามารถใชน้ําบาดาล

มีตํ่ามาก เนื่องจากจะสงผลเสียมากกวาผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย 

 

1.5 ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัทฯ 

 
1.5.1 ความเส่ียงดานการคัดเลือกผูรวมธุรกิจผิดพลาด หรือไมเหมาะสมกับลักษณะโครงการที่จะทํา 

บริษัทฯ ทําการศึกษาประวัติและผลประกอบการในอดีตของผูรวมธุรกิจในตางประเทศที่จะไปปฏิบัติการและใหที่

ปรึกษาดานการลงทุนกลั่นกรองตามคุณสมบัติที่กําหนด เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อสรางความเขาใจในผูรวมธุรกิจ และใชการ



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

                         

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1)                                                                                   สวนที่ 2 หนาที่ 12 

 

ติดตอสื่อสารเพื่อวัดระดับและสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน และจะพัฒนาหลักเกณฑในการคัดเลือกผูรวมธุรกิจให

ชัดเจนรวมถึงกระบวนการในการทําสัญญากับผูรวมธุรกิจใหมีความรัดกุม 

1.5.2 ความเส่ียงดานนโยบายของภาครัฐที่ไมเอื้อตอการดําเนินธุรกิจใหม 
 เนื่องดวยประเทศไทยยังประสบปญหาความไมแนนอนทางนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการพลังงาน

ทางเลือก ทั้งนี้แมมีการประกาศใชแผน PDP 2010 แลวก็ตาม แตจะพบวาในรายละเอียดยังมีปญหาในทางปฏิบัติ เชน การ

ปรับเปลี่ยนคา Adder ซึ่งเปนสวนเพ่ิมจากคาจําหนายไฟฟาปกติสําหรับผูจําหนายพลังงานทางเลือกประเภทแสงอาทิตย 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 จึงจําเปนตองติดตามการแกไขพรบ. 

ดังกลาวซึ่งยังไมแลวเสร็จเพราะสามารถเปดโอกาสสําหรับขยายกิจการได 

1.5.3 ความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาตทิี่สงผลกระทบดานลบตอการผลิตพลังงานทางเลือก 

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจพลังงานทางเลือกจึงมีการติดตามแนวโนม

ของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ พิจารณาจัดทําแผนธุรกิจโดยคําถึงถึงความเสี่ยงดานนี้และศึกษาประวัติติดตามความ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตางๆ เพ่ือใหการลงทุนมีการกระจายสถานที่และกระจายประเภทธุรกิจของพลังงานทางเลือกที่จะลงทุน 

เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานน้ํา เปนตน รวมถึงการพิจารณาการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการประกันภัย

ธรรมชาติ 

 

 


