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2. ปจจัยความเส่ียง 
 

2.1 ความเส่ียงจากสัญญาที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

 2.1.1 ความเส่ียงจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาถูกยกเลิก 

 สัญญาซื้อขายนํ้าประปาเลขที่ 189/2543 ระหวางบริษัทฯ และ กปภ. อาจถูกตีความไดวาดําเนินการไมถูกตองตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การใหเอกชน

เขารวมงาน”) ดังน้ี 

สัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวางบริษัทฯ และ กปภ. เปนลักษณะการใหเอกชนลงทุนกอสรางระบบผลิตและระบบ
จําหนายนํ้าประปา โดยมีลักษณะเปน Build-Own-Operate (BOO) ซึ่งเอกชนจะดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าใหแก กปภ. 
และ กปภ. จําหนายนํ้าโดยตรงแกลูกคาอีกทอดหนึ่ง และเอกชนจะเปนเจาของทรัพยสินท้ังหมดตลอดอายุสัญญา และจากแนว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเม่ือป 2540 ตามท่ีไดสรุปไวขางลางน้ี กปภ. จึงมิไดมีการเสนอสัญญาซื้อขายนํ้าประปา
ฉบับดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนของพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน 

เม่ือประมาณเดือนกรกฎาคม 2540 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นในเร่ืองโครงการที่ กปภ. จะให
เอกชนเปนผูลงทุนดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาท้ังหมด โดยกปภ. จะซื้อนํ้าจากเอกชน และ กปภ. จะเปนผูจายนํ้า
ใหแกประชาชนอีกทอดหนึ่งน้ัน มีประเด็นวาเปนกรณีท่ีเขาขายเปนโครงการท่ีจะตองอยูภายใตพรบ.การใหเอกชนเขารวมงาน
หรือไม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีการพิจารณาวา หากเอกชนผูผลิตน้ําขายใหแกกปภ. จะตองรับผิดชอบเร่ืองผล
กําไรหรือขาดทุนเอง โดยกปภ. จะไมมีสวนเก่ียวของกับกําไรหรือขาดทุนน้ัน และมิไดใหสิทธิท่ี กปภ. มีอยูตามกฎหมายแกเอกชน
แตอยางใด สวนแหลงนํ้าดิบท่ีจะนํามาใชในการผลิตนํ้าประปา กปภ. จะเปนผูชวยเหลือประสานงานการจัดหาแหลงนํ้าดิบให แต
เอกชนจะตองเปนผูซื้อจากเจาของแหลงนํ้าดิบดังกลาวเอง กรณีดังกลาวจึงเปนกิจการท่ีเอกชนดําเนินการเองโดยแท รวมทั้ง
แหลงนํ้าดิบท่ีนํามาใชในการผลิตนํ้าประปาก็ไมมีการอนุญาต การใหสัมปทานหรือการใหสิทธิเอกชนที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติ
หรือทรัพยสินของรัฐและการจัดซื้อนํ้าจากเอกชนท่ีผลิตไดก็เปนเร่ืองท่ีกปภ.ทําสัญญาซ้ือขายในทางแพงตามปกติของการ
ประกอบธุรกิจ ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดสรุปความเห็นไววา การดําเนินการตามโครงการดังกลาวจึงไมเปนการ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ กรณีน้ีจึงไมอยูในบังคับท่ีจะตองดําเนินการตามพรบ. การใหเอกชนเขารวมงาน  

2.1.2 ความเส่ียงจากการที่อายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯ และกปภ. ไม
เทากัน 

 อายุสัมปทานในการประกอบกิจการประปาที่บริษัทฯ ไดรับจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (“ผูใหสัมปทาน”) มีระยะเวลาเพียง 25 ป (สิ้นสุดวันท่ี 10 มีนาคม 2573) ในขณะท่ีระยะเวลาของสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปาเลขท่ี 189/2543 ระหวางบริษัทฯ กับกปภ. มีระยะเวลา 30 ป (สิ้นสุดวันท่ี 20 กรกฎาคม 2577) ดังน้ัน ระยะเวลาท่ี
บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาตามท่ีระบุในสัมปทานจึงสั้นกวาระยะเวลาของสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ในการตออายุ
สัมปทานบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหสัมปทาน แตการตออายุสัมปทานขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูให
สัมปทานแตเพียงฝายเดียว บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทาน หรือทราบผลการอนุญาตกอนท่ี
อายุสัมปทานจะสิ้นสุดลง นอกจากน้ัน สัมปทานยังมีขอกําหนดใหสิทธิผูใหสัมปทานซื้อกิจการประปาทั้งหมดจากบริษัทฯ ไดโดย
จะตองแจงความจํานงเปนหนังสือใหแกบริษัทฯ ทราบลวงหนา ท้ังน้ี แมวาตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา และสัมปทานจะไมมี
ขอกําหนดท่ีระบุใหสัญญาซื้อขายนํ้าประปาสิ้นสุดลงเม่ือระยะเวลาในการประกอบกิจการนํ้าประปาตามสัมปทานสิ้นสุดลงก็ตาม 
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แตถาหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานในการประกอบกิจการประปาสําหรับชวงระยะเวลาท่ีแตกตาง
กันดังกลาว บริษัทฯ ก็อาจตกเปนผูผิดสัญญาเน่ืองจากไมสามารถผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหแกกปภ. ตามสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปาได ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 ดวยเหตุท่ีอายุสัมปทานและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายนํ้าประปาไมเทากันดังกลาว ดังน้ัน แมวาบริษัทฯ จะไดรับ
การตออายุสัมปทานจากผูใหสัมปทานภายในระยะเวลากอนท่ีสัญญาซื้อขายนํ้าประปาจะหมดอายุซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถ
ประกอบกิจการประปาไดอยางตอเน่ืองก็ตาม แตระยะเวลาท่ีบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการประปาอาจจะไมเทากับระยะเวลา
ท่ีบริษัทฯ สามารถขายนํ้าประปาใหกับกปภ .ตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประสงคจะตออายุสัญญา
ซื้อขายนํ้าประปาจะตองบอกกลาวเปนหนังสือให กปภ .ทราบและกปภ. อาจพิจารณาตออายุสัญญาใหกับบริษัทฯ โดยท้ังสอง
ฝายตองทําความตกลงรวมกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การตออายุสัญญาดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขเดิมตาม
สัญญาซื้อขายนํ้าประปาฉบับท่ีหมดอายุ หรือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุ
สัญญาซื้อขายนํ้าประปาและตองจัดหาผูซื้อรายใหม บริษัทฯ อาจตองมีภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้นในการลงทุนเคร่ืองอุปกรณให
เหมาะสมกับผูซื้อรายใหม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน รายได และฐานะทางการเงินของบริษัทฯอยางไรก็ดี จาก
การที่ระบบทอสงน้ําหลักเปนทรัพยสินของทางบริษัทฯ การท่ี กปภ. ไมตออายุสัญญาดังกลาวกับบริษัทฯ อาจทําให กปภ. 
จะตองลงทุนในระบบทอสงน้ําหลักใหมทั้งหมดในพ้ืนที่บริการของบริษัทฯ 

2.1.3 ความเส่ียงจากการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิไดหากเกิดเหตุการณ
ตามท่ีกําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

(1) หากไมสามารถจัดสงนํ้าประปาตามปริมาณขั้นตํ่าใหแกกปภ. หรือไมสามารถจัดสงไดถึงรอยละ 70 ของ
ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตองจัดสงใหแกกปภ. เกินกวา 90 วันติดตอกัน และเหตุการณดังกลาวเกิดจาก
เหตุการณท่ีอยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 

(2) ระบบผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ไมสามารถผลิตนํ้าประปาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าประปาท่ีกําหนด
เกินกวา 60 วันติดตอกัน หรือประปาปทุมธานีไมสามารถผลิตนํ้าใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนํ้าท่ี
กําหนด และเหตุการณดังกลาวเกิดจากเหตุการณท่ีอยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือประปาปทุมธานี 
โดยมิไดมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณท่ีเปนขอยกเวน 

(3) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ 

(4) เม่ือบริษัทฯ ไดเลิกบริษัทหรือชําระบัญชี หรือตองคําสั่งพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด รวมท้ังตอง
คําพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการแตงต้ังเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือกระบวนการท่ีคลายคลึงนั้นตอ
บริษัทฯ และบริษัทฯ ไมดําเนินการตอสูในกระบวนการนั้นภายในเวลา 30 วันนับแตวันท่ีกระบวนการนั้น
เร่ิมตน 

 ในการบอกเลิกสัญญาซ้ือขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ กปภ. จะตองสงคําบอกกลาวเปนหนังสือเพ่ือแจงให
บริษัทและ/หรือประปาปทุมธานีปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเสียกอน หากบริษัทฯ และ/หรือประปา
ปทุมธานีไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดแลว กปภ. จึงสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได  
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 ท้ังน้ี หากกปภ. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ/หรือสัญญาใหสิทธิ  กปภ. อาจริบหลักประกันท่ีบริษัทฯ 
และ/หรือประปาปทุมธานีใหไวกับ กปภ. และนอกจากการริบหลักประกันแลว กปภ. ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
อันเกิดจากการผิดสัญญาดังกลาวอีกดวย ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบกิจการ และฐานะการเงินของ
บริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 
2.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับสัมปทานกิจการประปา  

2.2.1 ความเส่ียงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาสัมปทานกิจการประปาหรือการขอสัมปทานใหมเนื่องจาก
ความตองการขยายเขตหรือเพิ่มกําลังการผลิตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ณ วันท่ี 26 มกราคม 2515 การประกอบกิจการประปาถือเปนกิจการคาขาย
อันเปนสาธารณูปโภคท่ีจะตองไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทฯ ไดรับ
สัมปทานจากผูใหสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันท่ี 11 มีนาคม 2548 และจะส้ินสุดวันท่ี 10 มีนาคม 2573 เพ่ือ
ประกอบกิจการประปาไดภายในเขตอําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุม
แบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สวนประปาปทุมธานีไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ปเชนเดียวกัน โดยนับ
จากวันท่ี 13 มกราคม 2543 และจะสิ้นสุดวันท่ี 12 มกราคม 2568 เพ่ือประกอบกิจการประปาภายในเขตพ้ืนท่ีบริการปทุมธานี-
รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยไดโอนอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับกิจการประปาไปยัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545) 

 การพิจารณาใหตออายุสัมปทานหรือการใหสัมปทานใหมสําหรับพ้ืนท่ีใหมหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและดุลยพินิจของผูใหสัมปทานเด็ดขาดแตเพียงฝายเดียว ดังน้ัน จึงมีความเปนไปไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี
อาจจะไมไดรับการตออายุสัมปทาน หรือไมไดรับสัมปทานใหมสําหรับกรณีท่ีบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความประสงคจะ
ขยายเขตสัมปทานการประกอบกิจการบริการนํ้าประปาหรือเพ่ิมกําลังการผลิต ดวยปจจัยหลายประการเชน รัฐมีนโยบายท่ีจะ
ประกอบกิจการประปาเอง เน่ืองจากการดําเนินการโดยเอกชนไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด หรือความสามารถในการผลิต
นํ้าประปาไมสามารถตอบสนองความตองการใชนํ้าของผูบริโภคประกอบกับมีผูประกอบการรายใหมท่ีมีความสามารถในการ
ผลิตท่ีดีกวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไดรับการตอ
อายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหมสําหรับการขยายเขตหรือการเพ่ิมกําลังการผลิตดังกลาว และหากบริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับสัมปทานใหม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาสัมปทานที่จะไดรับดังกลาวจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรืออาจมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมประการใด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการประกอบ
กิจการประปา และรายไดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

2.2.2 ความเส่ียงจากขอกําหนดของสัมปทานท่ีอาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 สัญญาสัมปทานมีขอกําหนดซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี ซึ่ง
ขอสัญญาดังกลาวไดแก 

 (1) เม่ือระยะเวลาตามสัมปทานผานไปไดกึ่งหน่ึงของอายุสัมปทาน ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานหาก
รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ท้ังหมด ในราคาซื้อขายตามราคาตลาด 
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แตตองแจงใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานี (แลวแตกรณี) ทราบลวงหนา 6 เดือน หากไมสามารถตกลงราคาซ้ือขายไดให
อนุญาโตตุลาการที่แตงต้ังจากท้ังสองฝายเปนผูกําหนดราคาซ้ือขายดังกลาว   

 ดังน้ัน หากผูใหสัมปทานใชสิทธิถอนคืนสัมปทานตามขอสัญญาดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถ
ประกอบกิจการประปาไดจนครบอายุสัมปทาน ทําใหผลตอบแทนที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนใน
กิจการประปาไมเปนไปตามท่ีกําหนด และกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายได และฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี 

 นอกจากน้ี แมวาสัมปทานจะกําหนดใหซื้อคืนในราคาตลาดก็ตาม บริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถรับรองได
วา ราคาซื้อท่ีกําหนดใหเปนไปตามราคาตลาดนั้นจะคุมกับเงินลงทุนท่ีบริษัทฯ ไดลงทุนไปเพ่ือประกอบกิจการประปา รวมถึง
ผลประโยชนท่ีบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะมีสิทธิไดรับหากสามารถประกอบกิจการประปาตอไปจนครบอายุสัมปทาน  

(2) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนผูรับสัมปทานเม่ือสิ้นระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันลงนามใน
สัมปทาน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชนํ้าขอรองมายังผูใหสัมปทานใหเปลี่ยนอัตราหรือวิธีคิดคานํ้าประปา ผูให
สัมปทานมีอํานาจจะพิจารณาและถาเปนท่ีพอใจวา การเปล่ียนอัตราคานํ้าประปาหรือการแกไขวิธีคิดคานํ้าประปาน้ันเปนการ
สมควร โดยเหตุท่ีพฤติการณอันเปนบรรทัดฐานท่ีไดกําหนดอัตราหรือวิธีคิดคานํ้าประปาท่ีใชอยูน้ันไดเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหมี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหใชอัตราและวิธีคิดคานํ้าใหมแทนไดตามที่ผูใหสัมปทานจะเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร คําสั่งน้ัน
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองปฏิบัติตาม 

 ตามขอกําหนดในสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีความเส่ียงท่ีอาจถูกผูใหสัมปทานสั่งใหเปลี่ยนแปลงอัตรา
คานํ้าประปา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอการประกอบธุรกิจรายไดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี   
แตบริษัทฯ เห็นวาการปรับอัตราคานํ้าประปานั้นเปนไปไดยาก เน่ืองจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมไดเปนผูใหบริการกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูใชนํ้า แตเปนผูใหบริการกับกปภ. เทาน้ัน  

(3) ถารัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะกอสรางหรือขยายทางหรือท่ีสาธารณะใดๆ 
หรือเม่ือเอกชนรองขอใหยายเคร่ืองอุปกรณเน่ืองจากกีดขวางทางเขาออกบานหรือท่ีดิน ไมวาทางน้ันจะมีอยูกอนหรือกอสรางขึ้น
ภายหลังการติดต้ังเคร่ืองอุปกรณและรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติคํารองขอดังกลาว บริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีจําเปนตองยายเคร่ืองอุปกรณท่ีอยูในท่ีสาธารณะซ่ึงกีดขวางการกอสรางหรือการขยายหรือกีดขวางทางเขาออกดังกลาว
น้ันตามคํารองขอของรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของโดยไมคิดคาทดแทน  

 หากเคร่ืองอุปกรณตามท่ีระบุในสัมปทานหมายความรวมถึงทอสงนํ้าประธานที่ใชในการสงนํ้าประปาท่ีผลิตไดไปยัง
สถานีสูบจาย และหากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งดังกลาวโดยเปนการใหยายเสนทางแนววางทอสงนํ้า
ประธาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจตองมีภาระคาใชจายในการเปล่ียนเสนทางวางทอสงนํ้าประธานโดยท่ีไมไดรับคา
ทดแทนใดๆ แตบริษัทฯ อาจไดรับคาชดเชยจากกปภ. ตามท่ีสัญญาซื้อขายนํ้าประปากําหนด กลาวคือหากภาระคาใชจายในการ
ลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเกินกวา 1,000,000 บาท โดยมิไดเปนเหตุการณท่ีเกิดจากความผิดของบริษัทฯ ท้ังน้ี 
ประปาปทุมธานีไมสามารถเรียกคาชดเชยจากกปภ. ไดเน่ืองดวยสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาระหวาง
กปภ. และประปาปทุมธานีไมมีขอกําหนดในทํานองเดียวกับบริษัทฯ  ดังน้ัน จึงอาจสงผลกระทบตอรายได และโอกาสทางธุรกิจ
ของประปาปทุมธานี   
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2.2.3 ความเส่ียงจากการถูกเพิกถอนสัมปทาน 

 ผูใหสัมปทานมีอํานาจเพิกถอนสัมปทาน ดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมจําหนายนํ้าประปาเปนเวลาเกินกวา 3 วัน เวนแตเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

(2) บริษัทฯ และประปาปทุมธานีละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือเงื่อนไขขอหน่ึงขอใดของสัมปทานเปน
ระยะเวลาต้ังแต 1 เดือนขึ้นไป และผูใหสัมปทานไดเตือนเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิก
ถอนสัมปทาน 

(3) เม่ือโรงผลิตนํ้า เคร่ืองอุปกรณ  หรือสวนหน่ึงสวนใดอันเปนสวนสําคัญของกิจการประปาน้ันถูกยึดตามคํา
พิพากษาของศาล 

 หากผูใหสัมปทานเพิกถอนสัมปทาน บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะไมสามารถผลิตและจําหนายนํ้าประปาตอไปได 
ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอรายได และฐานะการเงินของบริษัทฯ  

 

2.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

2.3.1 ความเส่ียงจากการไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ที่ใชในการวางทอสงน้ําประธาน 

 แนวทอสงนํ้าประธานและทอจายนํ้าของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะวางผานพ้ืนท่ีท่ีอยูในความดูแลของกรมทางหลวง 
การรถไฟแหงประเทศไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ี การอนุญาตใหใชทางจากกรมทางหลวงจะเปนการอนุญาตใหใช
เปนรายป และบริษัทฯ จะตองจายคาตอบแทนใหกับกรมทางหลวงตามอัตราที่กรมทางหลวงกําหนดทุกป (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอ 3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ) สวนทอสงนํ้าประธานของบริษัทฯ ท่ีผานพ้ืนท่ี
ของการรถไฟแหงประเทศไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันหนวยงานท้ังสองไมมีเงื่อนไขกําหนดใหบริษัทฯ ตองจาย
คาตอบแทนการใชพ้ืนท่ี สวนทอสงนํ้าประธานของประปาปทุมธานีมีสวนท่ีวางผานพ้ืนท่ีท่ีอยูในความดูแลของหนวยราชการ
ตางๆ อาทิเชน กรมทางหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี สํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบท และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งหนวยงานดังกลาวไมไดกําหนดเง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ีและอัตราคาตอบแทนการ
ใชพ้ืนท่ีแตอยางใด นอกจากนี้ หากแนวทอสงนํ้าประธานและทอจายนํ้าของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีสวนท่ีผานพ้ืนท่ีของ
บุคคลภายนอก บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะตองไดรับอนุญาตจากบุคคลภายนอกในการใชพ้ืนท่ีในสวนดังกลาวดวย 

 ท้ังน้ี บางหนวยงานดังกลาวขางตนไดมีการสงวนสิทธิในเงื่อนไขการอนุญาตที่จะเรียกเก็บเงินคาตอบแทนจากการ
อนุญาตใหใชทาง ดังน้ัน บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชพ้ืนท่ีใน
อัตราท่ีเหมาะสม และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหนวยงานเหลาน้ันจะไมนําพ้ืนท่ีดังกลาวออกใหบุคคลอ่ืนใชประโยชน หรือ
กอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ ทับแนวทอสงนํ้าประธานดังกลาว อันอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอทอสงนํ้าประธาน หรือเปน
อุปสรรคตอการเขาซอมแซม โดยหากบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไมสามารถใชพ้ืนท่ีในการวางทอสงนํ้าประธานได หรือในกรณี
ท่ีตองจายคาตอบแทนการใชพ้ืนท่ีในอัตราที่สูง หรือไมสามารถเขาใชพ้ืนท่ีในการซอมแซมทอสงนํ้าประธานเม่ือเกิดความชํารุด
บกพรองไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ และประปาปทุมธานีทั้งนี้ จากการดําเนินงานของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีที่ผานมา ไมมีปญหาดังกลาวแตอยาง
ใด 
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2.3.2 ความเส่ียงอันเกิดจากแหลงน้ําดิบ 

(ก) ความสามารถในการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าดิบเพ่ือการผลิตนํ้าประปา 

 บริษัทฯ ใชนํ้าจากแมนํ้าทาจีนตอนกลาง และประปาปทุมธานีใชนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาเปนแหลงนํ้าดิบสําหรับผลิต
นํ้าประปาเพ่ือจําหนายใหแก กปภ. โดยบริษัทฯ และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบนํ้าไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ สําหรับการสูบนํ้าของบริษัทฯ จากแมนํ้าทาจีนน้ัน สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้า
แหงชาติไดมีหนังสือท่ี นร. 0110/423 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2544 ไมขัดของในการที่บริษัทฯ จะทําการสูบนํ้าในปริมาณวันละ 
320,000 ลบ.ม. สวนประปาปทุมธานีไดรับหนังสือท่ีนร. กทช./070 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2539 เห็นชอบใหประปาปทุมธานีทําการ
สูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาไดในปริมาณวันละ 300,000 ลบ.ม.. และประปาปทุมธานีไดทําหนังสือขออนุญาตสูบนํ้าเพ่ิมเติมอีก
ในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. เพ่ือรองรับการขายนํ้าประปาท่ีเพ่ิมขึ้นตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปา ฉบับลงวันท่ี 15 กันยายน 
2549 กับ กปภ. ซึ่งประปาปทุมธานียังไมไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติสําหรับการขอ
สูบนํ้าเพ่ิมเติมดังกลาว 

 ประปาปทุมธานีไดทําการสูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาเกินปริมาณท่ีไดรับความเห็นชอบใหใชไดต้ังแตเดือนกันยายน 
2549 แตปจจุบันไมมีหนวยงานใดท่ีเปนผูมีอํานาจกลาวโทษเน่ืองจากไมมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มีเพียงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ท่ีกลาวถึงอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติและคณะกรรมการลุมนํ้า แตอยางไรก็ตาม ระเบียบดังกลาวไมมีการกําหนดเร่ืองอํานาจในการกลาวโทษผูท่ีไมกระทํา
ตามเงื่อนไขท่ีไดรับอนุญาตใหทําการสูบนํ้า ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา คณะกรรมการทั้งสองคณะดังกลาวจะขอความ
รวมมือไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจควบคุมการประกอบกิจการของประปาปทุมธานีใหออกคําสั่งใหหยุดทําการสูบนํ้าสวนท่ีเกนิกวา
ปริมาณท่ีไดรับอนุญาต ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี 

(ข) ความเพียงพอของแหลงนํ้าดิบ และการหาแหลงนํ้าสํารอง 

 ปริมาณของนํ้าดิบในแหลงนํ้าขึ้นกับหลายปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน ภัยแลง ปญหาขาดแคลน
นํ้าจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ นํ้ามีคุณภาพตํ่าในชวงฤดูแลง ในปท่ีเกิดสภาวะความแหงแลงปริมาณนํ้าจะมีนอยกวา
ปกติ บริเวณท่ีสูบนํ้าอาจไดรับผลกระทบจากการรุกล้ําของนํ้าเค็มได และเหตุการณอื่นๆ ท่ีไมอาจคาดหมายได ท้ังน้ีบริษัทฯ และ
ประปาปทุมธานียังมิไดมีการดําเนินการจัดหาแหลงนํ้าสํารองอื่นไวทดแทนแหลงนํ้าดิบท้ัง 2 แหลงดังกลาวแตอยางใดเน่ืองดวย
จะตองมีการใชเงินลงทุนสูงในการที่จะสรางระบบสําหรับแหลงนํ้าสํารองดังกลาว แตบริษัทฯ ไดเร่ิมมีการศึกษาคุณภาพของ
แหลงนํ้าอื่นในบริเวณใกลเคียง สวนประปาปทุมธานียังไมมีการศึกษาหาแหลงนํ้าสํารอง เน่ืองจากประปาปทุมธานีมีความเห็นวา 
แมนํ้าเจาพระยาซึ่งเปนแมนํ้าสายหลักของประเทศไมนาจะเกิดปญหาปริมาณนํ้าแหงแลงได อยางไรก็ตาม แมวาตามสัญญาซื้อ
ขายนํ้า ระหวาง บริษัทฯ  และกปภ. จะมีขอกําหนดวากปภ. ตกลงจะชําระเงินชดเชยใหกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถผลิต
นํ้าประปาไดตามปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีจะตองจัดสงใหกับกปภ. ดวยเหตุท่ีไมสามารถจัดหาแหลงนํ้าอื่นท่ีมีคุณภาพใกลเคียง
กับแหลงนํ้าเดิมไดก็ตาม แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาปริมาณน้ําดิบจากแหลงนํ้าจะมีอยางเพียงพอใหบริษัทฯ และประปา
ปทุมธานีใชในการผลิตนํ้าประปาตามกําลังการผลิตปจจุบันหรือตามกําลังผลิตท่ีอาจขยายเพ่ิมขึ้นในอนาคต และไมอาจรับรอง
ไดวาบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะสามารถหาแหลงนํ้าอื่นเพ่ือใชในการผลิตนํ้าประปาทดแทนได อันจะสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี  
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การบริหารความเส่ียงและการวิเคราะหปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าประจําป 2554 สามารถสรุปสถานการณไดดังน้ี 
ปริมาณของนํ้าดิบในแมนํ้าทาจีนซึ่งเปนแหลงนํ้าหลักและไดรับการผันนํ้าจากเขื่อนในจังหวัดชัยนาท และจังหวัด

กาญจนบุรี รวมกับปริมาณนํ้าฝนตามฤดูกาลแลวมีปริมาณเพียงพอสําหรับการผลิตนํ้าประปา ซึ่งในฤดูแลงปริมาณน้ําในแม
นํ้าทาจีนจึงขึ้นอยูกับปริมาณการกักเก็บนํ้าของเขื่อน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 ปริมาณกักเก็บนํ้าท่ีใชการไดจริงและผันลงสูแหลงนํ้าของเขื่อนรวมกันมีปริมาณ 
44,072.86 ลาน ลบ.ม.  เพ่ิมขึ้นจากป 2553 คิดเปนรอยละ 28.11 ซึ่งเพียงพอตอการผันเขาสูแมนํ้าทาจีนตามปกติ และเพียงพอ
ตอการนํานํ้าดิบไปผลิตนํ้าประปา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดทําแผนการประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน กรม
ชลประทาน เพ่ือรับทราบสถานการณของปริมาณนํ้าอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

สําหรับบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (ประปาปทุมธานี) ใชนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาบริเวณใกลเคียงกับสถานีสูบ
นํ้าดิบของการประปานครหลวง มีปริมาณนํ้าดิบเพียงพอตลอดป และไดมีการประสานงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
เฝาระวังและรับทราบสถานการณปริมาณนํ้าอยางตอเน่ือง 

(ค) ตนทุนเร่ืองราคานํ้าดิบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะยังไมมีคาใชจายสําหรับคานํ้าดิบท่ีสูบจากแหลงนํ้าท้ัง 2 
แหลงดังกลาว แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพ่ือกําหนดและเรียกเก็บอัตราคาใชนํ้าจากการสูบ
นํ้าจากแหลงนํ้าดิบธรรมชาติอันจะสงผลใหตนทุนการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้นหรือไม อยางไรก็ตาม 
สัญญาซื้อขายนํ้าประปาและสัญญาใหสิทธิไดมีขอกําหนดเก่ียวกับกรณีท่ีมีการเรียกเก็บคาใชนํ้าดิบซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิต
ของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีสูงขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินดังกลาวท้ังหมดตางหากกับกปภ. แตสําหรับประปา
ปทุมธานีจะสามารถปรับคาประปาตามภาระตนทุนท่ีสูงขึ้นไดตอเม่ือไดมีการตกลงกัน หากตกลงไมไดใหเขาสูกระบวนการระงับ
ขอพิพาท ท้ังน้ี หากมีการกําหนดและเรียกเก็บอัตราคานํ้าดิบจากหนวยงานของรัฐ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของประปาปทุมธานีไดหากไมสามารถตกลงกับกปภ. ได  

(ง) คุณภาพนํ้าดิบ 

 ตนทุนการผลิตท่ีสําคัญของการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีคือ คาใชจายสารเคมีซึ่งแปรผันตาม
คุณภาพนํ้าของนํ้าดิบ ป 2550 ป2551 ป2552 ป 2553 และป 2554 คาใชจายสารเคมีของบริษัทฯ เทากับ 57.8 ลานบาท 58.4 
ลานบาท 55 ลานบาท 71.1 ลานบาท และ 79.3.ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ย เทากับ 0.62 บาท/
ลบ.ม. 0.54 บาท/ลบ.ม 0.51 บาท/ลบ.ม. 0.59 บาท/ลบ.ม.และ 0.66 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ และคาใชจายสารเคมีของประปา
ปทุมธานีใน ป 2550  ป2551 ป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 71.3 ลานบาท  82.2  ลานบาท 44.4  ลานบาท  40.9 ลาน
บาทและ 42.7 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนคาใชจายสารเคมีโดยเฉลี่ยเทากับ 0.62 บาท/ลบ.ม.  0.71 บาท/ลบ.ม 0.38 บาท/
ลบ.ม. 0.33 บาท/ลบ.ม.และ 0.33 บาท/ลบ.ม ตามลําดับ คุณภาพของนํ้าดิบจากแหลงนํ้าดิบขึ้นกับปจจัยหลายประการท่ีอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ปริมาณนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และครัวเรือน ภัยแลง นํ้าทวม เปนตน บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาคุณภาพของแหลงนํ้าดิบของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีจะ
อยูในเกณฑท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอสําหรับการนํามาผลิตนํ้าประปา หากนํ้าดิบจากแหลงนํ้ามีคุณภาพตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน ปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าก็จะเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯ และประปาปทุมธานีมีคาใชจายท่ีสูงขึ้น
ตามไปดวย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี ซึ่งตามสัญญาซื้อขาย
นํ้าประปาบริษัทฯ มีสิทธิขอใหกปภ. ชดเชยภาระตนทุนท่ีสูงขึ้นได แตถากปภ. ไมสามารถชําระเงินชดเชยไดก็จะชดเชยดวย
วิธีการอื่นเชนปรับระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปา หรือปรับคานํ้าประปา  
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2.3.3 ความเส่ียงจากการตองพึ่งพาลูกคารายเดียว 

 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีขายนํ้าประปาท่ีผลิตไดท้ังหมดใหแก กปภ. เพียงรายเดียว โดยกปภ. จะทําการจําหนาย
นํ้าใหแกผูใชนํ้าตอไป การซื้อขายนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีน้ันเปนไปตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ. ท้ัง 
4 ฉบับคือ (1) สัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันท่ี 21 กันยายน 2543 (2) สัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญา
ซื้อขายนํ้าประปาระหวาง กปภ. และบริษัทฯ ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 (3) สัญญาใหสิทธิระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี 
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 และ (4) สัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหวาง กปภ. และประปาปทุมธานี ลงวันท่ี 15 กันยายน 2549 
สัญญาทั้ง 4 ฉบับดงกลาวมีขอสัญญาท่ีกําหนดปริมาณนํ้าขั้นตํ่าท่ี กปภ. ตองรับซื้อจากบริษัทฯ และประปาปทุมธานี โดยการวัด
ปริมาณนํ้าซื้อขาย จะวัดจากมาตรวัดนํ้าท่ีติดต้ังไวท่ีสถานีจายนํ้าของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี บริษัทฯ และประปาปทุมธานี
ไมสามารถจําหนายนํ้าประปาใหกับผูใชนํ้าโดยตรงผานระบบจําหนายนํ้าของกปภ. บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงมีความเส่ียง
จากการตองพ่ึงพิงกปภ. ในฐานะลูกคาเพียงรายเดียว 

 

2.4 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจการประปา หรือ 
นโยบายของรัฐ 

2.4.1 บริษัทฯ และประปาปทุมธานีอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

(ก) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการนํ้าประปา 

 การประกอบกิจการประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานีเปนการประกอบกิจการภายใตสัมปทานท่ีไดรับจากผูให
สัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 และเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกระทรวงท่ีรับผิดชอบ
รัฐวิสาหกิจท่ีดูแลสาธารณูปโภคดําเนินการจัดต้ังองคกรกํากับดูแล เพ่ือแยกภาระหนาท่ีกํากับดูแลออกจากภารกิจการประกอบ
กิจการ หรือบริการของรัฐวิสาหกิจน้ันๆ เพ่ือผลประโยชนของประเทศและของประชาชน และหากมีความจําเปนใหยกราง
กฎหมายรองรับดวย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรับผิดชอบไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการนํ้า 
(“รางพรบ. กิจการน้ํา”) เพ่ือจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการประกอบกิจการนํ้าซึ่งรวมถึงกิจการประปาใหมีความเหมาะสมและ
โปรงใส สงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการจากกิจการนํ้าท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานเปนธรรมและทั่วถึง รวมถึงเปนการสงเสริมการแขงขันการประกอบกิจการนํ้าท่ีเปนธรรมและปองกันการใชอํานาจ
ผูกขาดในทางที่มิชอบ โดยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการน้ําแหงชาติเปนองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการ
นํ้าประปาเพ่ือกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการประกอบกิจการ กําหนดคุณสมบัติ วิธีการ หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และระยะเวลาในการอนุญาตประกอบกิจการ ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารางพรบ. 
กิจการนํ้า  

 รางพรบ. กิจการนํ้าไดเคยถูกนําเสนอเพ่ือพิจารณาแลวแตคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตรมีความเห็น
วายังไมมีความจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือมาควบคุมกิจการนํ้าแตอยางใดจึงไมมีการพิจารณารางพรบ .กิจการนํ้า
ดังกลาว แตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนดเรงปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปรับปรุงและเรง
ผลักดันใหออกกฎหมายในดานตางๆ และรางพรบ. กิจการนํ้าเปนรางกฎหมายฉบับหน่ึงท่ีจะตองเรงผลักดันใหออกเปนกฎหมาย
โดยเร็ว แตจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 รางพรบ . กิจการนํ้ายังไมไดถูกนําเสนอเพ่ือพิจารณาแตอยางใด และยังไมมีความ
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แนนอนวาจะมีการนําเสนอเพ่ือพิจารณาเม่ือใด  บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจในการกํากับดูแลกิจการ
ประปาของคณะกรรมการกิจการนํ้าแหงชาติ รวมท้ังลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ การกํากับดูแล
การดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว และการบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีจะประกาศใชใน
อนาคต ความไมแนนอนดังกลาวอาจทําใหธุรกิจของบริษัทฯ มีความเส่ียง การเปล่ียนแปลงกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ  

(ข) กฎหมายเก่ียวกับการใชแหลงนํ้าดิบ 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดใหรางพระราชบัญญัติทรัพยากร
นํ้า (“รางพรบ. ทรัพยากรน้ํา”) ซึ่งเปนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนรางกฎหมายฉบับหน่ึงท่ีจะตองเรง
ผลักดันใหออกเปนกฎหมายโดยเร็ว และเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพรบ. 
ทรัพยากรนํ้า ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ซึ่งรางดังกลาวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรนํ้า 
องคการบริหารจัดการลุมนํ้าและองคกรผูใชนํ้า กองทุนทรัพยากรน้ํา การพัฒนา ฟนฟู คุมครอง และอนุรักษทรัพยากรนํ้า การ
ปองกันแกไขปญหานํ้าทวมและนํ้าขาดแคลน และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การแบงประเภทการใชนํ้าออกเปน 3 ประเภท 
การกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติเปนผูมีอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยท่ัวไปและมีอํานาจ
หนาท่ีอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการใชนํ้าประเภทท่ี 2 ซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทฯ (กลาวคือ การใชทรัพยากรนํ้าในแหลง
นํ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเท่ียว การผลิตพลังงาน ไฟฟา การ
ประปา หรือกิจการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง) โดยจะตองไดรับอนุญาตใหใชทรัพยากรนํ้าจากคณะกรรมการลุมนํ้าท่ีแหลง
นํ้าสาธารณะน้ันต้ังอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ยังไมมีการจัดทําราง
กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของตามท่ีอางอิงในรางพรบ.ทรัพยากรนํ้าแตอยางใด บริษัทฯ จึงไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับการใชอํานาจ
ในการกํากับดูแลแหลงนํ้าของคณะกรรมการลุมนํ้า รวมท้ังลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของ ความไมแนนอนดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ รายไดและฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  

2.4.2 ความเส่ียงจากการแปรรูปองคกรของ กปภ.  

 สืบเน่ืองจากการที่รัฐบาลไดระบุในจดหมายแสดงเจตจํานงฉบับลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2540 ตอกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศวาจะเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมมากข้ึน ลดภาระหน้ีของภาครัฐ เปดใหมีการ
แขงขันโดยเสรี กระตุนใหมีประสิทธิภาพงานเพ่ิมขึ้น ในการนี้จึงไดจัดทําแผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นในป 2541 ซึ่ง
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจสาขาประปาเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหน่ึงท่ีจะตองดําเนินการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมบทบาทของเอกชนในกิจการ
ประปา ชวยเหลือรัฐบาลในการใหบริการน้ําประปาแกประชาชน แตอยางไรก็ตามจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 คงยังมีความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการสาขาประปาซึ่งรวมถึงกปภ. ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมอาจคาดการณไดวา รัฐบาล จะมีแนวนโยบาย
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางไร และหากกปภ. แปรรูปองคกรเปนบริษัท (Corporatisation & Privatisation) แลวจะสงผล
กระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม นอกจากน้ี 
ภายหลังการแปรรูป กปภ. อาจจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการประปา และอาจสงผลตอความสามารถ
ในการใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ในการขออนุญาต หรือความยินยอมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงการไดรับบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราท่ีตํ่ากวาบุคคลอื่นท่ัวไปหรือในอัตราท่ีถูกท่ีสุด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ผลประกอบการ รายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
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2.4.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐเกี่ยวกับน้ําบาดาล 

ตามรายงานสถานการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุด และแนวทางการบริหารจัดการนํ้าบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2550 เพ่ือทราบเปนขอมูล ไดกลาวถึงสถานการณของน้ําบาดาลและแผนดินทรุดวาในอดีตท่ี
ผานมามีการสูบนํ้าบาดาลมาใชในปริมาณมากจนเกินสมดุลเปนระยะเวลาตอเน่ืองยาวนานจนเกิดผลกระทบและวิกฤตการณนํ้า
บาดาลคือ แรงดันของระดับนํ้าบาดาลลดตํ่าลงอยางรวดเร็ว โดยไมมีการคืนตัวเกิดผลกระทบตอเน่ืองคือแผนดินทรุด และนํ้าเค็ม
แทรกซึมรุกล้ําเขาไปในชั้นนํ้าบาดาล ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2526 จึงไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและ
แกไขวิกฤตการณนํ้าบาดาลขึ้น และท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2538 ไดกําหนดเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล
และเขตควบคุมการใชนํ้าบาดาลซึ่งไดแกเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งรวมถึงจังหวัดปทุมธานี และนครปฐม 
สมุทรสาคร (พ้ืนท่ีจําหนายนํ้าประปาของบริษัทฯ และประปาปทุมธานี) และกําหนดใหหนวยงานของรัฐเลิกใชนํ้าบาดาลเปนนํ้า
ดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในเขตวิกฤต ใหเอกชนลดการใชนํ้าบาดาลลงโดยการกําหนดอัตราคานํ้าบาดาลใหเทากับหรือสูงกวา
อัตราคานํ้าประปา และเรงรัดใหการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคขยายบริการน้ําประปาใหท่ัวถึงในเขตพ้ืนท่ีท่ีมี
ปญหา ดวยมาตรการดังกลาว บริษัทฯ และประปาปทุมธานีจึงไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับกปภ. โดยการทําประปาผิว
ดินเพ่ือผลิตนํ้าประปาใหบริการแกผูใชนํ้าในเขตวิกฤตแทนการใชนํ้าบาดาล นอกจากน้ีตามรายงานสถานการณฉบับดังกลาวได
กลาวถึงสถานการณนํ้าบาดาลและแผนดินทุรดในปจจุบันวา สืบเน่ืองจากการที่รัฐไดดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขและปองกน
การเกิดวิกฤตการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุด ทําใหปจจุบันสถานการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุดดีขึ้น ปริมาณการใชนํ้า
บาดาลลดลงอยางมาก ทําใหระดับนํ้าบาดาลมีการฟนตัวสูงขึ้นในทุกพ้ืนท่ี ปญหาการทรุดตัวของแผนดินลดลงอยางเห็นไดชัด
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท้ังน้ี แมวาสถานการณนํ้าบาดาลจะดีขึ้นแต กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลก็ยังคงทําการควบคุมการใชนํ้าบาดาลอยางเข็มงวดตอไป 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวารัฐจะไมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือลดมาตรการควบคุมการใชนํ้าบาดาลใน
เขตวิกฤตลง และหากมีการผอนปรนมาตรการใหสามารถใชน้ําบาดาลไดเพ่ิมขึ้นอาจกระทบตอรายได ฐานะการเงิน และโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทแตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อวาแนวโนมในการท่ีภาครัฐจะกลับมาผอนผันใหสามารถใชนํ้าบาดาล
มีตํ่ามาก เน่ืองจากจะสงผลเสียมากกวาผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย 

 

2.5 ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัทฯ 

 
2.5.1 ความเส่ียงดานการคัดเลือกผูรวมธุรกิจผิดพลาด หรือไมเหมาะสมกับลักษณะโครงการท่ีจะทํา 

บริษัทฯ ทําการศึกษาประวัติและผลประกอบการในอดีตของผูรวมธุรกิจในตางประเทศที่จะไปปฏิบัติการและใหท่ี
ปรึกษาดานการลงทุนกลั่นกรองตามคุณสมบัติท่ีกําหนด เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพ่ือสรางความเขาใจในผูรวมธุรกิจ และใชการ
ติดตอสื่อสารเพ่ือวัดระดับและสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน และจะพัฒนาหลักเกณฑในการคัดเลือกผูรวมธุรกิจให
ชัดเจนรวมถึงกระบวนการในการทําสัญญากับผูรวมธุรกิจใหมีความรัดกุม 

2.5.2     ความเส่ียงดานนโยบายของภาครัฐที่ไมเอื้อตอการดําเนินธุรกิจใหม 
 เน่ืองดวยประเทศไทยยังประสบปญหาความไมแนนอนทางนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการพลังงาน
ทางเลือก ท้ังน้ีแมมีการประกาศใชแผน PDP 2010 แลวก็ตาม แตจะพบวาในรายละเอียดยังมีปญหาในทางปฏิบัติ เชน การ
ปรับเปลี่ยนคา Adder ซึ่งเปนสวนเพ่ิมจากคาจําหนายไฟฟาปกติสําหรับผูจําหนายพลังงานทางเลือกประเภทแสงอาทิตย และ
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พลังงานลม ลดลงจากเดิม 8.0 บาทตอหนวย ระยะเวลา 10 ป เปน 6.5 บาทตอหนวย ระยะเวลา 10 ป สงผลใหผูท่ีมีแผนจะ
พัฒนาโครงการแตยังไมไดรับคําตอบรับซื้อไฟฟาจะมีผลตอบแทนลดลง รวมไปถึงการปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
และในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงวิธีการสนับสนุนเปนแบบ Feed in Tariff สําหรับผูพัฒนาโครงการใหม ซึ่งยังไมมีความ
ชัดเจน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกใชกลยุทธการแสวงหาพันธมิตรท่ีไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวเปนหลักเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น 
 นอกจากน้ีความไมชัดเจนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐป พ.ศ. 
2535 สงผลใหการพัฒนาโครงการใหมโดยเอกชนมีสวนรวมน้ันลาชาหรือหยุดชะงัก บริษัทฯ จึงจําเปนตองติดตามการแกไขพรบ. 
ดังกลาวซึ่งยังไมแลวเสร็จเพราะสามารถเปดโอกาสสําหรับขยายกิจการได 

2.5.3 ความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติที่สงผลกระทบดานลบตอการผลิตพลังงานทางเลือก 
 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติท่ีจะสงผลกระทบตอธุรกิจพลังงานทางเลือกจึงมีการติดตามแนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ พิจารณาจัดทําแผนธุรกิจโดยคําถึงถึงความเส่ียงดานน้ีและศึกษาประวัติติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือใหการลงทุนมีการกระจายสถานที่และกระจายประเภทธุรกิจของพลังงานทางเลือกท่ีจะลงทุน 
เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานนํ้า เปนตน รวมถึงการพิจารณาการทําธุรกรรมเก่ียวกับการประกันภัย
ธรรมชาติ 
 

 


