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พัฒนาการของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 

กราฟเปรียบเทียบตารางจ่ายน้ำ 
และกิจกรรมของแต่ละปี

2547  
• เริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดสมุทรสาคร-นครปฐม โดยมีกำหนดปริมาณการรับซื้อน้ำขั้นต่ำจาก        

 กปภ. ที ่200,000 ลบ.ม. ตอ่วนั 

• เริม่ใชส้ทิธปิระโยชนย์กเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล ตามบตัรสง่เสรมิการลงทนุ ทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

2548
• มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ โดยจากเดมิบรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ 2 รายคอื บมจ. ช.การชา่ง และกลุม่บรษิทั เธมส ์วอรเ์ตอร ์ เปน็เมือ่          

 ภายหลงัการเปลีย่นแปลงแลว้บรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ 4 ราย คอื บมจ. ช.การชา่ง, บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ, บมจ. ธนาคารกรงุเทพ, และ บมจ.       

 ธนาคารทหารไทย 

• ปรมิาณการขายนำ้ประปาเพิม่ขึน้กวา่รอ้ยละ 50 เปรยีบเทยีบกบัปทีีผ่า่นมา 

2549
• เขา้ซือ้กจิการของบรษิทั วอเตอรโ์ฟลว ์จำกดั ซึง่เปน็บรษิทัทีด่ำเนนิการในสว่นของงานปฏบิตักิารในฝา่ยผลติ โดยดแูลเกีย่วกบัการผลติ การ          

 ซอ่มบำรงุ และการควบคมุการผลติ และจา่ยนำ้ประปา   เปน็หนว่ยผลติใหก้บับรษิทัฯ ทำให ้วอเตอรโ์ฟลว ์มสีถานะเปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ  

• บรษิทั มติซยุ วอรเ์ตอร ์โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จำกดั เขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จากบมจ. ช.การชา่ง ทำใหม้ติซยุฯ มสีถานะเปน็ผูถ้อืหุน้       

 ใหญอ่นัดบัสองรองจาก บมจ. ช.การชา่ง 

• บรษิทัฯ แปรสภาพเปน็บรษิทัมหาชน และเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 3,250 ลา้นบาท เปน็ 3,990 ลา้นบาท 

• บรษิทัฯ ไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพตามเกณฑ ์ISO 9001:2000 

• ปรมิาณการรบัซือ้นำ้ขัน้ตำ่จาก กปภ. ปรบัเพิม่ขึน้เปน็ 250,000 ลบ.ม. ตอ่วนั 

สรุปเหตุการณ์สำคัญในแต่ละปี 
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2550
• เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 98 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ประปาปทุมธาน ี จำกัด ทำให้ประปาปทุมธานีฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

• เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ใหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ จำนวน 40 ลา้นหุน้ 

  

 

2551
• เขา้เปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ตอ่บคุคลทัว่ไปเปน็ครัง้แรกจำนวน 1 พนั       

 ลา้นหุน้ 

• ปรมิาณการรบัซือ้นำ้ขัน้ตำ่จาก กปภ. ปรบัเพิม่ขึน้เปน็ 300,000 ลบ.ม. ตอ่วนั 

• ลงนามในสญัญาซือ้ขายนำ้ประปาสว่นเพิม่กบัการประปาสว่นภมูภิาค 

2552
• เริม่การกอ่สรา้งการขยายกำลงัการผลติจากกำลงัการผลติสงูสดุ 320,000 ลบ.ม. ตอ่วนั เปน็ 440,000 ลบ.ม. ตอ่วนั 

• ปรบัโครงสรา้งหนีข้องบรษิทัฯ โดยออกหุน้กูจ้ำนวน 7 พนัลา้นบาท ทีอ่ตัราดอกเบีย้แบบคงทีเ่ฉลีย่ 7 ป ีเทา่กบัรอ้ยละ 4.9 เพือ่นำเงนิมาชำระ         

 หนีเ้งนิกูร้ะยะยาว ทำใหบ้รษิทัฯ ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

• เขา้ซือ้สทิธใินการดำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปา และใหบ้รกิารบำบดันำ้เสยีแกล่กูคา้ภายในเขตนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ เปน็ระยะ           

 เวลา 30 ป ี

• ปรบัโครงสรา้งหนีข้องบรษิทัลกูคอื บรษิทั ประปาปทมุธาน ีจำกดั มผีลทำใหค้า่ใชจ้า่ยดา้นดอกเบีย้ลดลง 1.5 % 
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B3G model with sustainble water business  
B3G กับความยั่งยืนในธุรกิจน้ำ

 ในปัจจุบันมีธุรกิจมากมายในโลกแต่โจทย์หนึ่งของทุกๆ ธุรกิจที่เหมือนกัน
คือการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การ
เติบโตของตลาด  ความเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าต่อ 
การลงทุน โดยต้องอาศัยการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีต้นทุนมากน้อย
แตกต่างกัน แต่มีอยู่ธุรกิจหนึ่งที่แตกต่าง เพราะมีครบทั้ง 3 ประการ ตาม
ธรรมชาติของมันเอง นั่นก็คือ ’ธุรกิจน้ำ’ เพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นจึงขอนำ
เสนอธุรกิจนี้โดย 4 คุณลักษณะของธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ คือ Blue Green Gold 
และ Glitter หรือ B3G 
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Blue
ตลาดสฟีา้ครามในธรุกจินำ้ 
 	 ปริมาณน้ำทั้งหมดในโลกคือ	 1.4	 พันล้านลูกบาศก์
กโิลเมตร	 เปน็นำ้จดื	 35	ลา้นลกูบาศกก์โิลเมตร	หรอืคดิเปน็
รอ้ยละ	2.5	ของนำ้ทัง้หมด	จากปรมิาณนำ้จดืทัง้หมดมนีำ้จดื
ที่เราสามารถเข้าถึงได้คิดเป็นร้อยละ	 0.3	น้ำจืดที่เหลือเป็น	
นำ้แขง็ซึง่อยูใ่นรปูของหมิะบนยอดเขาและกอ้นนำ้แขง็ทางขัว้
โลกเหนอืและใต	้ซึง่หมายถงึ	มนีำ้จดืทีเ่ราสามารถนำมาใชไ้ด้
เพยีงรอ้ยละ	0.0075	ของปรมิาณนำ้ทัง้หมดในโลก	
		 นำ้จงึเปน็ทรพัยากรทีม่คีา่	 เพราะแมจ้ะไมใ่ชท่รพัยากรที่
ใชแ้ลว้หมดไป	แตจ่ากปจัจยั	2	ประการ	คอื	จำนวนประชากร
ของมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้น	 และมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการ
กระทำของมนษุยส์ง่ผลใหป้รมิาณนำ้จดืทีน่ำมาใชไ้ดม้จีำกดั
มากขึน้เรือ่ยๆ	
		 ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำจืด	 และปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มจะเพิ่มมาก
ขึ้นจากการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจ	 ซึ่งคาดว่า
ภายในป	ี พ.ศ.	 2568	 จะมีมากกว่า	 30	 ประเทศทั่วโลกที่
ประสบปญัหาการขาดแคลนนำ้จดืทีเ่ขา้ถงึได	้

นำ้สะอาดสำหรบัอปุโภค-บรโิภคกบัปญัหาระดบัโลก 
	 สหประชาชาตปิระเมนิวา่	ปรมิาณการใชน้ำ้ตอ่คนตอ่วนั
ในเขตเมืองคือ	 200	 ลิตรต่อคนต่อวัน	 สำหรับการบริโภค	
อาหาร	 และทำความสะอาด	 อย่างไรก็ตาม	 1	 ใน	 6	 ของ
ประชากรโลกหรือกว่า	 894	ล้านคน	 ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
นำ้สะอาดได	้
		 ในปจัจบุนัประชากร	2.5	พนัลา้นคน	รวมถงึเดก็	1	พนั
ลา้นคน	ปราศจากสขุอนามยัขัน้พืน้ฐาน	ทกุๆ	20	วนิาทจีะมี
เด็กเสียชีวิต	 และมีผู้เสียชีวิตรวม	 1.5	 ล้านคนในแต่ละปี
เพราะมสีขุอนามยัทีไ่มด่จีากนำ้	
		 ประชากรของโลกโดยเฉพาะในภมูภิาคแอฟรกิา	 เอเชยี
กลาง	 ตะวันออกกลาง	 และอเมริกาใต้ยังมีการเข้าถึงของ
ระบบสขุอนามยัตำ่กวา่รอ้ยละ	50	ของประชากร	 ในป	ีพ.ศ.	
2543	ประชากรกวา่	884	ลา้นคน	ครึง่หนึง่อาศยัในเอเชยี	ยงั
ใชน้ำ้ทีไ่มไ่ดร้บัการบำบดั	




ทีม่ารปูประกอบ	:	UN-Water,	2008	
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จากปญัหาสูโ่อกาสในการลงทนุ 
	 สหประชาชาติประเมินว่าในป	ี พ.ศ.	 2568	 จะมีการ
เตบิโตของประชากรโลกประมาณ	7.82	พนัลา้นคน	องคก์าร
อนามัยโลกเชื่อว่าต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า	 11.3	 พันล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ	ตอ่ปตีลอดระยะเวลา	15	ป	ี(2548	–	2563)	ใน
การพัฒนาแหล่งน้ำและสุขอนามัยด้านน้ำทั่วโลกให้เป็นไป
ตามเปา้หมายแหง่สหสัวรรษใหม	่ เพือ่บรรเทาภยัจากการเขา้
ไมถ่งึแหลง่นำ้สะอาด	
ประเทศไทย 
	 สำหรับประเทศไทยมีปริมาณน้ำจืด	 ซึ่งเกิดจากน้ำฝน
เฉลีย่ตอ่ป	ีนำ้บาดาล	 ไอนำ้ในชัน้บรรยากาศ	นำ้ผวิดนิ	และ
แหล่งกักเก็บน้ำ	 รวมทั้งสิ้นประมาณ	 1,700,000	 ล้าน									
ลูกบาศก์เมตรโดยมีความต้องการใช้น้ำประมาณปีละ	
70,000	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งแบ่งเป็นการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรรอ้ยละ	75	 เพือ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มรอ้ยละ	18	
เพื่อการบริโภคร้อยละ	4	และเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการ
ทอ่งเทีย่วรอ้ยละ	3	และความตอ้งการใชน้ำ้ทัง้ประเทศมแีนว
โนม้เพิม่มากขึน้เฉลีย่รอ้ยละ	1	ตอ่ป	ี

ทีม่ารปูประกอบ	:	UN-Water,	2008	


	 เมือ่พจิารณาการเขา้ถงึนำ้ประปาในประเทศไทย	พบวา่
มีเพียงร้อยละ	50	ที่เข้าถึงน้ำประปาได	้ ในขณะที่การเข้าถึง
ระบบรวบรวมน้ำเสียนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ตามนิคมอุตสาห-
กรรม	หากเปน็ภาคครวัเรอืนนัน้จะใชร้ะบบรวบรวมรว่มกบัทอ่
ระบายนำ้ฝน	ซึง่ถอืวา่ระบบการบรหิารนำ้เสยีในประเทศไทย
นัน้ยงัอยูใ่นระยะเริม่ตน้เทา่นัน้	
	 จากขอ้มลูทัง้หมดไดแ้สดงใหเ้หน็แลว้วา่ธรุกจินำ้นบัวนั
มีแต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้น	 มีวิวัฒนาการในการใช้น้ำให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และยังมีโอกาสอีกมากมายทั้งใน
ประเทศไทยเองและตา่งประเทศ		
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Green 
ความเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในธุรกิจน้ำ 
 น้ำกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ขาด และน้ำกับ
ชมุชนเปน็สิง่ทีไ่มอ่าจแยกขาดจากกนัได	้ ทัง้นีป้จัจยัหนึง่ทีก่อ่
ใหเ้กดิความขาดแคลนนำ้	คอืมลพษิทางนำ้ทีเ่กดิจากฝมีอืของ
มนษุย	์ เชน่	 การอปุโภค-บรโิภค	 การเกษตร	 การอตุสาหกรรม	
และอืน่ๆ	 เปน็ตน้	 ซึง่สง่ผลใหป้รมิาณนำ้ทีส่ามารถนำมาใชไ้ด้
น้อยลง ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำดีให้เพียงพอต่อความ	
ตอ้งการ	 และบำบดัควบคมุนำ้เสยี	 เปน็สิง่หนึง่ทีผู่อ้ยูใ่นธรุกจิ
นำ้มสีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งมาก	

การบรหิารจดัการนำ้ด-ีนำ้เสยี 
	 ธุรกิจเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดการใช้
ประโยชนจ์ากทรพัยากรทีม่จีำกดัอยา่งคุม้คา่ทีส่ดุ	 ดงันัน้ธรุกจิ
น้ำจึงเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งต้นน้ำ	
กลางนำ้	และปลายนำ้ไปโดยปรยิาย	ขอยกตวัอยา่งประเทศที่
มกีารบรหิารจดัการนำ้ทีด่ปีระเทศหนึง่เชน่	สงิคโปร	์ เนือ่งจาก
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาด 699 ตารางกิโลเมตร	
ประเทศนีจ้งึใชก้ลยทุธ	์ “Four	 Taps”	 มาใช	้ “4	 ทอ่”	 ทีว่า่นัน้
หมายถงึการไดม้าซึง่นำ้ดบิ	 4	 ทาง	 ไดแ้ก	่ 1.	 นำ้ฝนและอา่ง
เกบ็นำ้	 2.	 นำ้จากประเทศเพือ่นบา้น	 3.	 นำ้เสยีทีผ่า่นการ
บำบดัเพือ่นำกลบัมาใชใ้หม	่และ	 	4.	นำ้ทะเล	 	ภายใตห้นว่ย
งาน	 	 Public	 Utilities	 Board	 หรอื	 PUB	 การบรหิารนำ้ของ
สงิคโปรจ์งึเนน้ประสทิธภิาพเพือ่ความยัง่ยนื	 นำ้ทกุหยดมคีา่	
ในแตล่ะหยดใช	้2	ครัง้	ดงันัน้	ธรุกจินำ้จงึเปน็ตวัจกัรสำคญัที่
จะขับเคลื่อนให้เกิดการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	
และเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	 เพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ขอใหค้ดิวา่
ทา่นอาศยับนเกาะแหง่หนึง่ทีม่แีตธ่ารนำ้ตกไหลลงสูท่ะเล	 ซึง่
ทา่นตอ้งใชน้ำ้	 ทา่นตอ้งอาศยัแหลง่นำ้ดงักลา่ว	 แลว้ทา่นจะ
ไมร่ว่มมอืในการดแูลแหลง่นำ้หรอื?	 ทา่นจะไมร่ว่มมอืในการ
ดูแลป่าต้นน้ำหรือ? ท่านจะไม่ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างมี
ประสทิธภิาพสงูทีส่ดุหรอื?	ทา่นจะไมบ่ำบดันำ้เสยีกอ่นปลอ่ย
สูล่ำธารดงักลา่วหรอื?	

สขุอนามยัดา้นนำ้ 
	 เนือ่งจากมนษุยท์กุคนตอ้งใชน้ำ้และใชท้กุวนั	การเขา้ถงึ
แหลง่นำ้ทีส่ะอาดเปน็ปจัจยัสำคญัทีจ่ะสง่เสรมิภาวะสขุภาพ
ทีด่	ีในรายงานของ	World	Business	Council	for	Sustainable	
Development	เรือ่ง	It	is	time	for	business	to	act	ระบวุา่การ
ลงทนุในดา้นนำ้ของรฐัและเอกชนทกุ	1	เหรยีญสหรฐั	จะสง่ผล
ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์จากการเพิ่มสุขอนามัยที่ดีต่อ
ชมุชน	10	 เหรยีญสหรฐั	หรอืกวา่	 10	 เทา่	 การลงทนุในธรุกจิ
น้ำจึงเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ขอให้
นกึถงึภาพความสขุในการใชน้ำ้แตล่ะวนัของทา่นเทยีบกบัวนั
ทีน่ำ้ไมไ่หล	

ภาวะโลกรอ้น-เทคโนโลยนีำ้สเีขยีว 
	 ภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบ
ตอ่ทกุชวีติบนโลกใบนี	้ทรพัยากรนำ้เปน็สว่นสำคญัทีไ่ดร้บัผล
กระทบ	World	 Wildlife	 Fund,	 WWF	 ไดท้ำการศกึษาความ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบริเวณลุ่มน้ำแยงซีเกียง ระบุว่า	
อณุหภมูใินลุม่นำ้แยงซเีกยีงสงูขึน้	 0.33	 องศาเซลเซยีสตอ่ป	ี
ตัง้แตป่	ี 2533	ถงึปจัจบุนัและจะเพิม่ขึน้ตอ่ไปเรือ่ยๆ	ปรากฏ-
การณ์นี้จะก่อให้เกิดหายนะทางธรรมชาติหนักขึ้นและบ่อย
ครัง้	ทัง้นำ้ทว่มรนุแรง	คลืน่ความรอ้น	และภยัแลง้	ขณะเดยีว	
กันระดับน้ำทะเลบริเวณนครเซี่ยงไฮ้ก็ขยับสูงขึ้น 11.5 ซม.	
ระหวา่ง	30	ปมีานี	้และมแีนวโนม้สงูขึน้อกี	18	ซม.	ในป	ี2593	
ซึง่จะสรา้งภยัคกุคามแหลง่นำ้ในเมอืง	 ประธานของ	 WWF	
กล่าวถึงผลการวิจัยดังกล่าวว่า “การประเมินแยงซีเกียงยัง
ช่วยย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนเพื่อรักษาการปรับ
เปลีย่นสภาพอากาศ”	
		 นอกจากแม่น้ำแยงซีเกียงแล้ว ผลกระทบจากโลกร้อน
ยงัมอีกีมาก ความตืน่ตวัของประชาคมโลกนำไปสูก่า้วสำคญั
ในการผลักดันเทคโนโลยีสีเขียวอย่างจริงจัง ในธุรกิจน้ำการ
พฒันาดา้นเทคโนโลยแีบง่ออกเปน็หลายดา้น	ทัง้ดา้นสารเคม	ี
กระบวนการผลติ	 กระบวนการสง่-จา่ย	 การบำบดันำ้	 และ
การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ทรพัยากรนำ้ใหคุ้ม้คา่ทีส่ดุ	และคนืนำ้เสยีจากผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บั
การบำบดัแลว้กลบัคนืสูธ่รรมชาตไิดอ้ยา่งปลอดภยั	
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Gold 
การลงทนุทีคุ่ม้คา่ในธรุกจินำ้ 

 จากปญัหาการขาดแคลนและความตอ้งการ นำ้
สะอาดทีข่ยายตวัอยา่งตอ่เนือ่งทางสหประชาชาตแิละ 
ธนาคารโลกได้ให้การสนับสนุน ทั้งในแง่เงินทุนวิจัย 
และการลงทนุเพือ่พฒันาแหลง่นำ้ การบำบดันำ้เพือ่
อุปโภคบริโภคและเพื่อคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งในภูมิภาคเอเชียก็มีธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชียเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญ รวมถึง
หนว่ยงานระหวา่งประเทศอืน่ๆ เชน่ JICA เปน็ตน้ 
	 คำถามสำคญัของทัง้ภาครฐัและเอกชนคอื	การลงทนุใน
ธุรกิจน้ำมีความคุ้มค่าหรือไม่? โดยเฉพาะในประเทศไทยที่
ระบบสาธารณปูโภคสว่นใหญย่งัเปน็ของรฐั	 เพือ่ความชดัเจน
จงึขอนำมลูคา่หุน้ของธรุกจินำ้ในตลาดทนุตา่งๆ	 ของโลกมา
พจิารณา	
	 การวจิยัหุน้ในธรุกจินำ้ของตลาดแนสแดก็บรษิทัฯ หนึง่	
พบวา่	นกัลงทนุทีล่งทนุ	10,000	เหรยีญสหรฐัในป	ีพ.ศ.	2543	
จะไดร้บัเงนิกลบัคนืเปน็มลูคา่กวา่	 71,051.43	 เหรยีญสหรฐั
ในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้รายงานของ	
Global	 summit	 management	 กลา่ววา่ในชว่งป	ี 2543-	
2548	ผลตอบแทนเฉลีย่ในหุน้ธรุกจินำ้คอื	134.57%	ในขณะ
ที	่S&P	500	มผีลตอบแทนเฉลีย่เพยีง	2.74%	จงึพออุน่ใจได้
วา่ธรุกจินำ้ในตา่งประเทศประสบความสำเรจ็และใหผ้ลตอบ	
แทนการลงทนุอยา่งคุม้คา่	
	 บทความตอนหนึ่งของนิตยสารออนไลน์ “MSN	
Money” เรื่อง “Invest in the coming global water	
shortage”	อา้งถงึคำพดูของ	Maude	Barlow	ประธานรฐัสภา
แคนาดาวา่	 “นำ้คอืทองคำสฟีา้”	 และไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ตลอด	
10 ปทีีผ่า่นมาดชันหีุน้กลุม่สาธารณปูโภคดา้นนำ้มมีลูคา่สงู
ขึน้รอ้ยละ	133	เปน็	2	เทา่ของผลตอบแทนจากดชันหีุน้ดาวน์
โจนกลุม่สาธารณปูโภคทัง้หมดกวา่ 5 ปทีีผ่า่นมาธรุกจินำ้มี
มูลค่าสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 32 ในขณะที่ผลตอบแทนของ

ดัชนีหุ้นดาวน์โจนกลุ่มสาธารณูปโภคทั้งหมด และดัชนีหุ้น
ดาวนโ์จนกลุม่อตุสาหกรรมเปน็ไปอยา่งราบเรยีบ	 หนึง่ในปจัจยั
ที่ทำให้เกิดการผลักดันในการลงทุน เนื่องมาจากความต้อง	
การนำ้ไมข่ึน้กบัอตัราเงนิเฟอ้ ภาวะเศรษฐกจิ อตัราผลตอบ		
แทนการลงทนุ	 หรอืการเปลีย่นรสนยิม	 ความตอ้งการนำ้เปน็
สิง่ทีม่อียูแ่ละเพิม่ขึน้จรงิ	
	 ตลาดในประเทศทีก่ำลงัพฒันาชว่งป	ี 2533	 –	 2551	 มี
การลงทนุของเอกชนในธรุกจินำ้อยา่งตอ่เนือ่งเฉลีย่ปลีะ	 3.84	
พันล้านเหรียญสหรัฐ มีโครงการเกิดขึ้นใหม่เฉลี่ยปีละ 35	
โครงการ	(ในชว่ง	5	ปสีดุทา้ยเฉลีย่ปลีะ	64	โครงการ)	เชน่ในป	ี
2536	มกีารลงทนุของ	 Indah	water	 เรือ่งระบบบำบดันำ้เสยี
ในมาเลเซยี	ป	ี2540	มกีารลงทนุใหญท่ีม่ะนลิามลูคา่	9.9	พนั
ลา้นเหรยีญสหรฐั	ป	ี2543	มกีารลงทนุใหญท่ีโ่จโฮรม์ลูคา่	4.2	
พนัลา้นเหรยีญสหรฐั	ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ประเทศในเขตอาเซยีน	
 รปูแบบธรุกจินำ้ในตา่งประเทศ	โดยเฉพาะประเทศทีพ่ฒันา
แลว้จะแปลงเปน็เอกชนเตม็ตวั	ซึง่หลายประเทศเริม่ตน้จากการ
เป็นธุรกิจของรัฐ ขยับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ และเปน็เอกชน ซึง่
ในแตล่ะประเทศกจ็ะมรีปูแบบของตนเอง ประเทศไทยของเรายงั
คงรปูแบบของรฐัและ	 รฐัวสิาหกจิอยู	่ แตก่เ็ริม่มแีนวทางทีจ่ะวา่
จา้งเอกชนในการใหบ้รกิารในสว่นอืน่ๆ	เชน่	การสง่นำ้ดบิ	การ
ผลตินำ้ประปา	 การวางใบเกบ็เงนิ	 งานวางทอ่	 และงานดา้น
การลดน้ำสูญเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงโอกาสจาก
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีระบบบริหารจัดการน้ำภายใน
ตนเอง รวมถึงในอนาคตหากกฎหมายร่วมทุน (Public	
Private	 Partnership,	 PPP)	 ในประเทศเปดิกวา้งขึน้กจ็ะสง่
ผลให้เอกชนมีโอกาสร่วมลงทุนกับภาครัฐโดยเฉพาะใน
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ตา่งๆ	 ในธรุกจิดา้นนำ้มากขึน้จงึ
แสดงใหเ้หน็วา่เปน็ธรุกจิทีย่งัมอีนาคตและนา่ลงทนุ	
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Glitter 
บทสรุปของความเป็นธุรกิจน้ำอันสว่างเรืองรอง  

	 ตามที่กล่าวไปแล้วเมื่อต้นเรื่องครับว่าหลักสำคัญที่
ธรุกจิตอ้งการสรา้งคอื	 “ความยัง่ยนื”	 สรปุไดเ้ปน็สมการตวั
แปรสมมตวิา่	

Blue + Green + Gold = Glitter	 หรอื	 B�G   

	 ความเปน็	 Glitter	 ทีส่มบรูณจ์ะตอ้งไมไ่ดเ้กดิความเรอืง
รองเพียงเฉพาะผู้ที่อยู่ในธุรกิจน้ำเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการ
ประสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วน การกระจายผล
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรจะต้องเป็นธรรมอย่างมีเหตุ
และผล ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในวงจรธุรกิจน้ำทั้งทางตรงและทาง
ออ้มไดร้บัผลประโยชนเ์ชน่กนั	 หรอืกค็อืใชห้ลกัธรรมาภบิาลที่
ด	ี (Corporate	 Governance)	 เขา้มาดว้ย	 อยา่งนีจ้งึจะเรยีก
วา่เปน็ธรุกจิทีม่อีงคป์ระกอบครบตาม	B3G	ทกุประการ	
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รัฐที่เกี่ยวข้อง	 ผู้ถือหุ้น	 และนักลงทุนที่ได้ให้การสนับสนุน	
กิจการของบริษัทฯ	 รวมถึงพนักงานในกลุ่มบริษัทน้ำ
ประปาไทยทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ	 เพื่อที่จะ
พัฒนาองค์กรให้เติบโตและแข็งแกร่ง	 และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากทุกๆ	
ท่านด้วยดีต่อไป	


 



(ดร.	ทนง	พิทยะ)	
	ประธานกรรมการบริษัท	






 
สารจาก 
ประธานกรรมการบรษิทั

 ในป ี 2552 เป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มบริษัท น้ำประปาไทย ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้

โดยมรีายไดร้วมของกลุม่บรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.9 จากป ี2551 และยงัเปน็ปทีีบ่รษิทัฯ มยีอดสะสม

การจา่ยนำ้ประปาใหก้บัการประปาสว่นภมูภิาคกวา่ 500 ลา้นลกูบาศกเ์มตร นบัเปน็นมิติหมายทีด่ทีี่

แสดงใหเ้หน็ถงึการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของกลุม่บรษิทั นำ้ประปาไทย โดยยงัคงตระหนกัและใหค้วาม

สำคญัในเรือ่งของความสะอาด ความเพยีงพอ ความตอ่เนือ่ง และความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม 

สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยีควบคูก่นัไป 

	 การบริหารและจัดการที่สำคัญในปี 2552	 บริษัทฯ	
ได้เข้าไปซื้อสิทธิในการบริหารและจัดการน้ำประปาและ
น้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	 เป็นระยะเวลา	 30	
ปี	 เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม	 ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของบริษัทคือ	 เป็นผู้นำภาคเอกชนของประเทศในการ
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร	 นอกจากนี้แล้ว
บริษัทฯ	 ได้บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย	 โดยบริษัทฯ	ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนเงิน	
7,000	 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์	 และปรับโครงสร้าง
หนี้ในบริษัทย่อยอีกจำนวนเงิน	 3,000	 ล้านบาทในเดือน
ตุลาคม	 ทำให้บริษัทฯ	 มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงส่งผล
ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นและจะสะท้อนกลับไปยังผู้ถือ
หุ้นทุกท่านในรูปของเงินปันผล	
	 การที่บริษัทฯ	 ประสบความสำเร็จด้วยดีในปีที่ผ่าน
มา	 ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทขอแสดงความ
ขอบคุณต่อผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่บริการ	 หน่วยงานของ

ดร.ทนงพิทยะ
ประธานกรรมการบริษัท
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 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั นำ้ประปาไทย จำกดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2549 เมือ่วนัที ่

28 กรกฎาคม 2549 มมีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระจำนวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญช ี

กฎหมาย วิศวกรรม และการบริหารองค์กร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและ

แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

นายเตชะพทิย ์ แสงสงิแกว้ เปน็ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพรชั เมฆอาภรณ ์และ

นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ เปน็กรรมการตรวจสอบ และหวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน ทำหนา้ที่

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 







 
รายงานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

�6 17รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �6 17รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



  6. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากระบวนการ
สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมาย และกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิด
เผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัน
เวลา โปรง่ใส มคีวามเทา่เทยีมกนัและนา่เชือ่ถอื 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ
หมายอยา่งรอบคอบ ดว้ยความรูค้วามสามารถและเปน็อสิระ
โดยไมม่ขีอ้จำกดัในการไดร้บัขอ้มลู ตลอดจนใหค้ำแนะนำใน
เรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีากผู้
บริหารของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนิน
งานของบรษิทัฯ ในป ี2552 ตามขอบเขตอำนาจหนา้ทีค่วาม
รับผิดชอบและให้ความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน
อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่
รบัรองโดยทัว่ไปสง่ผลใหร้ายงานการเงนิมคีวามถกูตอ้งตามที่
ควรในสาระและเชื่อถือได ้  มีการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างเพียงพอ มีการมอบอำนาจและอนุมัติให้
ดำเนนิงานอยา่งมขีัน้ตอนตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนดไวเ้ปน็ไป
ตามระบบการควบคมุภายในทีด่ ีมคีวามเพยีงพอและเหมาะ
สม ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ อยา่งถกูตอ้งครบถว้น            
                    
  
          

นายเตชะพิทย์แสงสิงแก้ว
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบรษิทักำหนดขอบเขตการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่าง
นอ้ยปลีะ 4 ครัง้ ซึง่ในป ี2552 มกีารประชมุรว่มกนัทัง้หมด 5 
ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่นเขา้รว่มประชมุครบถว้น
ทกุครัง้ เพือ่พจิารณาและอนมุตัเิรือ่งตา่งๆ โดยสรปุดงันี ้
  1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงนิประจำป ี2552 โดยผูส้อบบญัช ีและผู้
บริหารของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน
ทางการเงิน ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานทาง
บญัชทีีย่อมรบัทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ
อย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมี
ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นมุตัแิผนการตรวจสอบ
ภายใน และสอบทานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงการ
ประเมินผลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน
ระหว่างป ี 2552 ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
  3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเข้าทำ
รายการและการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นป ี2552 
เพื่อให้แน่ใจว่า การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น สอบ
ทานใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ซึ่งมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ำหนด 
 4. สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย ์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กำหนดของบรษิทัฯ 
 5. คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้พิจารณาแต่งตั้ง  นางสาวศิราภรณ ์ เอื้ออนันต์กุล    
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่  3844 และ/หรือ นางสาว
ทิพวัลย ์  นานานุวัฒน ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3459 
และ/หรอื นายศภุชยั  ปญัญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขที ่ 3930 แหง่บรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำกดั 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป ี 2552 โดยกำหนดค่า
ตอบแทนเปน็จำนวนเงนิรวมไมเ่กนิ  1,050,000 บาท 

(นายเตชะพทิย	์	แสงสงิแกว้)	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

�6 17รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �6 17รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



�8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คุณค่าองค์กร   

วสิยัทศัน ์(Vision) 
 เป็นผู้นำภาคเอกชนของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ
อยา่งครบวงจร	

พนัธกจิ (Mission) 
 • ผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาด	อย่างเพียงพอ	และต่อเนื่อง
ใหก้บัลกูคา้เพือ่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุและชว่ยอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม	
 • พฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน	 	สง่เสรมิใหม้คีวาม
เจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ	บำรุงขวัญกำลังใจและให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมเพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจ	 	 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ผกูพนักบัองคก์ร	
 • บรหิารและดำเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส		ซือ่สตัย	์	สจุรติ	และ
มปีระสทิธภิาพ	 เพือ่ใหม้ผีลประกอบการเปน็ทีพ่อใจและสรา้งประโยชน์
สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้	






คณุคา่องคก์ร (Corporate Values) 
	 ดำเนินธุรกิจให้บรรลุพันธกิจบนพื้นฐานของความพึงพอใจและผล
ประโยชนส์งูสดุของทัง้ลกูคา้	พนกังาน		และผูถ้อืหุน้ดว้ยการ	

 •		 พฒันาและปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง	
	 	 	 continuous	improvement	
	 •		 ทำงานเชงิรกุดว้ยความคดิรเิริม่	
	 	 	 proactive	&	initiative	
	 •		 ทำงานเปน็ทมี	
	 	 	 teamwork	
	

�8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 
การดำเนินงาน 
ในรอบปี

20 21รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 20 21รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



สนิทรพัยร์วม	 21,064	 17,895	 18,681	 10,682	 20,868	 14,547	 15,226	 11,293	

หนีส้นิรวม	 12,370	 9,558	 13,966	 6,792	 12,260	 6,188	 10,123	 6,800	

สว่นของผูถ้อืหุน้	 8,695	 8,336	 4,715	 3,890	 8,608	 8,360	 5,103	 4,493	

รายไดจ้ากการขายนำ้ประปา	 3,994	 3,569	 2,567	 1,698	 2,647	 2,356	 1,986	 1,698	

รายไดร้วม	 4,067	 3,639	 2,623	 1,722	 2,991	 2,478	 2,016	 1,721	

ตน้ทนุขายนำ้ประปาและ	

			ตน้ทนุการบรกิาร	 1,199	 1,177	 781	 496	 683	 629	 533	 509	

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร	 208	 168	 158	 105	 147	 118	 126	 97	

กำไรขัน้ตน้	 2,850	 2,428	 1,809	 1,202	 1,976	 1,727	 1,454	 1,189	

กำไรสทุธขิองบรษิทัฯ	 1,594	 1,358	 920	 674	 1,485	 1,000	 724	 677	

มลูคา่หุน้ตามบญัช	ี(บาท/หุน้)	 2.18	 2.08	 1.43	 1.20	 2.16	 2.10	 1.55	 1.20	

กำไรสทุธติอ่หุน้	(บาท/หุน้)	 0.40	 0.37	 0.28	 0.21	 0.37	 0.27	 0.22	 0.21	

ข้อมูลทางการเงิน 

 
 2552 2551 2550 2549 2552 2551 2550 2549 

รายการ สำหรบัปทีีส่ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม สำหรบัปทีีส่ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิบรษิทัฯ  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากำไร
	

				อตัรากำไรขัน้ตน้	(%)	 70.39	 67.36	 70.48	 70.78	 74.33	 73.28	 73.18	 69.99	

					อตัรากำไรสทุธ	ิ(%)	 39.18	 37.33	 35.07	 39.16	 49.67	 40.36	 35.94	 39.36	

					อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้	(%)	 18.77	 20.89	 21.39	 18.64	 17.51	 14.86	 15.10	 17.28	

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดำเนนิงาน
	

				อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วม	(%)	 8.18	 7.43	 6.27	 6.41	 8.39	 6.72	 5.46	 6.26	

					อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร	(%)	 16.03	 14.64	 11.58	 9.84	 18.99	 14.78	 10.94	 9.88	

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ
	

				อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้	(เทา่)	 1.42	 1.15	 2.96	 1.75	 1.42	 0.74	 1.98	 1.51	

					อตัราสว่นความสามารถชำระดอกเบีย้	(เทา่)	 5.63	 4.69	 3.47	 2.69	 5.36	 3.90	 3.18	 1.72	

					Net	Debt	/	EBITDA	(เทา่)	 2.52	 2.96	 5.83	 4.12	 3.50	 2.44	 5.32	 4.17	

					อตัราการจา่ยเงนิปนัผล	(%)	 77.61	 44.06	 17.66	 38.11	 83.27	 59.85	 22.43	 37.94	

อัตราส่วนทางการเงิน 

 
 2552 2551 2550 2549 2552 2551 2550 2549 

รายการ สำหรบัปทีีส่ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม สำหรบัปทีีส่ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิบรษิทัฯ  

 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

(หน่วย : ล้านบาท) 

20 21รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 20 21รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



2552 2551 2550 2549

21,064

17,895

18,681

10,682


สินทรัพย์รวม
(หน่วย:ล้านบาท)

22 23รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 22 23รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



4,067

3,639 

2,623 

1,722

2552 2551 2550 2549


รายได้รวม
(หน่วย:ล้านบาท)

22 23รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 22 23รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




อัตรากำไรขั้นต้น
/อัตรากำไรสุทธิ
(%)

อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ 

920 674

2552 2551 2550 2549

70.39 % 

39.18 % 

67.36 % 

37.33 % 

70.48 % 

35.07 % 

70.78 % 

39.16 % 

2,850

2,428

1,809

1,202

2552 2551 2550 2549

39.16 % 1,594 1,358 
920

674

24 25รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 24 25รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




กำไรขั้นต้น/กำไรสุทธิ
(หน่วย:ล้านบาท)

1,594 1,358 

กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ 

920 674

2552 2551 2550 2549

70.39 % 

39.18 % 

67.36 % 

37.33 % 

70.48 % 

35.07 % 

70.78 % 

39.16 % 

2,850

2,428

1,809

1,202

2552 2551 2550 2549

39.16 % 1,594 1,358 
920

674

24 25รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 24 25รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




โครงสร้างรายได้

	 บริษัทฯ	 ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	 ประปา
ปทมุธาน	ีจำกดั	รอ้ยละ	98	เมือ่วนัที	่18	ธนัวาคม	2550	ผล
จากการลงทนุในบรษิทัดงักลา่ว	 	บรษิทัฯ	 ไดจ้ดัทำงบการเงนิ
รวมโดยรวมงบการเงินของบริษัท	 ประปาปทุมธาน	ี จำกัด	
และ	 บริษัท	 บีเจท	ี วอเตอร	์ จำกัด	 (บริษัทย่อยของบริษัท	
ประปาปทมุธาน	ีจำกดั)	 ไวใ้นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ	ตัง้
แต่วันที	่ 30	มิถุนายน	2550	และรวมผลการดำเนินงานของ
บรษิทัยอ่ยดงักลา่ว	ตัง้แตว่นัที	่ 1	กรกฎาคม	2550	ในงบการ
เงนิรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2551	




สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

	 เมื่อวันที	่ 19	มิถุนายน	2545	บริษัทฯ	 ได้รับสิทธิพิเศษ
จากการสง่เสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลง	
ทุน	พ.ศ.	 2520	 	ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที	่ 1382(2)/
2545	 สำหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน	
โดยสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ	 ยังคงใช้ประโยชน์จากบัตรส่ง
เสริมการลงทุนนี้คือ	 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุนเป็นเวลา	 8	ป	ี เริ่มจากวันที่มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น	 โดยสิทธิดังกล่าวจะครบกำหนดในป	ี
2555

รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาของบริษัทฯ 

รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาของปทุมธานีฯ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

2,647
(66%) 

1,347 
(34%) 

2,356 
(66%) 

1,213 
(34%) 

1,987
(77%) 

580
(23%) 

1,698
(100%) 

2552 2551 2550 2549


	 รายได้หลักของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยแสดงได้ดังภาพ
ดงักลา่ว	

26 27รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 26 27รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




รายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

	 ก)		 เมือ่วนัที	่26	กมุภาพนัธ	์2552	บรษิทัฯ	ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละไมม่ปีระกนัอาย	ุ3	ป	ี5	ป	ีและ	7	ป	ี
จำนวนเงนิรวม	7,000	ลา้นบาท	 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จา่ยชำระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทัง้จำนวนและการ
ขยายกำลงัการผลติและสง่นำ้ประปาของบรษิทัฯ	รายละเอยีดหุน้กูส้รปุไดด้งันี	้

 หุ้นกู้ วันที่ครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงิน (บาท) 

 หุน้กูช้ดุที	่1	อาย	ุ3	ป	ี 26	ก.พ.	2555	 4.00%	ตอ่ป	ี 3,500,000,000	
	 หุน้กูช้ดุที	่2	อาย	ุ5	ป	ี 26	ก.พ.	2557	 4.75%	ตอ่ป	ี 1,700,000,000	
	 หุน้กูช้ดุที	่3	อาย	ุ7	ป	ี 26	ก.พ.	2559	 5.35%	ตอ่ป	ี 1,800,000,000	

	 การออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี	้บรษิทัฯ	ตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมการชำระคนืเงนิกูย้มืกอ่นกำหนด	 (prepayment	 fee)	
จำนวน	116.8	ลา้นบาท	อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯ	สามารถลดความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากแนวโนม้การปรบั
ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดในอนาคต	
	 ข)	 เมื่อวันที	่ 7	 สิงหาคม	 2552	บริษัทฯ	 ได้ซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอนิ	(สทิธใินการดำเนนิงานฯ)	จากบรษิทั	ทีด่นิบางปะอนิ	จำกดั	เปน็จำนวนเงนิ	1,400	ลา้นบาท	โดยบรษิทัฯ	ไดร้บัเงนิกู้
ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทัง้จำนวนเพือ่เขา้ซือ้สทิธใินการดำเนนิงานฯ	ดงักลา่ว	 โดยมอีตัราดอกเบีย้ประมาณ	MLR	ลบ	
2.00-2.25%	ตอ่ป	ีและมรีะยะเวลาการชำระคนืเงนิตน้	10	ป	ีการเขา้ซือ้สทิธใินการดำเนนิงานฯ	ในครัง้นี	้บรษิทัฯ	มรีายไดจ้าก
การขายนำ้ประปา	และรายไดจ้ากการบำบดันำ้เสยีตัง้แตว่นัทีเ่ขา้ซือ้สทิธใินการดำเนนิงานฯ	จนถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2552	เปน็
จำนวนเงนิ	54.2	ลา้นบาท	และ	12.5	ลา้นบาท	ตามลำดบั	
	 ค)	 เมื่อวันที	่ 30	 ตุลาคม	 2552	บริษัทฯ	 ได้ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท	 ประปา
ปทมุธาน	ีจำกดั	(บรษิทัยอ่ย)	โดยบรษิทัฯ	ไดร้บัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจำนวน	3,600	ลา้นบาท	มอีตัราดอกเบีย้
ประมาณ	MLR	ลบ	2.00-2.25%	และมรีะยะเวลาการชำระคนืเงนิตน้	10	ป	ีซึง่ภายหลงัจากบรษิทัฯ	ไดร้บัเงนิกูย้มืดงักลา่วแลว้	
บรษิทัยอ่ยไดกู้ย้มืเงนิจากบรษิทัฯ	จำนวน	3,100	ลา้นบาท	 โดยมอีตัราดอกเบีย้สงูกวา่ทีบ่รษิทัฯ	กูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ
ประมาณรอ้ยละ	0.125	ตอ่ป	ีและมรีะยะเวลาชำระคนืเงนิตน้	10	ป	ี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่นำไปชำระคนืเงนิกูย้มืคงเหลอือยู่
กบัสถาบนัการเงนิทัง้จำนวน	การชำระคนืเงนิตน้กอ่นกำหนดในครัง้นี	้ บรษิทัยอ่ยตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมการชำระคนืเงนิกูย้มื
กอ่นกำหนด	(prepayment	fee)	จำนวน	60.7	ลา้นบาท	

 รายไดน้ำ้ประปาของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยป	ี2552	 เพิม่ขึน้จำนวน	424.6	ลา้นบาท	หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	11.9	 เนือ่งจาก	
1)	ปรมิาณจา่ยนำ้ประปาของบรษิทัฯ	เพิม่ขึน้จำนวน	1.2	ลา้นลกูบาศกเ์มตร	หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	1.1	และราคาขายนำ้ประปาที่
ปรบัเพิม่ขึน้จากปกีอ่น	2)	ในเดอืนสงิหาคม	2552	บรษิทัฯ	ซือ้สทิธใินการดำเนนิงานฯ	ในราคา	1,400	ลา้นบาท	ดงันัน้	บรษิทัฯ	
จงึมรีายไดจ้ากการบรหิารจดัการนำ้ประปาในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	จำนวน	54.2	ลา้นบาท	 โดยเปน็รายไดจ้ากการขาย
นำ้ประปา	จำนวน	2.4	ลา้นลกูบาศกเ์มตร	และ	3)	บรษิทัยอ่ยมปีรมิาณจา่ยนำ้ประปาเพิม่ขึน้จำนวน	1.9	ลา้นลกูบาศกเ์มตร	
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	1.7	และราคาขายนำ้ประปาของบรษิทัยอ่ยทีป่รบัเพิม่ขึน้จากปกีอ่น		

นำ้ประปา	–	บรษิทัฯ	 2,646.6	 2,355.8	 290.8	 12.3	
นำ้ประปา	–	บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	 1,347.2	 1,213.4	 133.8	 11.0	
รวม	 3,993.8	 3,569.2	 424.6	 11.9	


วิเคราะห์รายได้จากการขายน้ำประปา 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายได้ ปี 2552 ปี 2551 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ  

26 27รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 26 27รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 รายไดค้า่บรกิารของบรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยป	ี 2552	 เพิม่ขึน้จำนวน	 18.6	 ลา้นบาท	 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	 51.7	 หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ	 51.7	 เนือ่งจากบรษิทัฯ	 ไดซ้ือ้สทิธใินการดำเนนิงานฯ	 ตามทีก่ลา่วขา้งตน้	 ดงันัน้	 บรษิทัฯ	 จงึมรีายไดจ้ากการบำบดันำ้

เสยีจำนวน	12.5	ลา้นบาท		

 ตน้ทนุขายนำ้ประปาและตน้ทนุการบรกิาร	 เพิม่ขึน้จำนวน	 21.6	 ลา้นบาท	 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	 1.8	 เนือ่งจากตน้ทนุในการ

บรหิารจดัการนำ้ประปาและนำ้เสยีทีน่คิมอตุสาหกรรมบางปะอนิจำนวน	12.6	ลา้นบาท	และยอดขายนำ้ประปาทีเ่พิม่ขึน้	

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นจำนวน 39.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เนื่องจาก 1) ค่าโฆษณา

ประชาสมัพนัธ	์กจิกรรมการตลาด	จำนวน	14.6	ลา้นบาท	2)	คา่ธรรมเนยีมการกูย้มืเงนิจำนวน	7	ลา้นบาท	3)	คา่ใชจ้า่ยพนกั

งานเพิม่ขึน้จำนวน	2.2	ลา้นบาท	และ		4)	ประมาณการโบนสักรรมการประจำป	ี2552	จำนวน	7.7	ลา้นบาท	

	 คา่สทิธใินการดำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปาและการใหบ้รกิารบำบดันำ้เสยีตดัจำหนา่ย	 เพิม่ขึน้จำนวน	 9.7	 ลา้น

บาท	หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	100	เนือ่งจากในเดอืนสงิหาคม	2552	บรษิทัฯ	ไดซ้ือ้สทิธใินการดำเนนิงานฯ	ในราคา	1,400	ลา้นบาท	

โดยตดัจำหนา่ยสทิธฯิ	ดงักลา่วดว้ยวธิหีนว่ยทีผ่ลติได	้(Unit	of	production	method)	

	 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ	ลดลงจำนวน	61.7	ลา้นบาท	หรอืลดลงรอ้ยละ	8.5	 โดยมรีายการธรุกจิทีท่ำใหค้า่ใชจ้า่ยทางการเงนิ

ลดลงและเพิม่ขึน้	 โดยสาเหตหุลกัทีท่ำใหค้า่ใชจ้า่ยทางการเงนิลดลง	 เนือ่งจาก	 1)	 ในเดอืนพฤษภาคม	 2551	 บรษิทัฯ	 ไดจ้า่ย

ชำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำนวน	3,000	ลา้นบาท	ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้	MLR	และ	2)	ในเดอืนกมุภาพนัธ	์2552	บรษิทัฯ	ไดอ้อก

หุน้กูอ้าย	ุ3	ป	ี5	ป	ีและ	7	ป	ีจำนวน	7,000	ลา้นบาท	โดยมอีตัราดอกเบีย้เฉลีย่ในป	ี2552	เทา่กบัรอ้ยละ	4.53	ตอ่ป	ีเพือ่จา่ย

ชำระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจำนวน	 5,839.8	 ลา้นบาท	 ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้	 MLR-1%	 และ	 3)	 อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาว

ของบรษิทัยอ่ยลดลง	 โดยป	ี 2552	 เงนิกูย้มืระยะยาวมอีตัราดอกเบีย้	 MLR	 เฉลีย่รอ้ยละ	 6	 ตอ่ป	ี (ป	ี 2551	 :	 รอ้ยละ	 7	 ตอ่ป)ี	

สาเหตหุลกัทีท่ำใหค้า่ใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้	เนือ่งจาก	1)	บรษิทัฯ	จา่ยชำระคนืเงนิกูย้มืกอ่นกำหนดโดยการออกหุน้กูใ้นขา้ง

ตน้	บรษิทัฯ	ตอ้งจา่ยชำระคา่ธรรมเนยีมการจา่ยคนืเงนิกูย้มืกอ่นกำหนด	จำนวน	116.8	ลา้นบาท		2)	บรษิทัฯ	กูย้มืเงนิระยะยาว

จำนวน	 1,072	 ลา้นบาท	 จากสถาบนัการเงนิเพือ่ซือ้สทิธใินการดำเนนิงานฯ	 โดยมอีตัราดอกเบีย้ประมาณ	 MLR	 ลบ	 2.00-

2.25%	และ	3)	บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	จา่ยชำระคนืเงนิกูย้มืกอ่นกำหนด	ดงันัน้	บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	ตอ้งจา่ย

ชำระคา่ธรรมเนยีมการจา่ยคนืเงนิกูย้มืกอ่นกำหนด	จำนวน	60.7	ลา้นบาท	

	 ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเพิม่ขึน้	185.9	ลา้นบาท	หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	8,852.4		เนือ่งจากบรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	(บรษิทั

ยอ่ย)	ไดร้บัหนงัสอืแจง้การเปลีย่นแปลงผลขาดทนุสทุธจิากสำนกังานสรรพากรพืน้ที	่ซึง่จากการประเมนิของสำนกังานดงักลา่ว	

บรษิทัยอ่ยจะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลตัง้แตป่	ี2552	เปน็ตน้ไป	เพือ่ลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต	บรษิทัยอ่ย

จงึจา่ยและบนัทกึภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลดงักลา่ว	

	 จากการวเิคราะหร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว	 ทำใหบ้รษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยมกีำไรสทุธ	ิ 1,593.6	 ลา้นบาท	 เพิม่ขึน้จากป	ี

2551	รอ้ยละ	17.3	

 

คา่บรกิาร	–	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	 12.5	 -	 12.5		 100.0	
คา่บรกิาร	–	บรษิทั	บเีจท	ีวอเตอร	์จำกดั	 42.1	 36.0	 6.1		 16.9	
รวม	 54.6	 36.0	 18.6		 51.7	



  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย : ล้านบาท) 

 รายได้ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ  

วิเคราะห์รายได้จากการบริการ 

ตน้ทนุขายและบรกิาร	 1,198.6		 1,176.9		 21.7		 1.8	
คา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิาร	 207.6		 168.2		 39.4		 23.4	
คา่สทิธใินการดำเนนิการผลติและจำหนา่ย	
นำ้ประปาและการใหบ้รกิารบำบดันำ้เสยีตดั	
จำหนา่ย	 9.7		 -		 9.7		 100.0	
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ	 667.0		 728.7		 (61.7)		 (8.5)	
ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล	 188.0		 2.1		 185.9		 8,852.4		
รวม	 2,270.9		 2,075.9		 195.0		 9.4	

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย : ล้านบาท) 

 รายได้ ปี 2552 ปี 2551 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ  

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

28 29รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 28 29รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



รายงานและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิ 

วเิคราะหส์นิทรพัย ์

	 ณ	 วนัที	่ 31	 ธนัวาคม	 2552	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม	 21,064.2	 ลา้นบาท	 เพิม่ขึน้	 3,169.6	 ลา้นบาท	 เมือ่

เปรยีบเทยีบกบั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	เนือ่งจากบรษิทัฯ	ซือ้สทิธใินการดำเนนิงานฯ	จำนวน	1,400	ลา้นบาท	และบรษิทัฯ	

และบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ระหวา่งปจีำนวน	2,219.8	ลา้นบาท	

วเิคราะหห์นีส้นิ 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยมหีนีส้นิรวม	12,369.5	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้	2,811.3		ลา้นบาท	เมือ่เปรยีบ

เทยีบกบั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	เนือ่งจาก	1)	ในเดอืนกมุภาพนัธ	์2552	บรษิทัฯ	ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละ

ไมม่ปีระกนัอาย	ุ3	ป	ี5	ป	ีและ	7	ป	ีจำนวนเงนิรวม	7,000	ลา้นบาท	โดยหุน้กูจ้ำนวน	1,000	ลา้นบาท	บรษิทัฯ	มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ขยายกำลงัการผลติและสง่นำ้ประปาของบรษิทัฯ	 2)	บรษิทัฯ	 ไดร้บัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพือ่ซือ้สทิธใินการ

ดำเนนิงานฯ	 จำนวน	 1,072	 ลา้นบาท	 และเจา้หนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำนวน	 428	 ลา้นบาท	 และ	 3)	 บรษิทัฯ	 มเีงนิกูย้มื

เหลอืจากการปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	จำนวน	500	ลา้นบาท	
วเิคราะหส์ว่นผูถ้อืหุน้ 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	บรษิทัฯ	มสีว่นผูถ้อืหุน้	8,694.7	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้	358.4	ลา้นบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบกบั	ณ	วนัที	่

31	ธนัวาคม	2551	เนือ่งจากในป	ี2552	บรษิทัฯ	มกีำไรสทุธจิำนวน	1,593.6	ลา้นบาท	และจา่ยเงนิปนัผลจำนวน	1,236.9	ลา้น

บาท	
วเิคราะหก์ระแสเงนิสด 

	 ในป	ี 2552	บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดจากการดำเนนิงาน	 2,439.5	 ลา้นบาท	มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรม

ลงทนุ	2,037.1	ลา้นบาท	และกระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิจำนวน	1,014.3	ลา้นบาท	โดยในป	ี2552	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย

มกีารดำเนนิการทีส่ำคญัดงัตอ่ไปนี	้

	 1.	 ในเดอืนกมุภาพนัธ	์2552	บรษิทัฯ	ไดอ้อกหุน้กูอ้าย	ุ3	ป	ี5	ป	ีและ	7	ป	ีจำนวน	7,000	ลา้นบาท	ตามทีก่ลา่วไวใ้นขอ้	

ก)	ขา้งตน้	

	 2.	 ในเดอืนสงิหาคม	 2552	 บรษิทัฯ	 ไดซ้ือ้สทิธใินการบรหิารจดัการนำ้ประปาและนำ้เสยีในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	

ตามทีก่ลา่วไวใ้นขอ้	ข)	ขา้งตน้					 	

 3.		 ในเดอืนตลุาคม	 2552	 บรษิทัฯ	 ไดป้รบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทั	 ประปาปทมุธาน	ี

จำกดั	ตามทีก่ลา่วไวใ้นขอ้	ค)	ขา้งตน้	

	 4.		 ในระหวา่งป	ี 2552	 บรษิทัฯ	 ไดด้ำเนนิการขยายกำลงัการผลติเพิม่ขึน้จากเดมิทีบ่รษิทัฯ	 มกีำลงัการผลติสงูสดุที	่

320,000	ลบ.ม.ตอ่วนั	เปน็	440,000	ลบ.ม.ตอ่วนั	โดยไดจ้า่ยชำระงานระหวา่งกอ่สรา้งจำนวน	537.1	ลา้นบาท	

	 5.		 ในระหวา่งป	ี2552	บรษิทัฯ	ไดจ้า่ยเงนิปนัผลจำนวน	1,236.9	ลา้นบาท	
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

	 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชใีนป	ี2552	บรษิทัฯ	ไดว้า่จา้งบรษิทั	สำนกังาน	เอนิสท์	แอนด	์ยงั	จำกดั	เปน็ผูส้อบบญัชขีอง	

บรษิทัฯ	 ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป	ี 2552	 เมือ่วนัที	่ 3	 เมษายน	 2552	 โดยคา่ตอบแทนทีผู่ส้อบบญัชไีดร้บัจาก	

บรษิทัฯ	จำนวน	1,050,000	บาท

สนิทรพัยร์วม	 21,064.2		 17,894.6		 3,169.6		 17.7	
หนีส้นิรวม	 12,369.5		 9,558.2		 2,811.3		 29.4	
ผูถ้อืหุน้	 8,694.7		 8,336.4		 358.3		 4.3	



  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายได้ ปี 2552 ปี2551 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ  

28 29รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 28 29รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




สรุปการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญ
ในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

  

26 กมุภาพนัธ ์
2552 

 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จำนวน 7พัน

ลา้นบาทเพือ่ปรบัโครงสรา้งหนีร้ะยะยาว

ของบริษัทฯที่มีจำนวน 6พันล้านบาท

และใช้เงินส่วนที่เหลือสำหรับการขยาย

กำลงัการผลติ



 

 

 
 

 บริษัทฯ ได้ปิดความเสี่ยงเรื่อง
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	 เพราะ
เดมิเงนิกูจ้ำนวนดงักลา่วมอีตัราดอกเบีย้
เป็นแบบลอยตัวเท่ากับ	MLR-1.5%	ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวนั้นอยู่นอก
เหนือความควบคุมของบริษัทฯ	 	 การที่
บริษัทฯ	 เปลี่ยนเงินกู้เป็นหุ้นกู	้ ทำให้
อตัราดอกเบีย้เปน็แบบคงทีซ่ึง่เฉลีย่	 7	ป	ี
อยูท่ีป่ระมาณ	4.9%	ตอ่ป	ีทำใหบ้รษิทัฯ	
ไมต่อ้งรบัความเสีย่งในการตอ้งจา่ยดอก
เบีย้สงูกวา่ทีค่าดการณไ์ว	้


มกราคม 
2552 

 เริ่มการก่อสร้างโครงการ The

West BangkokWater Treatment

andDistribution Facilities Project

Expansion Phase 1 ซึ่งเป็นการ

ก่อสร้างเพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำ

ประปาจากกำลั งการผลิตสู งสุดที่

320,000 ลบ.ม./วัน เป็น 440,000

ลบ.ม./วนั



ความสำคญั 

 เนื่องจากในป	ี 2551	 บริษัทฯ	 ได้
ทำการประเมินแล้วว่า	หากอัตราการใช้
น้ำประปายังคงเพิ่มขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น	 ในป	ี 2553	 อาจเกิดปัญหา
ขาดแคลนน้ำประปาในเขตพื้นที่ส่งจ่าย
น้ำของบริษัทฯ	 ได	้ ดังนั้น	 เพื่อเป็นการ
เตรยีมพรอ้มทีจ่ะรองรบัความตอ้งการใช้
น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว	 และเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการใช้
น้ำประปาทดแทนการใช้น้ำบาดาล	
บรษิทัฯ	จงึตอ้งขยายกำลงัการผลติ	 โดย
สร้างต่อเติมจากระบบผลิตและส่งน้ำ
ประปาระบบเดมิของบรษิทัฯ	
   

1 สงิหาคม 
2552 

 กปภ.ปรบัปรมิาณการรบัซือ้นำ้ขัน้

ต่ำของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

(ประปาปทุมธานีฯ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบรษิทัฯตามสญัญาทีไ่ดล้งนามแลว้

โดยปรับจาก 310,000 ลบ.ม./วัน เป็น

320,000ลบ.ม./วนั

 

 

 
 

 การที่กปภ.	มีสัญญาการรับซื้อน้ำ
ขั้นต่ำ	 จะเป็นการช่วยรับประกันรายได้
ของประปาปทมุธานฯี		และชว่ยลดความ
เสี่ยงในด้านรายได้ของประปาปทุม	
ธานีฯ	 ในกรณีที่ความต้องการใช้น้ำ
ประปาในเขตรับผิดชอบของประปา	
ปทมุธานฯี	ลดนอ้ยลง	



30 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 30 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




สรุปการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญ
ในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

 

 
ความสำคญั 

 1.	 เป็นจุดเชื่อมต่อที่ทำใหบ้ริษัทฯ	
กลายเป็น	 “บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ
แบบครบวงจร”	ใน	2	ดา้น	คอื	
	 1.1.	 ด้านการผลิต	 (Operation)	
คอื	 ธรุกจินำ้ประปา	ทำนำ้ดบิจากแมน่ำ้
ให้กลายเป็นน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค	
บริโภค และธุรกิจบำบัดน้ำเสีย คือ						
บำบัดน้ำที่ ใช้แล้ว ให้กลายเป็นน้ำ
สะอาดกอ่นปลอ่ยกลบัคนืสูแ่มน่ำ้	
	 1.2.	 ด้านการบริการ	 (Service)	
คอื	บรษิทัฯ	รบัผดิชอบดแูลตัง้แตก่ารเริม่
ตน้	คอื	ผลตินำ้ประปา	จา่ยนำ้	 ไปจนถงึ
การจดมิเตอร	์ วางบิลเก็บเงิน	 และดูแล
เรือ่งรอ้งเรยีนจากลกูคา้หากเกดิความไม่
สะดวกในการใชน้ำ้	

7 สงิหาคม 
2552 

 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อสิทธิในการดำเนินการผลิตจำหน่ายและให้บริการน้ำประปา

และนำ้เสยีในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ เปน็ระยะเวลา 30ปี มลูคา่ 1,400ลา้น

บาท





29 ตลุาคม 
2552 

 ใชเ้ครดติของบรษิทัฯกูย้มืเงนิจาก

สถาบันทางการเงินเพื่อนำไปให้บริษัท

ประปาปทุมธานี จำกัด (ประปาปทุม

ธานฯี)ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯกู้

ยมืจำนวน3,000ลา้นบาท







 

 

 1.	 ประปาปทุมธานีฯ	 จ่ายดอก
เบี้ยในอัตราที่ลดลง	 จากเดิมจ่ายอยู่ที	่
MLR-0.5%	 ลดลงเหลือ	 MLR-2%	
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นดอกเบีย้ได	้1.5%	
	 2.	 บริษัทฯ	 ได้รับเงินปันผลจาก
ประปาปทุมธานีฯ	 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ของประปาปทุม
ธานีฯ	 เดิมระบุให้ต้องกันเงินสดสำรอง
เป็นจำนวนหนึ่งสำหรับจ่ายเงินต้น	 และ
ดอกเบี้ย	 ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวประปา	
ปทุมธานีฯ	 จะไม่สามารถนำมาใช้ได	้
หลังจากที่ยกเลิกสัญญาเงินกู้เดิมแล้ว	
ทำใหป้ระปาปทมุธานฯี	 ไมต่อ้งมกีารกนั
สำรอง	จึงทำให้บริษัทฯ	 ได้รับเงินปันผล
จากประปาปทุมธานีฯ	 เป็นจำนวน	294	
ลา้นบาทในเดอืนตลุาคม	2552	



	 2.	 โครงการนี้ เป็น โครงการที่
บริษัทฯ	 ไม่ได้ใช้เงินทุนของบริษัทฯ	 (ไม่
ต้องใช้เงินจากส่วนของผู้ถือหุ้น)	 เนื่อง	
จากสามารถกูเ้งนิได	้100%	เพือ่โครงการ
นี	้ 	 ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในส่วนของผู้ถือ
หุน้	
	 3.	 โครงการนี้ถือเป็นโครงการ
นำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมของพนัก-
งานในการทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำแบบครบ
วงจร	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 กำลังวางแผนที่จะ
ขยายกิจการไปสู่ ธุ รกิจในลักษณะ
เดยีวกนัทีม่ขีนาดใหญข่ึน้	


30 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 30 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 





 
ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

การกำกบัดแูลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด

(มหาชน) ไดต้ระหนกัถงึความสำคญัและเหน็ประโยชน์

ในแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทตามที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อพึง

ปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท จึงได้นำมายึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งที่ผ่านมา

คณะกรรมการบรษิทัไดป้ฏบิตังิานเปน็ไปตามแนวทาง

ดงักลา่ว



32 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 32 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



32 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 32 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



�� 35รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �� 35รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 





นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่ม
ความโปร่งใสความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผูล้งทนุและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยจงึไดก้ำหนดนโยบายสนบัสนนุการกำกบัดแูลกจิการโดยครอบคลมุหลกัสำคญั
ดงันี้


คณะกรรมการบรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งมลูคา่เพิม่แกก่จิการของบรษิทัฯ	ในระยะยาว	โดยจะกำกบัดแูลและดำเนนิ
งานดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัตามกำลงัความสามารถ	 เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้	พรอ้มกบั
ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ โดยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำในฐานะ
กรรมการของคณะกรรมการบรษิทั	
ผลการปฎบิตั
ิ
ในป
ี 2552
 บริษัทฯ
 ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 และ
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย
์


คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนัและเปน็ธรรมตอ่ทกุฝา่ย	
ผลการปฎบิตั
ิ
ในป
ี 2552
 บริษัทฯ
 ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 และ
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย
์


คณะกรรมการบรษิทัจะดำเนนิงานเปน็ไปดว้ยความโปรง่ใสและตรวจสอบได	้ โดยจะเปดิเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้น	และทนัเวลาแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย	
ผลการปฎบิตั
ิ
ในป
ี 2552
 บริษัทฯ
 ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 และ
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย
์
	
คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ	 โดยจะดำเนินการให้มีการควบคุมและ
บรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม	
ผลการปฎบิตั
ิ
บรษิทัฯ
ไดด้ำเนนิการประเมนิความเสีย่งขององคก์รเปน็ประจำทกุป
ี




คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้จีรรยาบรรณในการปฏบิตังิานสำหรบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	โดยคณะ
กรรมการบริษัทจักต้องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารและ
พนกังานตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่งๆ	คอื
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	 	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 เพื่อ
สนบัสนนุการบรหิารงานของบรษิทัฯ	 ใหด้ำเนนิการตามนโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการโดยมุง่เนน้เรือ่ง
ความโปร่งใส	 	 การดูแลไม่ให้เกิดการมีส่วนได้เสียซึ่งอาจเกิดจากการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจที่
เกีย่วขอ้ง		
ผลการปฎบิตั
ิ
บรษิทัฯ
ไดด้ำเนนิการตรวจประเมนิผลปฏบิตังิานเปน็ประจำทกุป
ีซึง่เปน็ไปตามมาตรฐาน

	











1	 	

2	 	

4	 	

3	 	
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�� 35รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �� 35รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

�6 37รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �6 37รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



�6 37รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �6 37รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 







กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

09•01•52
วันเด็ก
• สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ 
• ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงบริษัทฯ 
  
พื้นที่บริเวณรอบโรงผลิตน้ำประปาบางเลน 
 
บรษิทัฯ รว่มกบัอบต.บางระกำจดังานวนัเดก็แหง่ชาตปิระจำป ี2552 
ณ โรงเรยีนวดัสขุวฒันาราม โดยจดักจิกรรมใหเ้ดก็นกัเรยีนไดร้ว่ม
สนกุ พรอ้มแจกอปุกรณก์ารศกึษามากมาย เพือ่กระชบัความ
สมัพนัธก์บัชมุชนโดยรอบโรงผลตินำ้ประปาบางเลน 
  
 
 

�8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 





�8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

19-20•01
ปรับปรุงที่ทำการ
กปภ.อ้อมน้อย
• เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกปภ. 
• สร้างความสัมพันธ์กับกปภ. 
  
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 
 
บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาอ้อมน้อย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 
  
 

40 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 40 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

19-20•01
ปรับปรุงที่ทำการ
กปภ.อ้อมน้อย
• เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกปภ. 
• สร้างความสัมพันธ์กับกปภ. 
  
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 
 
บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาอ้อมน้อย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 
  
 

40 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 40 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

มอบตู้กดน้ำเย็นให้
รร.วัดสุขวัฒนาราม
• สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ 
• ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงบริษัทฯ 
  
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม เป็นโรงเรียนที่ใกล้โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 
 
บริษัทฯ มอบตู้กดน้ำเย็นให้กับโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 
เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับนักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาด 
  
 

•03•52


42 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 42 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



42 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 42 ��รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

07,12 52
มอบทุนบุตรกปภ.
• สร้างความสัมพันธ์กับกปภ. 
 
กปภ.เขต 3, สาขาสามพราน, สาขาอ้อมน้อย, สาขาสมุทรสาคร 
 
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา ของพนักงาน 
และลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค  
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
พนักงานและลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค 
  
 
  
 

�� 45รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �� 45รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

07,12 52
มอบทุนบุตรกปภ.
• สร้างความสัมพันธ์กับกปภ. 
 
กปภ.เขต 3, สาขาสามพราน, สาขาอ้อมน้อย, สาขาสมุทรสาคร 
 
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา ของพนักงาน 
และลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค  
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
พนักงานและลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค 
  
 
  
 

�� 45รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �� 45รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

22,25-26 52
มอบทุนการศึกษา
• สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่  
• ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงบริษัทฯ  
 
โรงเรียนในพื้นที่ให้บริการ  
 
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา 
และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
 

�6 47รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �6 47รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



�6 47รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �6 47รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

09•08•52
ให้บริการนอกสถานที่
หมู่บ้านสิวารัตน์

 

 

• ขยายฐานผู้ใช้น้ำของกปภ. และเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำ 
 
หมู่บ้านสิวารัตน์ 2 อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 
บริษัทฯ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน ออกบริการรับคำร้องขอ 
ใช้น้ำประปานอกสถานที่ เพื่อบริการในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ให้กับประชาชน 
  
 

�8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



�8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย �8 �9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

•08•52

ให้บริการนอกสถานที่
อบต.สนามจันทร์
• ขยายฐานผู้ใช้น้ำของกปภ. และเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำ  
 
ประชาชนในพื้นที่ อบต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
 
บรษิทัฯ รว่มกบัการประปาสว่นภมูภิาค สาขาออ้มนอ้ย ออกบรกิารรบัคำรอ้งขอใชน้ำ้ประปา 
นอกสถานที่ เพือ่บรกิารใหก้บัประชาชนทีไ่มส่ะดวกในการเดนิทางมาชำระเงนิทีก่ารประปา
สว่นภมูภิาค สาขาสามพราน 
  
 

50 51รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 50 51รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



50 51รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 50 51รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

20•09•52
สนับสนุนกิจกรรม
“วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ”
ณอบต.บางระกำ

 

 

• สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ 
• ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงบริษัทฯ 

อบต.บางระกำ 

บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนเพื่อใช้ในกิจกรรม 
วันอนุรักษ์แม่น้ำ คูคลอง ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ตำบลบางระกำ  
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
  
 

52 53รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 52 53รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



52 53รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 52 53รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

23-24• •52
อบรมการสื่อสารโทรศัพท์ใหก้ปภ.
• สร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการให้กปภ. 
• สร้างความสัมพันธ์กับกปภ. 
 
โรงแรมโรสการ์เดนท์ สามพราน  
 
บริษัทฯ จัดอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อให้บริการประชาชน โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง  
ณ โรงแรมโรสการ์เดนท์ สามพราน การอบรมครั้งนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริการประชาชนให้ได้รับมาตรฐานการบริการที่ดีขึ้น 
  
 

54 55รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 54 55รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



54 55รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 54 55รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

งานเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ใช้น้ำ

26•11•52

• สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ำรายใหญ่  
 
สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ และโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน  
 
บริษัทฯ จัดงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ำ โดยเชิญผู้ใช้น้ำ 10 อันดับแรก 
และผู้บริหารของการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ รอยัลเจมส์ 
และรับประทานอาหารค่ำที่ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน  

56 57รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 56 57รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



56 57รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 56 57รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

•12•52
มอบของขวัญปีใหม่
กปภ.
• สร้างความสัมพันธ์กับกปภ. 
 
การประปาส่วนภูมิภาค 
 
บริษัทฯ มอบของขวัญปีใหม่เพื่อแสดงความขอบคุณให้กับ 
การประปาส่วนภูมิภาคที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ 
   
 

58 59รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 58 59รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



58 59รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 58 59รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



กิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตลอดปี52


• เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปาให้ประชาชน ส่วนราชการ 
และหน่วยงานการศึกษาได้รับทราบ 
• ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงบริษัทฯ 
 
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 
 
บริษัทฯ ให้การต้อนรับผู้ใช้น้ำ หน่วยราชการ ที่เข้ามาเยี่ยมชม 
กระบวนการผลิตของโรงผลิตน้ำประปา บางเลน 


60 6�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 60 6�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



60 6�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 60 6�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



ข้อมูลองค์กร  




ข้อมูลองค์กร  

บริษัท	 	 น้ำประปาไทย	จำกัด	(มหาชน)	
เลขทะเบียนบริษัท	 0107549000114	
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 30/10	หมู่	12	ถนนพุทธมณฑลสาย	5		ตำบลไร่ขิง		
	 	 อำเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	73210	
โทรศัพท์				 0-2811-7528	
โทรสาร		 0-2420-6064	
Homepage	 http://www.thaitap.com	
ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค	
ทุนจดทะเบียน	 3,990,000,000		บาท	
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 3,990,000,000		หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้	 หุ้นละ		1		บาท	
ทุนชำระแล้ว	 3,990,000,000		บาท	
ชื่อย่อหลักทรัพย์	 TTW	
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์	 ir@thaitap.com	
โทรศัพท์					 0-2811-7528		ต่อ	209	


ข้อมูลทั่วไป
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 บริษัทฯ	ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิต	
และจำหนา่ยนำ้ประปาใหก้บัการประปาสว่นภมูภิาค	 (กปภ.)	
ในพื้นที่อำเภอนครชัยศร	ี 	 อำเภอสามพราน	 	 อำเภอพุทธ
มณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 	 และอำเภอเมืองสมุทรสาคร		
อำเภอกระทุ่มแบน	 	 จังหวัดสมุทรสาคร	 	 เพื่อทดแทนระบบ
ผลตินำ้ประปาจากบอ่บาดาลของ	กปภ.	และเพือ่เพิม่ปรมิาณ
การผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค	
อนัเปน็การชว่ยแกป้ญัหาแผน่ดนิทรดุและนำ้เคม็แทรกในชัน้
บาดาลตามนโยบายรฐับาล	
	 บริษัทฯ	 เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที	่ 11	
กันยายน	 2543	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 100,000	บาท	 โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ประกอบธรุกจิผลตินำ้ประปาจำหนา่ยใหแ้ก่
การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่อำเภอนครชัยศร	ี อำเภอ
สามพราน	อำเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	และอำเภอ
กระทุม่แบน	และอำเภอเมอืงสมทุรสาคร	จงัหวดัสมทุรสาคร	

ปจัจบุนั	บรษิทัฯ	มทีนุจดทะเบยีน	3,990	ลา้นบาท	และเรยีก
ชำระแลว้	3,990		ลา้นบาท	
	 เมือ่วนัที	่21	กนัยายน	2543	บรษิทัฯ	ไดท้ำสญัญาซือ้
ขายนำ้ประปากบั	กปภ.	เปน็ระยะเวลา	30	ป	ีหรอืสิน้สดุวนัที	่
20	กรกฎาคม	2577	 โดยมลีกัษณะสญัญาเปน็	Build	Own	
Operate	 (BOO)	กลา่วคอื	บรษิทัฯ	 เปน็ผูด้ำเนนิการกอ่สรา้ง
ระบบผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้บริโภค		
ดว้ยกำลงัการผลติสงูสดุที	่ 320,000	ลกูบาศกเ์มตร/วนั	 โดย
บริษัทฯ	 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ำประปาและ
ระบบจา่ยนำ้ประปาใหแ้กผู่บ้รโิภค	 	และบรษิทัฯ	 ไมต่อ้งโอน
ระบบผลิตและระบบจ่ายดังกล่าวให้แก	่ กปภ.	 	 นอกจากนี	้
ภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำประปา	 	 ได้กำหนดให้มีปริมาณขั้น
ตำ่ที	่ กปภ.	ตอ้งซือ้จากบรษิทัฯ	 (MOQ)	ตลอดระยะเวลา	30	
ป	ี โดยมีลักษณะ	MOQ	แบบเพิ่มขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ดงันี	้



ระยะเวลาเริม่ตน้ ระยะเวลาสิน้สดุ

ปรมิาณนำ้ขัน้ตำ่ที่

 
กปภ.ตอ้งซือ้(ลบ.ม./วนั)

21	กรกฎาคม	2547	 20	กรกฎาคม	2549	 200,000	

21	กรกฎาคม	2549	 20	กรกฎาคม	2551	 250,000	

21	กรกฎาคม	2551	 20	กรกฎาคม	2577	(สิน้สดุสญัญา)	 300,000	




ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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	 อยา่งไรกต็าม	ในการประกอบกจิการประปา	บรษิทัฯ	จะ
ต้องได้รับสัมปทานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอ้ม	บรษิทัฯ	 ไดร้บัสมัปทานประกอบกจิการประปาจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เมื่อวันที	่							
11	มนีาคม	2548	โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน	25	ป	ี	
	 ในการผลิตน้ำประปา	 บริษัทฯ	 จะทำการสูบน้ำจาก
แมน่ำ้ทา่จนีมาใชเ้ปน็นำ้ดบิในการผลตินำ้ประปาทีผ่ลติไดจ้ะ
ถูกส่งด้วยท่อส่งน้ำประธาน	 (Bulk	 Transmission	Main	 :	
BTM)	จากโรงผลตินำ้ทีอ่ำเภอบางเลน	จงัหวดันครปฐม	ไปยงั
สถานีจ่ายน้ำทั้ง	 2	 แห่งของบริษัทฯ	 คือ	 สถานีจ่ายน้ำพุทธ
มณฑล	และสถานจีา่ยนำ้มหาชยัดว้ย	และถกูสบูจา่ยตอ่ผา่น
ทอ่จา่ยนำ้	(Local	Distribution	Network	:	LDN)	เพือ่เขา้สูท่อ่
บริการเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ของสำนักงาน
ประปาสามพราน	สำนกังานประปาออ้มนอ้ย	และสำนกังาน
ประปาสมทุรสาคร	
		 ในการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ	 นั้น	 บริษัทฯ	 ได้ทำ
สญัญาวา่จา้ง	บรษิทั	วอเตอรโ์ฟลว	์จำกดั	(วอเตอรโ์ฟลว)์		ซึง่
มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ให้ดำเนินการเป็นหน่วย
ผลติในสว่นของงานปฏบิตักิารโดยดแูลเกีย่วกบัการผลติ	การ

 สืบเนื่องจากความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร	 ได้เพิ่มสูงขึ้นโดยต่อ
เนือ่ง	จนทำใหป้รมิาณการจา่ยนำ้เฉลีย่ตอ่เดอืนใกลเ้คยีงกบั
กำลงัการผลติสงูสดุของบรษิทัฯ	ซึง่บรษิทัประเมนิแลว้วา่อาจ
เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของบริ
ษัทฯ	 ในอนาคตอันใกล้นี	้ ดังนั้น	 เพื่อเป็นการรองรับความ
ตอ้งการในการใชน้ำ้ประปาเพิม่ขึน้ดงักลา่วและเพือ่สนบัสนนุ
นโยบายของรัฐบาลในการใช้น้ำประปาทดแทนการใช้น้ำบา
ดาลบรษิทัฯ	จงึไดเ้สนอตอ่กปภ.	ทีจ่ะขยายกำลงัการผลติจาก
ระบบผลิตและส่งน้ำประปาเดิมของ	บริษัทฯ	จาก	320,000	
ลบ.ม./วนั	 เปน็	440,000	ลบ.ม./วนั	ซึง่จะทำใหบ้รษิทัฯ	 เปน็
บรษิทัผลตินำ้ประปาทีม่กีำลงัการผลติสงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัผู้
ประกอบกจิการประปาเอกชนรายอืน่ในประเทศ		
	 และเมือ่วนัที	่ 29	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯ	 ไดล้งนาม
ในสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาซือ้ขายนำ้ประปาเดมิกบักปภ.	
โดยกปภ.	จะรบัซือ้นำ้ประปาขัน้ตำ่เพิม่เตมิ	จนกระทัง่สิน้สดุ

อายสุญัญาพรอ้มระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายฯ	เดมิ	ดงันี้

ซอ่มบำรงุ	และการควบคมุการผลติ	และจา่ยนำ้ประปา	
		 บริษัท	 ประปาปทุมธาน	ี จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของ	
บรษิทัฯ	มทีนุจดทะเบยีนและชำระแลว้	1,200	ลา้นบาท	 โดย
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก	่ กปภ.	 เช่น
เดียวกับบริษัทฯ	 โดยเมื่อวันที	่ 31	 สิงหาคม	 2538	 	ประปา
ปทุมธาน	ี ได้เข้าทำสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและ
จำหน่ายน้ำประปากับ	 กปภ.	 โดยมีอายุสัญญา	 25	 ป	ี มี
ลกัษณะสญัญาเปน็	Build	Own	Transfer	 (BOT)	กลา่วคอื	
ประปาปทุมธานี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิต										

นำ้ประปา	และระบบจา่ยนำ้ประปา	ดว้ยกำลงัการผลติสงูสดุ
ที	่ 388,000	ลูกบาศก์เมตร/วัน	 ซึ่งประปาปทุมธานีต้องโอน
ระบบจ่ายน้ำประปาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ	 กปภ.	ณ	 วันเริ่ม
ประกอบกจิการ	ในวนัที	่15	ตลุาคม	2541	และตอ้งโอนระบบ
ผลตินำ้ประปาใหเ้ปน็กรรมสทิธิข์อง	กปภ.	 ในเวลา	24.00	น.	
ของวนัทีค่รบ	25	ป	ีหลงัจากวนัเริม่ประกอบกจิการหรอืวนัที	่
14	ตลุาคม	2566	ทัง้นี	้ประปาปทมุธาน	ีสามารถขอเชา่ระบบ
ผลตินำ้ประปาจาก	กปภ.	เพือ่ผลติและจำหนา่ยนำ้ประปาตอ่
จากวนัทีค่รบ	25	ป	ีไดอ้กี	2	ครัง้	ระยะเวลาเชา่ครัง้ละ	10	ป	ี

ระยะเวลาเริม่ตน้ซือ้ขายนำ้ประปา ระยะเวลาสิน้สดุ
ปรมิาณนำ้ขัน้ตำ่ทีก่ปภ.

 
ตอ้งซือ้เพิม่เตมิ(ลบ.ม./วนั)

ภายใน	660	วนั	นบัแตว่นัทีล่งนาม		
ในสญัญาฯ	หรอืไมเ่กนิวนัที	่19	ต.ค.	53	 18	ต.ค.	54	 9,000	

19	ต.ค.	54	 18	ต.ค.	55	 18,000	

19	ต.ค.	55	 18	ต.ค.	56	 27,000	

19	ต.ค.	56	 18	ต.ค.	57	 36,000	

19	ต.ค.	57	 18	ต.ค.	58	 45,000	

19	ต.ค.	58	 20	ก.ค.	(2577	สิน้สดุสญัญา)	 54,000	

หมายเหตุ	:	การนับระยะเวลาเริ่มต้นซื้อขายน้ำที่แท้จริง	จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่การก่อสร้างขยายกำลังผลิตแล้วเสร็จ	และสามารถเริ่มผลิตและ
จ่ายน้ำประปาได้	
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ทัง้นี	้ประปาปทมุธาน	ี ไดร้บัสมัปทานประกอบกจิการประปา
จากกระทรวงมหาดไทย	 เมือ่วนัที	่13	มกราคม	2543	มรีะยะ
เวลา	25	ป	ี
	 การผลตินำ้ประปาของประปาปทมุธานี	 เริม่จากการสบู
น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อใช้ในการผลิตที่โรงผลิตน้ำที่	
อำเภอสามโคก	จงัหวดัปทมุธาน	ีนำ้ประปาทีผ่ลติไดจ้ะถกูสง่
ด้วยท่อส่งน้ำประธาน	 ไปยังสถานีจ่ายน้ำทั้ง	 3	 แห่งของ
ประปาปทุมธาน	ี คือสถานีจ่ายน้ำรังสิต	 สถานีจ่ายน้ำ
ธรรมศาสตร	์และสถานจีา่ยนำ้ปทมุธาน	ีและจะถกูสบูจา่ยตอ่
ผา่นทอ่จา่ยนำ้	 (Local	Distribution	Network	 :	LDN)	 ไปยงั
ท่อบริการเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ของสำนักงาน
ประปาปทุมธานีและสำนักงานประปารังสิต	 เนื่องด้วยความ
ต้องการน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น	 เมื่อวันที	่ 15	 กันยายน	 2549	
ประปาปทุมธานีได้ลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ	
กปภ.	 เพือ่เพิม่ปรมิาณนำ้ประปาทีจ่ะซือ้จากประปาปทมุธานี
อกีในปรมิาณ	70,000	ลบ.ม./วนั	โดยกำหนดใหบ้รกิารในเขต
พืน้ทีส่ำนกังานประปารงัสติ	โดยไดว้า่จา้ง	บรษิทั	บเีจท	ีวอเตอร์
จำกัด	 (บีเจที)	 ซึ่งเป็นบริษัทฯ	 ย่อยของประปาปทุม	 ให้ทำ
หนา้ทีใ่นการดำเนนิการในสว่นของงานปฏบิตักิารในฝา่ยผลติ	

การซ่อมบำรุง	 การควบคุมการผลิต	 และการจ่ายน้ำประปา	
ของประปาปทุมธาน	ีปัจจุบัน	ประปาปทุมธาน	ีมีกำลังการ
ผลติสงูสดุที	่ 388,000	ลบ.ม./วนั	 และจำหนา่ยนำ้ประปาให้
กปภ.	ในปรมิาณนำ้ขัน้ตำ่ที	่310,000	ลบ.ม./วนั	
	 เมือ่วนัที	่7	สงิหาคม	2552	บรษิทัฯ	ไดล้งนามในสญัญา
การเขา้ซือ้สทิธใินการบรหิารและจดัการนำ้ประปาและนำ้เสยี
ในนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	 ระยะเวลาการเขา้ซือ้สทิธ	ิ 30	
ป	ีมลูคา่	 1,400	ลา้นบาท	 โดยมกีำลงัการผลตินำ้ประปาบน
ผวิดนิที	่ 48,000	ตอ่ลบ.ม./วนั	 ราคาจำหนา่ยนำ้ประปาอยูท่ี	่
22.5	บาทต่อลบ.ม.และ	มีกำลังการบำบัดน้ำเสียที	่ 18,000	
ลบ.ม./วนั	 ราคาคา่บรกิารในการบำบดันำ้เสยีอยูท่ี	่ 7-9	บาท
ต่อลบ.ม.แล้วแต่ระดับคุณภาพของน้ำที่เสีย	 แต่ถ้าระดับ
คณุภาพของนำ้เสยีเกนิกวา่เกณฑท์ีก่ำหนดไวจ้ะคดิคา่บรกิาร
ในอตัรา	20	บาทตอ่ลบ.ม.	 โดยเหตผุลหลกัทีบ่รษิทัฯ	 เขา้ไป
ซื้อสิทธิที่ดินบางปะอิน	 คือ	 1)	 เป็นการลดการพึ่งพารายได้
จากลกูคา้รายเดยีว	คอื	การประปาสว่นภมูภิาค	(กปภ)	และมี
พืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารเพิม่มากขึน้	2)	 เปน็การขยายฐานทกัษะ	
ความรู	้และประสบการณใ์นธรุกจิบำบดันำ้เสยี	และ	3)	เปน็ผู้
ใหบ้รกิารโดยตรงกบัลกูคา้เองอยา่งครบวงจร			


แนวโครงขา่ยทอ่สง่และจา่ยนำ้ภาคกลาง	
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หมายเหต	ุ:	*สว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ	2	ถอืโดย	การประปาสว่นภมูภิาค

บมจ. น้ำประปาไทย
ทุนจดทะเบียน  3,990  ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว  3,990  ลานบาท

บจก. วอเตอรโฟลว
ทุนจดทะเบียน  10  ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว  10  ลานบาท

บจก. ประปาปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน  1,200  ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว  1,200  ลานบาท

บจก. บีเจที วอเตอร
ทุนจดทะเบียน  50  ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว  50  ลานบาท

100 %98.0 %

100 %

บมจ. น้ำประปาไทย
ทุนจดทะเบียน  3,990  ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว  3,990  ลานบาท

บจก. ไทยวอเตอรโอเปอรเรชันส

ทุนจดทะเบียน  60  ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว  60  ลานบาท

บจก. ประปาปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน  1,200  ลานบาท
ทุนที่ชำระแลว  1,200  ลานบาท 68 %

98.0 %*

32 %


โครงสร้างกลุ่มบริษัท

     ณ วันที่ 8 มกราคม 2553 ได้มีการควบรวม บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จำกัด และ บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด 

โดยโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ หลังการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
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รายชื่อ
กลุ่มบริษัทย่อย



 
 
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด  

สถานทีต่ัง้	 43	หมู	่3	ถนนเชยีงรากนอ้ย-บางไทร	ตำบลบา้นปทมุ	

	 อำเภอสามโคก	จงัหวดัปทมุธาน	ี	12160	

	 โทรศพัท	์	0-2979-8530-2		โทรสาร		0-2979-8533	

ประเภทธรุกจิ	 ผลติและจำหนา่ยนำ้ประปาใหก้ารประปาสว่นภมูภิาค	

ทนุจดทะเบยีน	 1,200,000,000	บาท	

แบง่เปน็หุน้สามญั	 12,000,000	หุน้	

มลูคา่ทีต่ราไว	้ หุน้ละ	100	บาท	

ทนุชำระแลว้	 1,200,000,000	บาท


บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จำกัด  

สถานทีต่ัง้	 30/10	หมู	่12	ถนนพทุธมณฑลสาย	5	ตำบลไรข่งิ	

	 อำเภอสามพราน		จงัหวดันครปฐม		73210	

	 โทรศพัท	์	0-2811-7526		โทรสาร		0-2420-6064	

ประเภทธรุกจิ	 บรหิารและจดัการระบบผลติและจา่ยนำ้ประปา	

ทนุจดทะเบยีน	 10,000,000	บาท	

แบง่เปน็หุน้สามญั	 100,000	หุน้	

มลูคา่ทีต่ราไว	้ หุน้ละ	100	บาท	

ทนุชำระแลว้	 10,000,000	บาท	



บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด  

สถานทีต่ัง้	 587	อาคารวริยิะถาวร	ชัน้	ซเีอช	ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั	

	 แขวงดนิแดง	เขตดนิแดง	กรงุเทพมหานคร	10400	

ประเภทธรุกจิ	 บรหิารและจดัการระบบผลติและจา่ยนำ้ประปาและระบบบำบดันำ้เสยี	

ทนุจดทะเบยีน	 50,000,000	บาท	

แบง่เปน็หุน้สามญั	 500,000	หุน้	

มลูคา่ทีต่ราไว	้ หุน้ละ	100	บาท	

ทนุชำระแลว้	 50,000,000	บาท	
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State Street Bank And Trust Company For Australia 0.77 %

Hsbc (Singapore) Nominees Pte Ltd   1.08 %

State Street Bank And Trust Company For London  1.24 %

บรษัท กรุงเทพประกันชวต จำกัด (มหาชน)   1.40 %

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   1.85 %

Rbc Dexia Investor Services Bank S.A.   2.02 %

บรษัท ไทยเอ็นวดีอาร จำกัด   3.80 %

บรษัท ทางดวนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  9.24 %

บรษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)
 1,408,777,400 หุน 

บรษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิงส (ประเทศไทย) จำกัด
1,034,500,000 หุน

อื่นๆ
692,421,000 หุน

บรษัท ทางดวนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
368,750,000 หุน

บรษัท ไทยเอ็นวดีอาร จำกัด
151,475,400 หุน

Rbc Dexia Investor Services Bank S.A.
80,681,200 หุน

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
73,895,000  หุน

บรษัท กรุงเทพประกันชวต จำกัด (มหาชน)
55,955,000  หุน

State Street Bank And Trust Company For London
49,600,000  หุน

Hsbc (Singapore) Nominees Pte Ltd
43,055,500  หุน

State Street Bank And Trust Company For Australia
30,889,500  หุน

จำนวนหุนทังหมด 3,990,000,000 หุน

35.31 %
บรษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)

25.93 %

บรษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิงส

(ประเทศไทย) จำกัด

17.35 %
อื่นๆ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย  

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2552  


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรษัท

คณะกรรมการบรหาร

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรหาร
ความเสี่ยง

แผนกตรวจสอบ
ความปลอดภัย

ฝายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

ฝายบัญช
และการเงน

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝายปฏิบัติการ

สำนักงานกรรมการ
ผูจัดการ

แผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานกรรมการ
ผูจัดการ

แผนกตรวจสอบ
ภายใน

ฝายการตลาดฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายบัญช
และการเงน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝายปฏิบัติการ

สวนสงเสรม
และเผยแพรกิจกรรมองคกร

คณะกรรมการบรษัท

คณะกรรมการบรหาร

กรรมการผูจัดการ

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2553  มีการปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ 

 

  

ณ  วันที่  30 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียด ดังนี้  
 


โครงสร้างการบริหาร

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียด ดังนี ้ 
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คณะกรรมการบริษัท 

1. ดร.ทนง  พิทยะ  
 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
 

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์  
 รองประธานกรรมการ  
 

3. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว  
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 

4. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์  
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ 
 กำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 5. นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ  
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 

6. นายณรงค์  แสงสุริยะ  
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

1 5 4 
6 

12 9 
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7. นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
 กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 
 กำหนดค่าตอบแทน 

8. นายสุวิช  พึ่งเจริญ  
 กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 

9. ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ ์  
 กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 

10. นายโคอิชิ  วาคานะ 
 กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 
 กำหนดค่าตอบแทน 

11. นายคาซูชิเกะ  คาตามูระ  
 กรรมการ กรรมการบริหาร  
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

12. นายสมโพธิ  ศรีภูม ิ  
 กรรมการ กรรมการบริหาร  
 และเลขานุการบริษัท 

2 11 
3 

7 
8 10 
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คณะกรรมการบริษัท  

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552		คณะกรรมการบรษิทั		ประกอบดว้ยกรรมการ		12	คน		ดงันี	้

 1. ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

 2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ  

 3. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด 

   ค่าตอบแทน  

 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

 6. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

 7. นายประเสริฐ มริตตนะพร      กรรมการ   

 8. นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการบริหาร  

 9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบริหาร  

 10. นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ  

 11. นายคาซูชิเกะ คาตามูระ กรรมการบริหาร  

 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท 

	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	
และกรรมการ	ซึง่มจีำนวนไมน่อ้ยกวา่	5	คน	แตไ่มเ่กนิ	15	คน	
โดยมสีดัสว่นกรรมการทีม่ไิดเ้ปน็ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	 ไมน่อ้ย
กวา่กึง่หนึง่ของจำนวนกรรมการทัง้หมด	และมกีรรมการอสิระ
ไมน่อ้ยกวา่	3	คน	หรอืมสีดัสว่น	1	ใน	3	ของจำนวนกรรมการ
ทัง้หมด	 		
	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยคณะ
กรรมการ	 6	 ชุด	 คือ	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการ
บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	 และเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดยคณะ
กรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 4	 คน	 ซึ่งมี
คณุสมบตั	ิ	ดงันี	้

	 กรรมการมีคุณสมบัต	ิ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	 โดยมีวาระในการดำรง
ตำแหน่ง	 3	ป	ี การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส	 โดย
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และตามหลักเกณฑ์และ
กระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคา่ตอบแทน	 โดยเสนอชือ่บคุคลพรอ้มประวตัเิพือ่เขา้
รับการพิจารณาเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัท	พิจารณานำ

เสนอขอรับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี	้

กระบวนการสรรหาดงักลา่ว
	 วาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	3	ป	ี โดยในการประชมุ
สามญัประจำปทีกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตำแหนง่	1	 ใน	3	
ของกรรมการทัง้หมด	กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำแหนง่ใน
ปแีรกและปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัใหใ้ชว้ธิจีบัฉลาก
กันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง	 กรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดำรงตำแหนง่ใหมไ่ด	้




กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
	 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท	 ได้แก	่	
(1)	นายปลวิ	ตรวีศิวเวทย	์นายณรงค	์แสงสรุยิะ	นายสมบตั	ิ
กจิจาลกัษณ	์นายประเสรฐิ	มรติตนะพร	นายสมโพธ	ิศรภีมู	ิ	
โดยกรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบั

ตราบรษิทั	หรอื	 (2)	นายปลวิ	ตรวีศิวเวทย	์นายณรงค	์แสง-
สุริยะ	นายสมบัต	ิ กิจจาลักษณ	์นายประเสริฐ	 มริตตนะพร		
หรือ	นายสมโพธ	ิ ศรีภูม	ิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ	
นายโคอิช	ิ วาคานะ	หรือ	นายคาซูชิเกะ	คาตามูระ	 รวมเป็น
สองคนและประทบัตราบรษิทั	
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	 	 คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็น
ประจำทุก	 3	 เดือน	 	 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จำเป็น	 	 โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า	 และมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ	 สำนักงาน
กรรมการผู้ จั ดการ ได้ ส่ งหนั งสื อ เชิญประชุมพร้ อม
ระเบยีบวาระการประชมุกอ่นการประชมุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่	
10	 วัน	 และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า	 7	 วัน	 	 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	 โดยในป	ี 2552	 มีการ
ประชมุทัง้สิน้	10	ครัง้	

อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่ว
กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และการกำกับดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้
เกดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้	อยูใ่นกรอบของการมจีรยิธรรม
ทีด่แีละคำนงึถงึผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย		
				 1.	 ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ	 เป็น
ไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค	์ และข้อบังคับของบริษัทฯ	
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และรักษาผลประโยชน์ของ	
บรษิทัฯ	บนพืน้ฐานของหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ี
	 2.	 กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ	
บริษัทฯ	 และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้
เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ	
และความมัง่คัง่สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้	
	 3.	 ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน	์ พันธกิจ	 คุณค่าของ
องคก์รทีบ่รษิทัฯ	มุง่หวงัและจรรยาบรรณในการดำเนนิธรุกจิ	
	 4.	 จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตาม
หลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ี

	 5.	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และงบ
ประมาณในการดำเนนิการของบรษิทัฯ	ประจำป	ี รวมทัง้ดแูล
การใชท้รพัยากรของบรษิทัฯ	
	 6.	 จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูลและ
ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น	 อย่างครบถ้วน	ถูกต้องและ
เพยีงพอ	และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูทีร่ายงาน	
	 7.	 จัดให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	 และมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม	 เพียงพอ	 รวมทั้งมีการติดตามการ
ดำเนนิการในเรือ่งดงักลา่วอยา่งสมำ่เสมอ	
	 8.	 พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความ
รบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการ	คณะกรรมการบรหิาร	คณะ
อนกุรรมการ	และฝา่ยบรหิารอยา่งชดัเจน	รวมทัง้มกีารสือ่สาร
บทบาท	 หน้าที	่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะอนุกรรมการ	 ฝ่าย
บรหิารและพนกังานของบรษิทัฯ		อยา่งสมำ่เสมอ	
	 9.	 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอน	ุ
กรรมการ	และฝา่ยบรหิาร	ดำเนนิการตามนโยบายทีก่ำหนด
ไว	้
		 10.		พจิารณาประเมนิผลงาน		กำหนดเงนิเดอืน		คา่จา้ง		
สวสัดกิาร		โบนสั	บำเหนจ็และผลตอบแทนอืน่ๆ	รวมทัง้คา่ใช้
จา่ยและสิง่อำนวยความสะดวกของกรรมการผูจ้ดัการ	รวมถงึ
กำหนดแผนสำรองเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่จะดำรง
ตำแหน่ง	 ที่สำคัญของฝ่ายบริหาร	 ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด	้
	 	 11.	พจิารณาปรบัเปลีย่นแกไ้ขขอบเขตอำนาจ	หนา้ที	่
ความรบัผดิชอบ	และบทบาทของคณะกรรมการบรหิาร	คณะ
อนกุรรมการตา่งๆ	และฝา่ยบรหิาร	ตามความเหมาะสม	





 1. นายณรงค ์แสงสรุยิะ ประธานกรรมการบรหิาร 

 2.  นายสวุชิ  พึง่เจรญิ กรรมการ   

 3.  ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ ์ กรรมการ 

 4.  นายคาซชูเิกะ คาตามรูะ กรรมการ 

 5.  นายสมโพธ ิศรภีมู ิ กรรมการ 

 


คณะกรรมการบรหิาร 
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	คณะกรรมการบรหิาร		ประกอบดว้ยกรรมการ	จำนวน	5	คน	คอื	

72 73รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 72 73รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



ขอบเขตและอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
 1.	 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้
เปน็ไปตามมต	ิ	นโยบาย	(Policies)	และกลยทุธ	์(Strategies)	
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	 ตลอดจนให้คำแนะนำ
และคำปรกึษาแกก่รรมการผูจ้ดัการ	
 2.	 กำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับ
โครงการใหม	่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ	
ตามทีเ่หน็สมควรภายในวงเงนิตามขอ้	(3)	
 3.	 มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ	 ซึ่งมีผล
ผกูพนัตอ่บรษิทัฯ	ในวงเงนิไมเ่กนิ	50	(หา้สบิ)	ลา้นบาท			ทัง้นี	้
การอนมุตัดิงักลา่ว	ตอ้งไมเ่ปน็รายการทีม่คีวามขดัแยง้หรอืมี
สว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทัฯ	หรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ	 	
 4.	 มอีำนาจพจิารณาอนมุตั	ิ และ/หรอืกำหนดนโยบาย
การบรหิารงาน	 	การดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	หรอืการดำเนนิ
การใดๆ	อนัมผีลผกูพนัตอ่บรษิทัฯ	ภายใตก้รอบนโยบายและ
กลยุทธ	์ (Policies	 and	 Strategies)	 ที่กำหนดโดยคณะ
กรรมการบรษิทั	
 5.	 มีอำนาจว่าจ้าง	 แต่งตั้ง	 ลงโทษทางวินัย	 เลิกจ้าง				
ใหอ้อก	ปลด	กำหนดเงนิเดอืน	โบนสั	สวสัดกิาร	และผลตอบ

แทนอื่นๆ	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ	 ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้
จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	 แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้
จดัการ	
 6.	 มีอำนาจแต่งตั้ง	 กำหนดอำนาจหน้าที	่ มอบหมาย
แนวนโยบาย	กำกับดูแล	 กำหนดผลตอบแทน	ค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคณะทำงาน
พิเศษเพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง	 รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของ
คณะทำงานพเิศษภายในวงเงนิตามขอ้	(3)	
 7.	 มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา	ที่ปรึกษา	 และ/
หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความ
เหมาะสม	 โดยการกำหนดผลตอบแทน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	 ค่าใช้
จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา	 ที่
ปรึกษา	 และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน	
 8.	 ดำเนินการอื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทัเปน็ครัง้คราว	


 1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีรายงานทางการเงินอย่างถูก
ตอ้งและเปดิเผยอยา่งเพยีงพอ	
 2.	 สอบทานระบบการควบคมุภายใน	(internal	control)
และการตรวจสอบภายใน	 (internal	audit)	ของบรษิทัฯ	 ใหม้ี
ความหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	
 3.	 สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย	์หรือกฎหมาย	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	และ
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	
 4.	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ในกรณีที่

เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนใ์หม้คีวามถกูตอ้ง	ครบถว้นและทนัเวลา	
 5.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ต่อคณะกรรมการบริษัท	
เพือ่เสนอขออนมุตัติอ่ผูถ้อืหุน้	
 6.	 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ	
บริษัทฯ	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ	
 7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	



 1. นายเตชะพทิย ์ แสงสงิแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ กรรมการ 

 3. นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ กรรมการ 

  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระ	จำนวน	3	คน	คอื	

ขอบเขตและอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 
	 คณะกรรมการบรษิทัมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน	 เพื่อช่วยในการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ
บรษิทั	กรรมการผูจ้ดัการและกำหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

คา่ตอบแทน		โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	 	 ประกอบด้วยกรรมการ	
จำนวน	3	คน	คอื	
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 1. นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

   2. นายเตชะพทิย ์ แสงสงิแกว้ กรรมการ 

   3. นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ กรรมการ 

   4. นายสมโพธ ิ ศรภีมู ิ กรรมการ 

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคา่ตอบแทน 
 1.	 พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท	 รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้
กำหนดไวแ้ลว้นำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั	 เพือ่พจิารณา
แต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
แลว้แตก่รณ	ีทัง้นีใ้นกระบวนการพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่ี
คณุสมบตัเิหมาะสมขา้งตน้นัน้	 ใหร้วมถงึการเปดิโอกาสใหผู้้
ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พจิารณาคดัเลอืกไดด้ว้ย	
 2.	 พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้
จัดการ	 รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแตง่ตัง้	

 3.	 จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน	 (Succession	 Plan)	
สำหรบัการดำรงตำแหนง่ทีส่ำคญัของฝา่ยบรหิาร	หรอืบคุคล
ทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะไดร้บัพจิารณาดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิารระดบั
สงู	พรอ้มกบัทบทวนแผนดงักลา่วอยา่งสมำ่เสมอ	
 4.	 กำหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทนสำหรบั
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ	
 5.	 พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ	 แล้วนำเสนอต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตั	ิ
 6.	 พจิารณาเสนอเงนิเดอืนและการปรบัอตัราเงนิเดอืน	
รวมถงึผลตอบแทนอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการ	แลว้นำเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตั	ิ
 7.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทั	


ขอบเขตและอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรรษทั
ภบิาล 
 1.	 เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิทั	
 2.	 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	คณะ
กรรมการบรหิารคณะอนกุรรมการตา่งๆ	และฝา่ยบรหิารเพือ่
ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ี
 3.	 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ด	ี
โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
มาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้
ทนัสมยัอยา่งสมำ่เสมอ	

 4.	 มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะ
ทำงานการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	และรายงานผล
การกำกบัดแูลกจิการทีด่ตีอ่คณะกรรมการบรษิทั	
 5.	 มอีำนาจในการเชญิบคุคลภายนอกทีม่คีวามรูค้วาม
เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบรษิทัฯ	
 6.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทั	



 1. นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 

 2. นายประเสรฐิ มรติตนะพร กรรมการ 

 3. นายโคอชิ ิ วาคานะ กรรมการ 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
	 	 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล	 เพือ่ชว่ยในการพจิารณานโยบายและแนวทาง
การปฏบิตัใินเรือ่งการกำกบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทาง

ธรุกจิ	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	คณะกรรมการบรรษทั
ภบิาล	ประกอบดว้ยกรรมการ	จำนวน	4	คน	คอื	

74 75รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 74 75รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 1. นายเตชะพทิย ์แสงสงิแกว้ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

   2. นายประเสรฐิ  มรติตนะพร กรรมการ 

   3. นายคาซชูเิกะ คาตามรูะ กรรมการ 

   4. นายสมโพธ ิ ศรภีมู ิ กรรมการ 


คณะผูบ้รหิาร 
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552		คณะผูบ้รหิารของบรษิทั	ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจำนวน	5	คน	ดงันี	้

 รายชือ่ ตำแหนง่ 

 1. นายสมโพธ ิศรภีมู ิ กรรมการผูจ้ดัการ 

 2. นายสหชยั เฮงตระกลู ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 

 3. นายสมเกยีรต ิปทัมมงคลชยั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

 4. นายนทนิ ตงศริ ิ ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาธรุกจิและการตลาด 

 5. นางสาวปทดิา ไชยเสน ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคลและธรุการ 

 
	 ตัง้แต	่วนัที	่1	มกราคม	2553		คณะผูบ้รหิารของบรษิทั	ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจำนวน	7	คน	ดงันี	้
 

 รายชือ่ ตำแหนง่ 

 1. นายสมโพธ ิศรภีมู ิ กรรมการผูจ้ดัการ 

 2. นายสมภล กฤษฎาสมิะ ผูอ้ำนวยการฝา่ยพฒันาธรุกจิ 

 3. นายสมเกยีรต ิปทัมมงคลชยั ผูอ้ำนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

 4. นางสาวปทดิา ไชยเสน ผูอ้ำนวยการฝา่ยทรพัยากรบคุคลและธรุการ 

 5. นายสหชยั เฮงตระกลู รกัษาการผูอ้ำนวยการฝา่ยปฏบิตักิาร 

 6. นายนทนิ ตงศริ ิ รกัษาการผูอ้ำนวยการฝา่ยการตลาด 

 7. นายศวิา นาคธารยี ์ รกัษาการผูอ้ำนวยการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 



คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 คณะกรรมการบรษิทัมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง		เพือ่ชว่ยในการพจิารณากำหนดนโยบายเกีย่วกบั
มาตรการและแผนการบรหิารจดัการความเสีย่งในการดำเนนิ	

 3.	 สนบัสนนุผลกัดนัใหเ้กดิความรว่มมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งทกุระดบัของบรษิทัฯ	
 4.	 จดัใหม้รีายงานความเสีย่งและขอ้เสนอแนะตอ่คณะ
กรรมการบรษิทั	
 5.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทั	

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 
 1.	 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk	
Management	 Policy)	 โดยรวมของบริษัทฯ	พร้อมทั้งมอบ
หมายใหฝ้า่ยบรหิารเปน็ผูป้ฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว	 	 รวม
ถงึรายงานผลการปฏบิตัติอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
 2.	 พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความ
เสีย่งของบรษิทัฯ	 ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งตอ่
เนื่อง	 โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่าง
สมำ่เสมอ	

ธุรกิจของบริษัท	 โดย	ณ	 วันที	่ 31	 ธันวาคม	 2552	 คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง		ประกอบดว้ยกรรมการ	จำนวน	4	
คน	คอื	

76 77รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 76 77รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



ขอบเขตและอำนาจหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ 
 1.		 มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ	 ซึ่งมีผลผูกพัน
บรษิทัฯ	 ในวงเงนิไมเ่กนิ	5,000,000	บาท	 (หา้ลา้นบาทถว้น)	
 2.		 มีอำนาจในการออก	 แก้ไข	 เพิ่มเติม	 ปรับปรุง	
ระเบยีบ	คำสัง่	 และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทำงานของบรษิทัฯ	
เชน่	การบรรจ	ุแตง่ตัง้	ถอดถอน	และวนิยัพนกังานและลกูจา้ง	
การกำหนดเงนิเดอืนและเงนิอืน่ๆ	รวมตลอดถงึการสงเคราะห์
และสวสัดกิารตา่งๆ	
 3.		 มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหาร
ของบริษัทฯ	 อันได้แก	่ ผู้จัดการฝ่าย	 ปฏิบัติหน้าที่แทน
กรรมการผูจ้ดัการในเฉพาะเรือ่ง	 (เชน่	การสัง่ซือ้	 การจดัจา้ง	
การสัง่จา่ยเงนิ)	ไดต้ามทีเ่หน็สมควร	
 4.		 มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนิน
กจิการของบรษิทัฯ	ภายใตก้ารควบคมุของกรรมการผูจ้ดัการ	
หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนิน
การตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจ
เปลีย่นแปลงแกไ้ข	ยกเลกิ	เพกิถอนอำนาจนัน้ๆ	ได	้
 5.		 มีอำนาจปรับปรุง	 โยกย้าย	 ยุบรวม	 หรือขยาย
โครงสร้างองค์กรในระดับต่ำกว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสม
ตราบเทา่ทีบ่รษิทัฯ	ยงัคงม	ี4	ฝา่ย	และมจีำนวนพนกังานรวม
ไมเ่กนิ	143	อตัรา	
 6. มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทน
อืน่ๆ	 รวมทัง้อตัราคา่ใชจ้า่ยและสิง่อำนวยความสะดวกของผู้
จดัการฝา่ยหรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป	 เพือ่นำเรยีนขอความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบรหิาร	
 7.		 มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผล
ตอบแทนของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบ
เทา่	ทัง้นีอ้ตัราเงนิเดอืน	(ไมร่วมคา่ตอบแทนและผลประโยชน์
อืน่ๆ)	ทัง้ในขอ้	(6)	และ	(7)	รวมกนัทัง้สิน้ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ	3	
ของรายไดข้องบรษิทัฯ	
 8.		 มอีำนาจวา่จา้ง	 	แตง่ตัง้	 	ลงโทษทางวนิยั	 	 เลกิจา้ง		
ใหอ้อก		ปลด		กำหนดเงนิเดอืน	โบนสั	สวสัดกิาร	และผลตอบ
แทนอื่นๆ	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พนักงานบริษัทฯ	ที่มีอัตราเงินเดือน	 (เฉพาะอัตราเงินเดือน
โดยไมร่วมผลประโยชนอ์ืน่ๆ	ทีไ่ดร้บั)	 ไมเ่กนิ	150,000	บาท/

เดือน	 และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ	 ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า						
ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า	นอกนั้นให้กรรมการผู้จัดการนำ
เรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร	 ทั้งนี	้
สามารถมอบอำนาจชว่งตอ่การดำเนนิการขา้งตน้ทัง้หมดหรอื
บางส่วนให้แก่คณะทำงาน	คณะกรรมการ	คณะบริหารงาน	
คณะบุคคล	หรือผู้จัดการคนหนึ่งคนใดได้ตามความเหมาะ
สม	
 9.		 มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของ	
บริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ
บรษิทั	
 10.		 มหีนา้ทีใ่นการเสนอขออนมุตังิบดลุ	งบการเงนิ	และ
บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ	 ต่อคณะกรรมการบริษัท	
 11.		 มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ
บรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตัเิหน็ชอบ	หรอื
เพือ่การอืน่ใดตามความเหมาะสม	
 12.		 มหีนา้ทีศ่กึษาความเปน็ไปไดส้ำหรบัโครงการใหม่ๆ 	
และมอีำนาจพจิารณาอนมุตัโิครงการตา่งๆ	ตามทีไ่ดร้บัมอบ
หมายจากคณะกรรมการบรหิาร	
 13.		 ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได	้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายหรือบุคคลอื่น
เป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป	 โดยผู้
รกัษาการมอีำนาจหนา้ทีเ่ทา่กบักรรมการผูจ้ดัการ	
 14.		 ดำเนินการอื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทัเปน็ครัง้คราว	
	 	 	 	 	 อย่างไรก็ด	ี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
จากกรรมการผูจ้ดัการไมม่อีำนาจในการทีจ่ะอนมุตัเิรือ่งหรอื
รายการทีต่นเองหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	มสีว่นไดส้ว่น
เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใด	จะเข้าทำกบับริษัทฯ	หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ	ตามคำ
นิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก	
ทรพัย	์


	ในป	ี2552	คณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุยอ่ย	มกีารประชมุรวมทัง้สิน้	28	ครัง้	ดงันี	้

	 คณะกรรมการบรษิทั	มกีารประชมุตามวาระปกตแิละวาระพเิศษ	 จำนวน		 10		 ครัง้	
	 คณะกรรมการบรหิาร	มกีารประชมุตามวาระปกตแิละวาระพเิศษ	 จำนวน		 6		 ครัง้	
	 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุตามวาระปกตแิละวาระพเิศษ	 จำนวน	 5		 ครัง้	
		 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุ	 	 จำนวน	 2		 ครัง้	
	 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลมกีารประชมุ			 	 จำนวน		 2		 ครัง้	
	 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทนมกีารประชมุ			 จำนวน	 3		 ครัง้
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การเข้าร่วมประชุุมของกรรมการในปี2552

หมายเหตุ นายคาซูชิเกะ คาตามุระ เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2552 แทนคุณโตโมอะกิ มัตสุโมโต้ 

 นายโคอิชิ วาคานะ เข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 แทนคุณโยชิโฮะ โคเมตามิ 

รายช่อคณะกรรมการ  สามัญผูถือหุน วสามัญผูถือหุน คณะกรรมการบรษัท 

1. ดร.ทนง พทยะ  1/1 1/1 10/10

2. นายปลิว ตรวศวเวทย  1/1 1/1 10/10

3. นายณรงค แสงสุรยะ  1/1 1/1 10/10 

4. นายประเสรฐ มรตตนะพร  1/1 1/1 10/10 

5. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ  1/1 1/1 9/10 

6. นายสมโพธิ ศรภูมิ  1/1 1/1 10/10 

7. นายโยชโอะ โคเมตานิ  1/1 - 5/10 

8. นายโคอิช วาคานะ  - 1/1 5/10 

9. นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต  1/1 -  3/10 

10. นายคาซูชเกะ คาตามูระ  - 1/1 7/10 

11. นายเตชะพทย แสงสิงแกว  1/1 1/1 10/10 

12. นายไพรัช เมฆอาภรณ  1/1 1/1 10/10 

13. นายสมนึก ชัยเดชสุรยะ  1/1 1/1 10/10 

14. นายสุวช พงเจรญ  1/1 1/1 10/10 

    

คณะกรรมการบรหาร

1. นายณรงค แสงสุรยะ 6/6

2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ 6/6

3. นายสมโพธิ ศรภูมิ 6/6

4. นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต 2/6

5. นายคาซูชเกะ คาตามูระ 3/6

6. นายสุวช พงเจรญ 6/6

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเตชะพทย แสงสิงแกว 5/5

2. นายไพรัช เมฆอาภรณ 5/5

3. นายสมนึก ชัยเดชสุรยะ 5/5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

1. นายประเสรฐ มรตตนะพร 3/3

2. นายโยชโอะ โคเมตานิ 2/3

3. นายโคอิช วาคานะ 1/3

4. นายไพรัช เมฆอาภรณ 3/3

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. นายสมโพธิ ศรภูมิ 2/2

2. นายเตชะพทย แสงสิงแกว 2/2

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ 2/2

4. นายสมนึก ชัยเดชสุรยะ 2/2

คณะกรรมการบรหารความเสี่ยง

1. นายประเสรฐ มรตตนะพร 2/2

2. นายสมโพธิ ศรภูมิ 2/2

3. นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต 1/2

4. นายคาซูชเกะ คาตามูระ 1/2

5. นายเตชะพทย แสงสิงแกว 2/2
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 เพือ่ใหก้ารจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั นำ้ประปาไทย จำกดั	
(มหาชน)	มแีนวทางทีช่ดัเจน	กบัเพือ่เปน็การรกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จงึกำหนดนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลไว้
ดงันี	้
	 ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความ
ตอ้งการใชเ้งนิตามเปา้หมายของบรษิทัฯ	 ในระยะเวลา	 5	 ปี
ข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ	
บรษิทัฯ	ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	ทัง้นีเ้พือ่ลดความเสีย่งทาง
ด้านการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ	
เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและ
กระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 50	 ของกำไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำรอง
ตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของ
สญัญาตา่งๆ	

เงินปันผล 
(หน่วย : บาท/หุ้น) 


นโยบายการจ่ายเงินปันผล


การบริหาร
จัดการ
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การบริหารความเสี่ยง

	 	 ความตอ่เนือ่งในการใหบ้รกิารเปน็สิง่ทีส่ำคญัยิง่สำหรบั
การเป็นผู้ ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ
ตระหนกัดวีา่นำ้ประปามคีวามจำเปน็ตอ่การใชช้วีติประจำวนั	
ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงต้องบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน	 เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ	 สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาที่มีความ
สะอาด	ไดอ้ยา่งเพยีงพอและตอ่เนือ่ง	
	 คณะกรรมการบริษัท	 จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความ
เสี่ยงอยู่เสมอ	 โดยจะดำเนินการให้มีการควบคุมและบริหาร
ความเสีย่งทีเ่หมาะสม	



ปจัจยัความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบ 
ตอ่การดำเนนิธรุกจิ
 
1. ปรมิาณนำ้ในแหลง่นำ้ 
  ปริมาณของน้ำดิบในแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลัก
และได้รับการผันน้ำจากเขื่อนในจังหวัดชัยนาท และจังหวัด
กาญจนบุรี รวมกับปริมาณน้ำฝนตามฤดูกาลแล้วมีปริมาณ
เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปา ซึ่งในฤดูแล้งปริมาณน้ำ
ในแมน่ำ้ทา่จนีจงึขึน้อยูก่บัปรมิาณการกกัเกบ็นำ้ของเขือ่น	
	 	 ณ	 31	 ธนัวาคม	 2552	 ปรมิาณกกัเกบ็นำ้ทีใ่ชก้ารไดจ้รงิ
และผนัลงสูแ่หลง่นำ้ของเขือ่นรวมกนัมปีรมิาณ	 17,736	 ลา้น	
ลบ.ม. ลดลงจากปี 2551 คดิเปน็รอ้ยละ 15 ซึง่เพยีงพอตอ่
การผันเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนตามปกติ และเพียงพอต่อการนำน้ำ	
ดิบไปผลิตน้ำประปา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำแผน	
การประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นกรม								
ชลประทาน เพื่อรับทราบสถานการณ์ของปริมาณน้ำอย่าง
ตอ่เนือ่งและสมำ่เสมอ	
	 	 สำหรับบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (ประปา
ปทุมธานี) ใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานีสูบน้ำดิบของการประปานครหลวง มีปริมาณน้ำดิบ
เพียงพอตลอดปี และได้มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและรับทราบสถานการณ์
ปรมิาณนำ้อยา่งตอ่เนือ่ง	
 
2. คณุภาพของแหลง่นำ้ 
  ในป	ี 2551-2552	 แมน่ำ้ทา่จนีตอนกลาง	 คณุภาพนำ้
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่สามารถผลิตเป็นน้ำประปาได้จัดเป็น
แหลง่นำ้ประเภทที	่ 4	 โดยพบออกซเิจนละลายนำ้	 (DO)	 โดย
เฉลี่ย คือ 1.99-2.49 มก./ล. บริเวณใต้ปากคลองพระยา				
บรรลือ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนค่าความ
สกปรก (BOD) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.0-2.8 มก./ล. บริเวณ				
วัดเทียนดัด อำเภอสามพราน และที่บริ เวณสะพาน									

บางเลน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้แหล่งที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
มลพษิทีส่ำคญั	คอื	ชมุชมรมินำ้	เกษตรกรรม	(ฟารม์สกุร	สวน
กล้วยไม้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) จากข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.	
2547-2551 พบว่า คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนตอนกลางมีค่า	
DO เฉลี่ยสูงขึ้น แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อยของ
คณุภาพนำ้แตย่งัอยูใ่นเกณฑต์ำ่กวา่มาตรฐาน	
	 ส่วนคุณภาพของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่ง
น้ำดิบของประปาปทุมธานี มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน	
ซึง่ทัง้นี	้ ประปาปทมุธาน	ี ไดม้กีารเฝา้ระวงัและตรวจสอบแลก
เปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและการประปา
นครหลวงอยา่งสมำ่เสมอ	
 
 
 
3. ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
	 	 บรษิทัฯ	 ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิ	 7,000	 ลา้น
บาทเมือ่วนัที	่27	กมุภาพนัธ	์2552	รวม	3	ชดุ	คอื	ชดุที	่1	ครัง้
ที	่ 1/2552	 จำนวน	 3,500	 ลา้นบาท	 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ	
4.00	ตอ่ป	ีครบกำหนด	26	กมุภาพนัธ	์2555,	ชดุที	่2	ครัง้ที	่2/
2552	จำนวน	1,700	ลา้นบาท	อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ	4.75	ตอ่
ป	ี ครบกำหนด	 26	 กมุภาพนัธ	์ 2557	 และชดุที	่ 3	 ครัง้ที	่ 3/
2552	จำนวน	1,800	ลา้นบาท	อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ	5.35	ตอ่
ป	ีครบกำหนด	26	กมุภาพนัธ	์2559	 เพือ่นำเงนิไปชำระเงนิกู้
ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งหากหุ้นกู้ของบริษัทฯ มี
การคดิอตัราดอกเบีย้คงทีแ่ลว้บรษิทัฯ จะสามารถขจดัความ
เสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วขา้งตน้	
	 	 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	มเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ	2	แหง่
ดว้ยกนั	โดยมยีอดเงนิกู	้ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม		2552	จำนวน	
4,582 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว	
(Floating	 Interest	 Rate)	 โดยอา้งองิกบัอตัรา	 MLR	 ของ
ธนาคารผูใ้หกู้	้
	 	 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้
ถอืหุน้	 ณ	 วนัที	่ 31	 ธนัวาคม	 2552	 เทา่กบั	 1.42	 เทา่	 จาก
ข้อมูลทางการเงินดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ	
และบริษัทย่อยมีนโยบายทางการเงินที่พึ่งพิงหนี้สินในระดับ
หนึ่ง ด้วยเหตุนี้ หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้
บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยมภีาระดอกเบีย้จา่ยทีเ่พิม่สงูขึน้	 ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ฐานะ
ทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย	
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4. ดา้นแรงงาน 
	 	 ความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากรภายในองค์กร ซึ่ง
ปัจจัยเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อ
ความสำเรจ็ขององคก์ร	 โดยปจัจยัเสีย่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัที่
ยอมรับได้เนื่องจากมีมาตราการควบคุมและติดตามอย่าง
สม่ำเสมอ และมีกฎระเบียบ สำหรับพนักงานบริษัททุกคน
ปฏบิตัิ และแนวทางใหก้ารสรรหาบคุคลากร	 จากแหลง่แรง	
งานโดยตรง		อกีทัง้บรษทัฯ		มนีโยบายดา้นการพฒันาทรพัยา	
กรบคุคล	 	 โดยการสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัเกดิการเรยีนรู้
และมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญและ
กำลงัใจใหพ้นกังาน	
 

5. ดา้นวตัถดุบิ 
	 	 ความเสี่ยงด้านการจัดหาสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำ
ประปา	 ซึง่จะเกดิขึน้ไดใ้นกรณทีีต่ลาดมคีวามตอ้งการใชส้าร
เคมีบางประเภทซึ่งเป็นสารเคมีหลักที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำ
ประปาสงู	 และในฤดทูีม่นีำ้หลาก	 หรอืเกดิภาวะนำ้ทว่มอยา่ง
รนุแรงในแถบภมูภิาคเดยีวกนั	เชน่	มคีวามตอ้งการใชส้ารเคมี
สงูในประเทศจนี	 อนิเดยี	ญีปุ่น่	 เปน็ตน้	 ทำใหเ้กดิการแขง่ขนั
ดา้นราคาสงู	 สว่นในดา้นการขาดแคลนวตัถดุบิหลกัในตลาด
ยงัไมเ่คยเกดิขึน้ในแถบภมูภิาคเอเชยี	 ในสว่นของบรษิทัฯ	 ได้
มกีารเตรยีมพรอ้มเพือ่รองรบัความเสีย่งในการบรหิารจดัการ
ดา้นสารเคมหีลกั	 โดยมกีารจดัทำแผน	 และการบรหิารสนิคา้
คงคลงั	และมกีารเฝา้ระวงัสนิคา้คงเหลอืและความตอ้งการใช้
สารเคม	ี ทัง้นีใ้นการสัง่ซือ้วตัถดุบิสารสม้นำ้	 ซึง่เปน็สารเคมทีี่
มีปริมาณการใช้สูงสุด ได้มีการประมูลซื้อขายและจัดทำ		
สญัญาซือ้เปน็ระยะยาว กบัผูจ้ำหนา่ยสารสม้นำ้ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในประเทศไทย และได้มีการติดต่อกบัผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ที่
มีศักยภาพในการจัดหาสารส้มน้ำอย่างเพียงพอกับความ
ตอ้งการใชข้องบรษิทัฯ	 เพือ่เปน็ผูจ้ดัหาสำรองในกรณทีีบ่รษิทั
จัดหาหลักอาจเกิดปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถจัดหาได้ นอก	
จากนั้นยังมีแผนที่จะประมูลสารเคมีชนิดอื่นๆ อีกเพื่อเพิ่ม
การรองรบัความเสีย่ง	และไดม้กีารจดัหาขอ้มลูแหลง่ผลติและ
ผูจ้ำหนา่ยวตัถดุบิรายใหม่ๆ 	ทัง้ในและตา่งประเทศ		
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  บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่ดีซึ่งเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแล
กจิการทีด่	ี กลา่วคอื	 การปฏบิตังิานในหนา้ทีต่า่งๆ	 มคีวาม
โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจและ
สามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	
พนกังาน	และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ย	
	 บรษิทัฯ	 ไดแ้ตง่ตัง้บรษิทั	 สอบบญัชธีรรมนติ	ิ จำกดั	 เพือ่
ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	
ของบรษิทัฯ	และบรษิทั	วอเตอรโ์ฟลว	์จำกดั	 โดยมรีะยะเวลา
การใหบ้รกิารอยา่งนอ้ย	1	ป	ีเริม่ตัง้แตว่นัที	่30	ตลุาคม	2549	
เรือ่ยมา	 และในป	ี 2552	 บรษิทัฯ	 ไดว้า่จา้งบรษิทั	 สอบบญัชี
ธรรมนติ	ิ จำกดั	 ดำเนนิการตรวจสอบภายในตอ่ไป	 โดยทำ
หน้าที่ ร่วมกันกับแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	
นอกจากนี้ยังได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบภายในบริษัทใน
เครือน้ำประปาไทยด้วย เพื่อให้มีแนวทางการกำกับดูแล
กจิการทีด่	ีมคีวามโปรง่ใส	เชือ่ถอืไดอ้ยา่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้	



การควบคุมภายใน

	 โดยในปี 2552 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในของ	
บรษิทัฯ	 และบรษิทัสอบบญัชธีรรมนติ	ิ จำกดั	 ไดด้ำเนนิการ
ตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมรวมถึงการ
ประเมนิความเสีย่งของบรษิทัในกลุม่นำ้ประปาไทย	 จำนวน
ทัง้หมด	 6	 ครัง้ ซึง่เปน็ไปตามแผนการตรวจสอบภายในทีไ่ด้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้
จดัการ			ของบรษิทัฯ	ซึง่ผลการตรวจสอบภายในไมพ่บสิง่ผดิ
ปกตใิดๆ	 ทีเ่ปน็สาระสำคญัอนัจะกระทบตอ่วตัถปุระสงคแ์ละ
เปา้หมายการดำเนนิงานของบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบใหแ้นวทางไวใ้หผู้ป้ฏบิตักิารตรวจสอบภายใน	 เสนอแผน
ในการปรบัปรงุระบบทีม่อียูใ่นปจัจบุนัใหม้ปีระสทิธภิาพและ
รัดกุมยิ่งขึ้น และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติการ
ระบบทีด่อียูแ่ลว้อยา่งตอ่เนือ่ง	 และไมม่ขีอ้ละเวน้การปฏบิตัิ
ตามระบบทีไ่มส่ามารถอธบิายเหตผุลได	้
	 อนึง่	 บรษิทั	 สำนกังานเอนิสท์	 แอนด	์ ยงั	 จำกดั	 ซึง่เปน็					
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการสอบทานประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ถึง 2552 เพื่อ
ประโยชนใ์นการกำหนดขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่
แสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิใหร้ดักมุและเหมาะสม และไม่
พบข้อสังเกตในระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่มีสาระ
สำคญั	
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท

8� 85รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 8� 85รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 
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ดร.ทนงพิทยะ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
 
อาย	ุ 	 63	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาเอก  สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ		มหาวทิยาลยันอรท์เวสเทริน์		ประเทศสหรฐัอเมรกิา	
ประสบการณ์ทำงาน  
ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน	 	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
ปัจจุบัน	 	 ประธานคณะกรรมการทีป่รกึษา	บรษิทั	หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทหารไทย	จำกดั	
	 	 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	บรษิทั	หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทหารไทย	จำกดั	
	 	 รองประธานคณะกรรมการทีป่รกึษา	กลุม่บรษิทั	คงิ	เพาเวอร	์	 	
	 	 อาจารยพ์เิศษ	มหาวทิยาลยัชนิวตัร	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2547	 	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	25/2004	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.009	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 10/10




รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ณวันที่31ธันวาคม2552
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นายปลิวตรีวิศวเวทย์
กรรมการ และรองประธานกรรมการ  
 
อาย	ุ 	 64	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท	 	 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้	มหาวทิยาลยัโอซากา้	ประเทศญีปุ่น่	
ประสบการณ์ทำงาน  
ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน	 	 รองประธานกรรมการ	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2549 - ก.พ.2552	 	 กรรมการและประธานกรรมการ	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2541 – ปัจจุบัน 	 	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	รถไฟฟา้กรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)													
2537 - ปัจจุบัน 	 	 ประธานกรรมการบรหิาร	บรษิทั	ทางดว่นกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)								
2533 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	สยาม	ซ	ีบ	ีบ	ีเอน็จเินยีริง่	จำกดั						
2517 - ปัจจุบัน		 	 ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่	บรษิทั	ช.การชา่ง	จำกดั	(มหาชน)							
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2547	 	 หลกัสตูร	Director	Certificate	Program	(DCP)	รุน่	50/2547	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.075	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 10/10
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นายณรงค์แสงสุริยะ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

อาย	ุ 	 65	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาตร	ี 	 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา		จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
ประสบการณ์ทำงาน  
2543 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2536 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	สยาม	ซ	ีบ	ีบ	ีเอน็จเินยีริง่	จำกดั	
2526 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวโุส	ฝา่ยปฎบิตักิาร		
	 	 บรษิทั	ช.การชา่ง	จำกดั	(มหาชน)	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2548	 	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	54/2548	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.050	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 10/10





88 89รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 88 89รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 





นายเตชะพิทย์แสงสิงแก้ว
กรรมการอิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการบรรษัทภิบาล    
  
อาย	ุ 	 66	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร	์	KEIO	University,	Japan	(โดยทนุธนาคารแหง่ประเทศไทย)	
ประสบการณ์ทำงาน  
ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	
2549 - ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและ	
	 	 กรรมการบรรษทัภบิาล	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
ปัจจุบัน	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ	บรษิทั	สตารซ์านติารี	่แวร	์จำกดั		
	 	 ทีป่รกึษาสมาคมไทย-ลาวเพือ่มติรภาพ	ในพระบรมราชปูถมัภ	์
	 	 สมเดจ็พระเทพรตัน	์ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี
	 	 กรรมการบรหิาร	มลูนธิชิวีติพฒันา	ในพระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ	
	 	 เจา้ฟา้กลัยานวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร	์
	 	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ	จำกดั	
	 	 กรรมการบรหิาร	บรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย	(บสท.)	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2549	 	 หลกัสตูร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
2548	 	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	34/2548	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.050	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 10/10




88 89รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 88 89รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



นายไพรัชเมฆอาภรณ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบรรษัทภิบาล  
  
อาย	ุ 	 64	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท  สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล		California	State	University	Long	Beach,	California,	USA	
ประสบการณ์ทำงาน  
ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน	 	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	
2549 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน	
	 	 และกรรมการบรรษทัภบิาล	 	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	ไทยออฟตคิอล	กรุป๊	จำกดั	(มหาชน)	
	 	 กรรมการ	บรษิทั	ดา่นชา้งไบโอ-เอน็เนอรย์ี	่จำกดั	
	 	 กรรมการ	บรษิทั	ภเูขยีวไบโอ-เอน็เนอรย์ี	่จำกดั	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2550	 	 หลกัสตูร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่	17/2550	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
2549	 	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	81/2549	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
2547	 	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	18/2547	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.050	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 10/10





90 9�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 90 9�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



นายสมนึกชัยเดชสุริยะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 
 
อาย	ุ 	 59	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท	 	 สาขาวชิากฎหมาย		จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
ประสบการณ์ทำงาน  
2549 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการบรรษทัภบิาล	 	 	 	
	 	 บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
ปัจจุบัน	 	 กรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ดอนเมอืงโทลเวย	์จำกดั	(มหาชน)	
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ยนูคิเอน็จเินยีริง่	แอนด	์คอนสตรคัชัน่	จำกดั	(มหาชน)	
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	คาเธย่ล์สีแพลน	จำกดั	(มหาชน)	
	 	 กรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ไทยศรปีระกนัภยั	จำกดั	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2548	 	 หลกัสตูร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่	9/2548	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 	
2547	 	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	9/2547	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
2547	 	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	46/2547	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.050	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 10/10




90 9�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 90 9�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



นายประเสริฐมริตตนะพร
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
อาย	ุ 	 54	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท	 	 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์
ประสบการณ์ทำงาน  
2549 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	เซาทอ์สี	เอเชยี	เอนเนอรจ์	ีจำกดั	
2544 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวโุส	:	กลุม่งานบรหิาร		
	 	 บรษิทั	ช.การชา่ง	จำกดั	(มหาชน)	
2543 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน	และ	 	 	 	
	 	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2533 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	สยาม	ซ	ีบ	ีบ	ีเอน็จเินยีริง่	จำกดั	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2548	 	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	54/2548	
			 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.050	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 10/10








92 9�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 92 9�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



นายสุวิชพึ่งเจริญ
กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 
อาย	ุ 	 63	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท  สาขาวชิารฐัศาสตร	์แขนงวชิาการเมอืงการปกครอง		มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	
ประสบการณ์ทำงาน  
2550 – ปัจจุบัน	 	 ทีป่รกึษา	บรษิทั	ทางดว่นกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	
2549 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	และกรรมการบรหิาร	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2546	 	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	37/2546	
			 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.014	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 10/10




92 9�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 92 9�รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



ดร.สมบัติกิจจาลักษณ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
อาย	ุ 	 53	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาเอก  สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร	์(ปฐพวีศิวกรรม)		มหาวทิยาลยัอนิสบ์รคุ		ประเทศออสเตรยี	
ประสบการณ์ทำงาน  
2549 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	ช.การชา่ง	จำกดั	(มหาชน)	
2547 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	และกรรมการบรหิาร	บรษิทั	รถไฟฟา้กรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	
2544 – ปัจจุบัน	 	 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่สายงานพฒันาธรุกจิ	บรษิทั	ช.การชา่ง	จำกดั	(มหาชน)	
2543 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	และกรรมการบรหิาร	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2543 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	รถไฟฟา้กรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)			
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2549	 	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	81/2549	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
2548	 	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	36/2548	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.075	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 9/10








9� 95รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 9� 95รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



นายคาซูชิเกะคาตามูระ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
อาย	ุ 	 41	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท  วศิวกรรมเครือ่งกล	KEIO	University,	Japan	
ประสบการณ์ทำงาน  
เม.ย. 2552	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	กรรมการบรหิาร	และกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
	 	 บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2549 - ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	มติซยุ	วอเตอร	์โฮลดิง้ส	์(ประเทศไทย)	จำกดั	
2549 - ปัจจุบัน	 	 รองประธานบรหิาร	ผูจ้ดัการทัว่ไป	ฝา่ยโครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน		
	 	 บรษิทั	มติซยุ	แอนด	์โค	(ไทยแลนด)์	ลมิติเตด็	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2551	 	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	74/2008	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.025	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 7/10	(เขา้ดำรงตำแหนง่	เมือ่วนัที	่4	เมษายน	2552)








9� 95รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 9� 95รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 
 

นายโคอิชิวาคานะ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 
อาย	ุ 	 42	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาตรี           วศิวกรรมเครือ่งกล		Keio	University,	Japan	
ประสบการณ์ทำงาน  
มิถุนายน 2552	-	ปัจจุบัน 	 	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน	
	 	 บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
ปัจจุบัน	 	 ผูจ้ดัการทัว่ไป	
	 	 แผนกที	่2		ฝา่ยพฒันาโครงการขัน้ที	่1	
	 	 บรษิทั	มติซยุ	แอนด	์โค	ลมิติเตด็	(โตเกยีว)	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2551	 	 หลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	74/2008	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.025	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 5/10	(เขา้ดำรงตำแหนง่	เมือ่วนัที	่1	มถินุายน	2552)	




96 97รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 96 97รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 
 

นายสมโพธิศรีภูมิ
กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบรรษัทภิบาล  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท 

อาย	ุ 	 50	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท	 	 Master	of	Science	in	Resource	Planning	and	Management																																			
	 	 Naval	Postgraduate	School,	Monterey,	California,	U.S.A.	
ปริญญาโท	 	 Master	of	Engineering	in	Structural	Engineering	and	Structural		
	 	 Mechanics	(Civil	Engineering)																															
	 	 University	of	California	at	Berkeley,	California,	U.S.A.	
ประสบการณ์ทำงาน  
ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	และกรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	
2548 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ		กรรมการบรหิาร		กรรมการบรรษทัภบิาล		กรรมการบรหิารความเสีย่ง	
	 	 กรรมการผูจ้ดัการ	และเลขานกุารบรษิทั	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2548 – ปัจจุบัน	 	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	วอเตอรโ์ฟลว	์จำกดั	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2551	 	 Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy	(SEF)	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
2549	 	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	73/2549	
			 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.067	%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 10/10	

96 97รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 96 97รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 
 

 
นายสมโพธิศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ 

อาย	ุ 	 50	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท	 	 Master	of	Science	in	Resource	Planning	and	Management																																			
	 	 Naval	Postgraduate	School,	Monterey,	California,	U.S.A.	
ปริญญาโท	 	 Master	of	Engineering	in	Structural	Engineering	and	Structural		
	 	 Mechanics	(Civil	Engineering)																															
	 	 University	of	California	at	Berkeley,	California,	U.S.A.	
ประสบการณ์ทำงาน  
ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	และกรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	
2548 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ		กรรมการบรหิาร		กรรมการบรรษทัภบิาล		กรรมการบรหิารความเสีย่ง	
	 	 กรรมการผูจ้ดัการ	และเลขานกุารบรษิทั	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2548 – ปัจจุบัน	 	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	วอเตอรโ์ฟลว	์จำกดั	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2551	 	 Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy	(SEF)	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
2549	 	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	73/2549	
			 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.067	%

นายสหชัยเฮงตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
 
อาย	ุ 	 45	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท           พาณชิยศาสตรม์หาบณัฑติ	(บรหิารธรุกจิ)	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
ประสบการณ์ทำงาน  
2550 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	บเีจท	ีวอเตอร	์จำกดั	
2549 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการและผูจ้ดัการใหญ	่บรษิทั	วอเตอรโ์ฟลว	์จำกดั	
2548 – ปัจจุบัน	 	 ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.030	%
 


คณะผู้บริหารณวันที่31ธันวาคม2552
คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน5ท่าน

98 99รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 98 99รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 
 

 
นายสมโพธิศรีภูมิ
กรรมการผูจ้ัดการ 

อาย	ุ 	 50	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท	 	 Master	of	Science	in	Resource	Planning	and	Management																																			
	 	 Naval	Postgraduate	School,	Monterey,	California,	U.S.A.	
ปริญญาโท	 	 Master	of	Engineering	in	Structural	Engineering	and	Structural		
	 	 Mechanics	(Civil	Engineering)																															
	 	 University	of	California	at	Berkeley,	California,	U.S.A.	
ประสบการณ์ทำงาน  
ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	และกรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	
2548 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ		กรรมการบรหิาร		กรรมการบรรษทัภบิาล		กรรมการบรหิารความเสีย่ง	
	 	 กรรมการผูจ้ดัการ	และเลขานกุารบรษิทั	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2548 – ปัจจุบัน	 	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	วอเตอรโ์ฟลว	์จำกดั	
ประวัติการอบรม/สัมมนา  
2551	 	 Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy	(SEF)	
	 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
2549	 	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุน่	73/2549	
			 	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.067	%

นายสหชัยเฮงตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
 
อาย	ุ 	 45	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท           พาณชิยศาสตรม์หาบณัฑติ	(บรหิารธรุกจิ)	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
ประสบการณ์ทำงาน  
2550 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	บเีจท	ีวอเตอร	์จำกดั	
2549 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการและผูจ้ดัการใหญ	่บรษิทั	วอเตอรโ์ฟลว	์จำกดั	
2548 – ปัจจุบัน	 	 ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.030	%
 

98 99รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 98 99รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 

 
 

นายนทินตงศิริ 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  

อาย	ุ 	 43	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาตร	ี 	 รฐัศาสตรบ์ณัฑติ	สาขาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์	
ประสบการณ์ทำงาน  
2551 – ปัจจุบัน	 	 ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาธรุกจิและการตลาด	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2549 – 2551	 	 ธรุกจิสว่นตวั	
มกราคม – มีนาคม 2549 	 	 รกัษาการผูจ้ดัการสว่นความปลอดภยัและคณุภาพ	บรษิทั	รถไฟฟา้กรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไมม่ี
 

100 101รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 100 101รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 

 
 

นายสมเกียรติปัทมมงคลชัย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 
อาย	ุ 	 36	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท  บญัชมีหาบณัฑติ	(สาขาการบญัช)ี		มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์
ประสบการณ์ทำงาน  
2550 – ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	
	 	 กรรมการ	บรษิทั	บเีจท	ีวอเตอร	์จำกดั	
2548 – ปัจจุบัน	 	 ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	
2543 – 2548	 	 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการตรวจสอบบญัช	ีบรษิทั	สำนกังาน	เอนิสท์	แอนด	์ยงั	จำกดั	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.038	%	

 


100 101รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 100 101รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 
 

นางสาวปทิดาไชยเสน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  
 
อาย	ุ 	 43	ป	ี
การศึกษา  
ปริญญาโท          ครศุาสตรม์หาบณัฑติ	(บรหิารการศกึษา)	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
ประสบการณ์ทำงาน  
2549 – ปัจจุบัน	 	 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคลและธรุการ	บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)		 	
2536 – 2549	 	 ผูจ้ดัการฝา่ยบคุคล	บรษิทั	บางกอก	ไมโคร	บสั	จำกดั	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.038	%	

102 103รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 102 103รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 


การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร  จำนวนหุ้นที่ถือ  

1. ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 342,000  

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ 2,997,000   

3. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ 2,000,100  

4. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ 2,000,000  

5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ 2,000,000  

6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ  2,000,000  

7. นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการ 550,000  

8. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 2,000,100  

9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ 3,000,100  

10. นายโคอิจิ วาคานะ กรรมการ 1,000,000  

11. นายคาซูชิเกะ คาตามูระ กรรมการ 1,000,000  

12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  2,675,100  

13. นายสหชัย เฮงตระกูล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1,187,000  

14. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1,500,000  

15. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1,500,000  

 

102 103รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 102 103รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 


ค่าตอบแทนกรรมการปี2552


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม รวม โบนัส รวมทั้งสิ้น

       (2551)  

 1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ 626,000 74,000 700,000 13,000 713,000 
   และประธานกรรมการบริษัท  
 2 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ 426,000 74,000 500,000 955,000 1,455,000  
 3 นายณรงค์  แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 356,000 109,000 465,000 627,000 1,092,000 
   บริหาร  
 4 นายประเสริฐ มะริตตนะพร กรรมการ / กรรมการ 261,000 114,000 375,000 480,000 855,000 
   สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   
 5 ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ กรรมการและ 251,000 109,000 360,000 480,000 840,000 
   กรรมการบริหาร  
 6 นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการและ 341,000 149,000 490,000 633,000 1,123,000 
   กรรมการบริหาร / 
   กรรมการบรรษัทภิบาล / 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 7 นายโตโมอะกิ  มัตสุโมโต้ กรรมการ / 76,467 33,326 109,793 40,200 149,993 
   กรรมการบริหารและ 
   กรรมการบริหาร 
   ความเสี่ยง 
 8 นายโยชิโอะ  โคเมตานิ กรรมการและ 90,083 26,833 116,916 402,000 518,916 
   กรรมการสรรหาและ 
   กำหนดค่าตอบแทน 
 9 นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการและ 251,000 109,000 360,000 479,000 839,000 
   กรรมการบริหาร  
 10 นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ / 428,000 142,000 570,000 721,000 1,291,000 
   ประธานคณะ  
   กรรมการตรวจสอบ /  
   บริหารความเสี่ยง  
 11 นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ /  372,000 142,000 514,000 676,000 1,190,000 
   กรรมการตรวจสอบ /  
   ประธานกรรมการสรรหาและ 
   กำหนดค่าตอบแทน  
   และกรรมการกำกับ 
   ดูแลกิจการที่ดี  
 12 นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ / 327,000 122,000 449,000 599,000 1,048,000 
   ประธานคณะ 
   กรรมการบรรษัทภิบาล 
 13 นายคาซูชิเกะ คาตามูระ กรรมการ /  186,158 76,612 262,770 - 262,770 
   กรรมการบริหารและ 
   กรรมการบริหาร 
   ความเสี่ยง  
 14 นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการและ 125,917 54,834 180,751 - 180,751 
   กรรมการสรรหาและ 
   กำหนดค่าตอบแทน  

 	 	 รวม 4,117,625 1,335,605 5,453,230 6,105,200 11,558,430
	

	

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ   
ผูส้อบบญัช
ี				 	 	 			 	
บรษิทั
สำนกังาน
เอนิสท์
แอนด
์ยงั
จำกดั
ชัน้
33
อาคารเลครชัดา
193/136-137
ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม
่
กรงุเทพฯ
10110
โทรศพัท
์
0-2264-0777

0-2661-9190
โทรสาร



0-2264-0789-90









0-2661-9192
	
ทีป่รกึษากฎหมาย	 		 	 	
บรษิทั
เดอะลจีสิท
์จำกดั
990
อาคารอบัดลุราฮมิ
ชัน้
9
ถนนพระราม
4

แขวงสลีม

เขตบางรกั


กรงุเทพฯ
10500
โทรศพัท
์
0-2636-1111
โทรสาร



0-2636-0000
	
สถาบนัการเงนิทีต่ดิตอ่	
ธนาคารไทยพาณชิย
์จำกดั
(มหาชน),
ธนาคารทหารไทย
จำกดั
(มหาชน),

ธนาคารกรงุเทพ
จำกดั
(มหาชน),

ธนาคารกสกิรไทย
จำกดั
(มหาชน),

ธนาคารกรงุไทย
จำกดั
(มหาชน)


หมายเหต ุ  
นายคาซชูเิกะ
คาตามรุะ
เขา้เปน็กรรมการ
ตัง้แตว่นัที
่4
เมษายน
2552
แทนคณุโตโมอะก
ิมตัสโุมโต
้

นายโคอชิ
ิวาคานะ
เขา้เปน็กรรมการ
ตัง้แตว่นัที
่1
มถินุายน
2552
แทนคณุโยชโิฮะ
โคเมตาม
ิ

104 105รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 104 105รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




รายการระหว่างกัน

	 ในระหว่างป	ีบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	 และบริษัทเหล่านั้น	 ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติโดย
สามารถดขูอ้มลูจากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ	ได้

104 105รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 104 105รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



	 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสำคญัตอ่หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดแูลกจิการของบรษิทัฯ ใหม้กีารจดัการทีด่ี
โดยเปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ	ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ	 ระมดั	
ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป โดยกำกับดูแลให้รายงานการเงินของบริษัทฯ มีการบันทึก						
ขอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้งครบถว้น	สามารถสะทอ้นฐานะทางการเงนิและผลการดำเนนิงานทีเ่ปน็จรงิของบรษิทัฯ		
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมี								
คณุสมบตัคิรบถว้นใหท้ำหนา้ทีส่อบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานการเงนิอยา่งถกูตอ้งเพยีงพอ รวมทัง้มกีารเปดิเผยรายการที่
เกีย่วโยงกนั หรอืทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งถกูตอ้งและครบถว้นตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏบิตังิานตอ่คณะกรรมการบรษิทัแลว้	
	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่งบการเงนิประจำป	ี 2552	 ของบรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ย	 ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดย							
ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	





รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน


งบการเงิน

 (ดร.ทนง	พทิยะ)	 (นายสมโพธ	ิ	ศรภีมู)ิ	
	 ประธานกรรมการบรษิทั	 กรรมการผูจ้ดัการ	 	

106 107รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 106 107รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดลุรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	และ	2551	งบกำไรขาดทนุรวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่น
ของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตล่ะปขีองบรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	และ
บรษิทัยอ่ย	และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	 (มหาชน)	ดว้ยเชน่กนั	ซึง่ผูบ้รหิารของ
กจิการเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงนิเหลา่นี	้ สว่นขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดง
ความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้	
		 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	ซึง่กำหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตัิ
งานเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลวา่	 งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม่	การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 การประเมิน
ความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่จิการใช	้และประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ปน็สาระสำคญั	ซึง่ผูบ้รหิารเปน็		
ผูจ้ดัทำขึน้	ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ำเสนอในงบการเงนิโดยรวม	ขา้พเจา้เชือ่วา่การ
ตรวจสอบดงักลา่วใหข้อ้สรปุทีเ่ปน็เกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้	
	 ข้าพเจ้าเห็นวา่	 งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่ 31	 ธันวาคม	2552	และ	2551	ผลการดำเนนิงานและ
กระแสเงนิสดสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตล่ะปขีองบรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	 (มหาชน)	และบรษิทัยอ่ยและเฉพาะของ
บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

ศภุชยั	ปญัญาวฒัโน	
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	3930	


บรษิทั	สำนกังาน	เอนิสท์	แอนด	์ยงั	จำกดั	

กรงุเทพฯ	:	5	กมุภาพนัธ	์2553	


106 107รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 106 107รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 




งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 2,285,587,568	 868,935,254	 1,740,130,052	 662,386,195	
เงินลงทุนชั่วคราว	 	 1,084,842,552	 281,649,081	 1,084,842,552	 299,313,882	
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	 	 -	 257,675,630	 -	 -	
ลูกหนี้การค้า	 7	 384,018,525	 346,797,578	 255,746,702	 232,699,978	
ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 21,558	 89,376	 138,558	 4,689,068	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึง	
	 กำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	 6	 -	 -	 310,601,295	 -	
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ	 8	 22,503,474	 18,325,519	 13,729,929	 9,769,627	
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง		
	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 41,452,975	 95,838,900	 41,452,975	 95,838,900	
	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 48,724,059	 -	 48,724,059	 -	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 3,469,124	 3,756,494	 3,469,124	 3,742,395	
	 ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน	 	 10,707,702	 -	 17,310,709	 -	
	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 	 12,476,924	 20,019,186	 8,309,429	 13,749,124	
	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	 	 17,650,465	 33,951,607	 1,016,992	 302,392	
	 อื่น	ๆ	 	 35,996,603	 13,958,434	 33,337,335	 9,947,176	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
 
 3,947,451,529
 1,940,997,059
 3,558,809,711
 1,332,438,737


สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	–	
	 สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 6	 -	 -	 2,712,500,000	 -	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 9	 -	 -	 4,131,841,866	 4,353,336,014	
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 10	 9,125,396,830	 8,925,500,387	 9,056,195,998	 8,854,282,058	
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอน	
	 เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ	-	สุทธิ	 11	 3,884,248,162	 4,134,413,210	 -	 -	
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา		
	 และการให้บริการบำบัดน้ำเสีย	-	สุทธิ	 12	 1,400,318,539	 -	 1,400,318,539	 -	
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำ	
	 ประปา	-	สุทธิ	 13	 2,689,191,996	 2,884,138,387	 -	 -	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	 	 10,336,429	 2,559,642	 1,079,618	 777,227	
	 อื่น	ๆ	 	 7,313,699	 7,024,689	 6,893,035	 6,664,877	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 
 17,116,805,655
 15,953,636,315
 17,308,829,056
 13,215,060,176


รวมสินทรัพย์
 
 21,064,257,184
 17,894,633,374
 20,867,638,767
 14,547,498,913


(หน่วย : บาท) 

 รายละเอียด หมายเหตุ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2552  2551 2552  2551 

108 109รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 108 109รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
	

หนี้สินหมุนเวียน
	

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	

	 จากสถาบันการเงิน	 	 -	 353,722		 -		 -	

เจ้าหนี้การค้า		

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 -	 -		 3,420,284	 2,506,683	

	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 40,612,258	 49,207,679		 29,480,176	 37,643,710	

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 29,803,369	 102,580,543		 29,763,331	 102,547,623	

เจ้าหนี้อื่น	

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6,12	 214,000,000	 -	 214,000,000	 -	

	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 18,861,072	 6,696,005	 14,501,163	 -	

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 7,900,746		 -	 7,900,746		 -	

	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 8,984,832	 3,897,435	 8,686,235	 3,598,644	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	

	 ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 14	 420,000,000	 1,103,955,215	 420,000,000	 598,955,215	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	

	 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 112,085,535	 2,112,241	 112,085,535	 2,112,241	

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 56,878,867	 42,923,288	 29,549,735	 16,937,339	

	 ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	 	 25,481,558	 21,839,583	 16,745,620	 13,969,187	

	 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	 	 -	 13,139,877	 -	 11,846,754	

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	 	 64,153,394	 -	 -	 -	

	 อื่น	ๆ	 	 6,273,466	 6,152,938	 4,012,496	 2,227,050	

รวมหนี้สินหมุนเวียน
 
 1,005,035,097
 1,352,858,526
 890,145,321
 792,344,446
	

หนี้สินไม่หมุนเวียน
	

เจ้าหนี้เงินประกัน	-	บริษัทย่อย	 6	 -	 -	 5,000,000	 5,000,000	

เจ้าหนี้ระยะยาวอื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6,12	 214,000,000	 -	 214,000,000	 -	

หุ้นกู้	-	สุทธิ	 15	 6,988,482,316	 -	 6,988,482,316	 -	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	สุทธิจาก	

	 ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 14	 4,162,000,000	 8,205,390,504	 4,162,000,000	 5,390,596,937	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
 
 11,364,482,316
 8,205,390,504
 11,369,482,316
 5,395,596,937
	

รวมหนี้สิน
 
 12,369,517,413
 9,558,249,030
 12,259,627,637
 6,187,941,383
	

	

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล(ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท) 

 รายละเอียด หมายเหตุ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2552  2551 2552  2551 

108 109รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 108 109รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



ส่วนของผู้ถือหุ้น
	
ทุนเรือนหุ้น
	
ทุนจดทะเบียน	
	 หุ้นสามัญ	3,990,000,000	หุ้น	
	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 3,990,000,000

 3,990,000,000

 3,990,000,000

 3,990,000,000			

ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
	 หุ้นสามัญ	3,990,000,000	หุ้น	
	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 3,990,000,000	 3,990,000,000	 3,990,000,000	 3,990,000,000	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 2,637,769,601		 2,637,769,601					 2,637,769,601		 2,637,769,601	
กำไรสะสม	
	 จัดสรรแล้ว	-	สำรองตามกฎหมาย	 16	 399,000,000		 399,000,000		 399,000,000		 399,000,000		
	 จัดสรรแล้ว	-	สำรองอื่น	 17	 172,450,096		 72,446,825	 172,450,096	 72,446,825	
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 2,067,968,638	 1,811,236,880	 1,408,791,433	 1,260,341,104	
ผลแตกต่างของการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ	
	 ของกลุ่มบริษัท	 	 (600,362,866)	 (600,362,866)	 -		 -		
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 8,666,825,469	 8,310,090,440	 8,608,011,130	 8,359,557,530	
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	 27,914,302	 26,293,904	 -	 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
 
 8,694,739,771
 8,336,384,344
 8,608,011,130
 8,359,557,530
	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
 
 21,064,257,184
 17,894,633,374
 20,867,638,767
 14,547,498,913
	
		

	

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล(ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท) 

 รายละเอียด หมายเหตุ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2552  2551 2552  2551 

110 ���รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 110 ���รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



รายได้
	
	 รายได้จากการขายน้ำประปา	 18	 3,993,848,075	 3,569,255,805		 2,646,617,194	 2,355,871,315		
	 รายได้จากการบริการ	 	 54,607,843	 36,009,815		 12,547,248	 -		
	 ดอกเบี้ยรับ	 	 14,969,951	 30,592,704		 29,758,433	 22,202,462		
	 รายได้เงินปันผล	 9	 -	 -		 293,993,325	 97,958,576		
	 รายได้อื่น	 	 3,651,478	 2,933,286		 7,593,100	 1,620,208		
รวมรายได้
 
 4,067,077,347
 3,638,791,610

 2,990,509,300
 2,477,652,561

	
ค่าใช้จ่าย
	
	 ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ	 	 1,198,555,159	 1,176,902,482		 682,683,499	 629,396,152		
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 154,974,067	 127,335,279	 114,350,426	 95,609,602	
	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 6	 52,613,818	 40,900,338	 32,898,658	 22,208,220	
	 ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 9	 -	 -		 221,494,148	 222,100,981		
	 ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่าย-	
	 				น้ำประปา	และการให้บริการบำบัดน้ำเสีย-	
	 				ตัดจำหน่าย	 12	 9,756,047	 -	 9,756,047	 -	
	 ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำ	
	 				ประปาตัดจำหน่าย	 13	 194,946,391	 195,480,491		 -		 -	
รวมค่าใช้จ่าย
 
 1,610,845,482
 1,540,618,590

 1,061,182,778
 969,314,955
	
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้


 นิติบุคคล	 	 2,456,231,865	 2,098,173,020	 1,929,326,522	 1,508,337,606	
	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 (666,999,122)	 (728,698,639)	 (443,980,743)	 (508,304,897)	
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 1,789,232,743	 1,369,474,381	 1,485,345,779	 1,000,032,709	
	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 20,25	 (187,978,462)	 (2,132,777)	 -		 -	
กำไรสุทธิสำหรับปี  1,601,254,281
 1,367,341,604
 1,485,345,779

 1,000,032,709
	

การแบ่งปันกำไรสุทธิ
	
	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 1,593,627,208	 1,358,407,761	 1,485,345,779	 1,000,032,709		
	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	 7,627,073	 8,933,843	 	
   1,601,254,281
 1,367,341,604
	
กำไรต่อหุ้น
 21
	 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	
	 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 0.40
 0.37
 0.37

 0.27
	
	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
(หุ้น)  3,990,000,000
 3,718,415,300
 3,990,000,000
 3,718,415,300
	
	

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท) 

 รายละเอียด หมายเหตุ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2552  2551 2552  2551 

110 ���รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 110 ���รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



(หน่วย : บาท) 

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 รายละเอียด   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2552  2551 2552  2551 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

	
กำไรสุทธิก่อนภาษี	 	 1,789,232,743	 1,369,474,381		 1,485,345,779	 1,000,032,709		
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษี	
	 เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำเนินงาน:	
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 	 598,639,102	 582,220,464		 338,382,611	 328,503,885		
	 ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -	 -		 221,494,148	 222,100,981	
	 ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	
	 				ตัดจำหน่าย	 	 194,946,391	 195,480,491		 -	 -		
	 ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและ	
	 				การให้บริการบำบัดน้ำเสียตัดจำหน่าย	 	 9,756,047	 -	 9,756,047	 -	
	 กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	 	 (439,782)	 (1,270,371)	 (24,177)	 (256,457)	
	 รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	 	 -	 -		 (293,993,325)	 (97,958,576)	
	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 	 482,151,914	 702,381,019		 326,386,160	 485,892,271			
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง


 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
 
 3,074,286,415
 2,848,285,984

 2,087,347,243
 1,938,314,813

	
สินทรัพย์ดำเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง		
	 ลูกหนี้การค้า	 	 (37,220,947)	 (54,093,049)	 (23,046,724)	 (46,757,411)	

	 ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 67,818	 (73,488)	 4,550,510	 -	
		 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ	 	 (4,177,955)	 (4,208,438)	 (3,960,302)	 (2,722,459)	
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 (7,519,246)	 34,945,272		 (11,589,195)	 14,196,163		
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 (289,010)	 (1,476,886)	 (228,158)	 (1,473,887)	
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)		
	 เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 -	 913,601	 (2,133,020)	
	 เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 (8,595,421)	 (9,689,038)	 (8,163,534)	 (5,518,685)	
	 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 (102,072,219)	 (105,706,221)					 (102,079,337)	 -					
	 เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 (2,336,096)	 6,696,005	 -	 -	
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 11,181,213	 7,007,224	 5,327,521	 2,544,753				
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
 
 2,923,324,552
 2,721,687,365
 1,949,071,625
 1,896,450,267

	
	 จ่ายดอกเบี้ย	 	 (368,559,706)	 (714,868,601)	 (212,793,951)	 (490,750,811)	
	 จ่ายภาษีเงินได้	 	 (115,300,713)	 (25,173,301)	 (1,016,992)	 (302,392)			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน  2,439,464,133
 1,981,645,463
 1,735,260,682
 1,405,397,064
	
	

112 ���รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 112 ���รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



(หน่วย : บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 	 (803,193,471)	 463,653,215	 (785,528,670)	 444,884,118	
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 	 257,675,630	 (73,192,641)	 -	 -	
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
	 ลดลง	 	 54,385,925	 42,592,517	 54,385,925	 -	
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	 เพิ่มขึ้น	 	 (48,724,059)	 -	 (48,724,059)	 -	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	 	 -	 -	 (3,100,000,000)	 -	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	 	 -	 -	 77,500,000	 -	
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	 	 (461,647,602)	 (67,033,899)	 (455,322,082)	 (59,610,976)	
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ	
	 สัญญาฯ	เพิ่มขึ้น	 	 (2,359,605)	 (114,408,207)	 -	 -	
จ่ายซื้อสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	
	 และการให้บริการบำบัดน้ำเสีย	 	 (1,010,074,585)	 -	 (1,010,074,585)	 -	
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์	 	 (37,179,026)	 (30,368,052)	 (37,179,026)	 -	
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	 	 1,051,726	 3,707,266	 24,942	 654,325	
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 	 -	 -	 293,993,325	 97,958,576	
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 12,988,143	 (531,165)	 12,988,336	 1,084,210	
เงินสดสุทธิจาก
(ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
 
 (2,037,076,924)
 224,419,034
 (4,997,935,894)
 484,970,253
	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	สุทธิ	 	 -	 2,854,769,600	 -	 2,854,769,600	
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน	
				การเงินลดลง	 	 (353,722)	 (3,004,482,418)	 -	 (3,000,000,000)	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น		 	 4,672,000,000	 83,000,000	 4,672,000,000	 -	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง	 	 (9,399,345,719)	 (1,446,766,571)	 (6,079,552,152)	 (1,028,757,748)	
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้	 	 6,984,863,400	 -	 6,984,863,400	 -	
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 	 (6,006,675)	 (2,001,422)	 -	 -	
เงินปันผลจ่าย	 	 (1,236,892,179)	 (598,498,845)	 (1,236,892,179)	 (598,498,845)	
เงินสดสุทธิจาก
(ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
 
 1,014,265,105
 (2,113,979,656)
 4,340,419,069
 (1,722,486,993)
	
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ	ิ 	 1,416,652,314	 92,084,841	 1,077,743,857	 117,880,324	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	 868,935,254	 776,850,413	 662,386,195	 544,505,871	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
 
 2,285,587,568
 868,935,254
 1,740,130,052
 662,386,195
	
	
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
	
รายการที่มิใช่เงินสด	
	 สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ	
	 				สัญญาฯ	เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 	 -	 22,300,637	 -	 -	
	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้กิจการที่	
	 				เกี่ยวข้องกันและเจ้าหนี้อื่น	 	 43,796,208	 -	 43,796,208	 -	
	 โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นงานระหว่างก่อสร้าง	 	 4,000,000	 -	 4,000,000	 -	
	 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและ	
	 				การให้บริการบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่นและ	
	 				เจ้าหนี้ระยะยาวอื่น	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 428,000,000	 -	 428,000,000	 -	


บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด(ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 รายละเอียด   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2552  2551 2552  2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

112 ���รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 112 ���รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

ยอดคงเหลอื
ณ
วนัที
่31
ธนัวาคม
2550	 3,290,000,000		 483,000,000		 399,000,000		 -		 931,254,065		 5,103,254,065		

กำไรสทุธสิำหรบัป	ี -		 -		 -		 -		 1,000,032,709		 1,000,032,709		

เงนิปนัผลจา่ย	(หมายเหต	ุ24)	 -		 -		 -		 -		 (598,498,845)		 (598,498,845)	

โอนกำไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร	

				เปน็สำรองอืน่	(หมายเหต	ุ17)	 -		 -		 -		 72,446,825		 (72,446,825)		 -		

ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ		 700,000,000		 2,154,769,601		 -		 -		 -		 2,854,769,601		

ยอดคงเหลอื
ณ
วนัที
่31
ธนัวาคม
2551 3,990,000,000

 2,637,769,601

 399,000,000

 72,446,825

 1,260,341,104

 8,359,557,530

	



ยอดคงเหลอื
ณ
วนัที
่31
ธนัวาคม
2551	 3,990,000,000		 2,637,769,601		 399,000,000		 72,446,825		 1,260,341,104		 8,359,557,530	

กำไรสทุธสิำหรบัป	ี -		 -		 -		 -		 1,485,345,779		 1,485,345,779	

เงนิปนัผลจา่ย	(หมายเหต	ุ24)	 -		 -		 	-		 -		 (1,236,892,179)		 	(1,236,892,179)	

โอนกำไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร	

				เปน็สำรองอืน่	(หมายเหต	ุ17)	 -		 	-		 -		 100,003,271		 (100,003,271)		 -		

ยอดคงเหลอื
ณ
วนัที
่31
ธนัวาคม
2552 3,990,000,000

 2,637,769,601

 399,000,000

 172,450,096

 1,408,791,433

 8,608,011,130

	

	

     
    กำไรสะสม  

 ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อก สว่นเกนิ จดัสรรแลว้สำรอง จดัสรรแลว้  รวม  
 และชำระแลว้ มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย สำรองอืน่ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ยอดคงเหลอื
ณ
วนัที
่31
ธนัวาคม
2550	 3,290,000,000	 483,000,000		 399,000,000	 - 	1,123,774,789	 (600,362,866)	 4,695,411,923	 19,361,483	 4,714,773,406		

กำไรสทุธสิำหรบัป	ี -		 -		 -		 -		 1,358,407,761		 -	 1,358,407,761	 8,933,843	 1,367,341,604	

เงนิปนัผลจา่ย	(หมายเหต	ุ24)	 -		 -		 -		 -		 (598,498,845)	 -	 (598,498,845)	 -	 (598,498,845)	

โอนกำไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร	

				เปน็สำรองอืน่	(หมายเหต	ุ17)	 -		 -		 -		 72,446,825	 (72,446,825)	 -	 -	 -	 -		

ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ		 700,000,000	 2,154,769,601		 -		 -		 -		 -	 2,854,769,601	 -	 2,854,769,601		

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษิทัยอ่ย	

				ลดลง	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 (2,001,422)	 (2,001,422)	

ยอดคงเหลอื
ณ
วนัที
่31
ธนัวาคม
2551 3,990,000,000
 2,637,769,601
 399,000,000

 72,446,825
 1,811,236,880

 (600,362,866)
 8,310,090,440
 26,293,904
 8,336,384,344
 

	



ยอดคงเหลอื
ณ
วนัที
่31
ธนัวาคม
2551	 3,990,000,000	 2,637,769,601		 399,000,000		 72,446,825	 1,811,236,880		 (600,362,866)		 8,310,090,440	 26,293,904	 8,336,384,344	 	

กำไรสทุธสิำหรบัป	ี -		 -		 -		 -		 1,593,627,208	 -	 1,593,627,208	 7,627,703	 1,601,254,281	

เงนิปนัผลจา่ย	(หมายเหต	ุ24)	 -		 -		 	-		 -		 (1,236,892,179)	 -	 (1,236,892,179)	 -	 (1,236,892,179)	

โอนกำไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร	

				เปน็สำรองอืน่	(หมายเหต	ุ17)	 -		 	-		 -	 100,003,271		 (100,003,271)	 -	 -	 -	 -		

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษิทัยอ่ย	

				ลดลง	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 (6,006,675)	 (6,006,675)	

ยอดคงเหลอื
ณ
วนัที
่31
ธนัวาคม
2552 3,990,000,000

 2,637,769,601
 399,000,000

 172,450,096

 2,067,968,638

 (600,362,866)
 8,666,825,469
 27,914,302
 8,604,739,771
		

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

     
    กำไรสะสม  ผลแตกตา่งของการ สว่นรวมของ 

สว่นของผูถ้อืหุน้  

 ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อก สว่นเกนิมลูคา่หุน้ จดัสรรแลว้สำรอง จดัสรรแลว้  จดัโครงสรา้งการดำเนนิ ผูถ้อืหุน้ 
สว่นนอ้ยของ

 
รวม

  
 และชำระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย สำรองอืน่ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ธรุกจิของกลุม่บรษิทั บรษิทัใหญ ่ บรษิทัยอ่ย 

สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ ่

��� 115รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย ��� 115รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัฯ 

บรษิทั	นำ้ประปาไทย	จำกดั	(มหาชน)	(“บรษิทัฯ”)	จดัตัง้ขึน้เปน็บรษิทัจำกดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์เมือ่
วนัที	่ 11	 กนัยายน	 2543	 และไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บรษิทัมหาชนจำกดั	 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั	
พ.ศ.	2535	เมือ่วนัที	่6	กรกฎาคม	2549	บรษิทัฯ	ประกอบกจิการในประเทศไทย	โดยมบีรษิทั	ช.การชา่ง	จำกดั	(มหาชน)	
ซึง่เปน็บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนตัง้ในประเทศไทยเปน็ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปา
ใหก้บัการประปาสว่นภมูภิาค	 (กปภ.)	 ในพืน้ที	่ อ.นครชยัศร	ี อ.สามพราน	 อ.พทุธมณฑล	 ในจงัหวดันครปฐม  อ.เมอืง
สมทุรสาคร	 และอ.กระทุม่แบน ในจงัหวดัสมทุรสาคร ภายใตส้ญัญาซือ้ขายนำ้ประปากบักปภ. ซึง่ไดล้งนามเมือ่วนั
ที่ 21 กนัยายน	 2543	 เปน็ระยะเวลา	 30	 ป	ี นบัจากวนัทีเ่ริม่ตน้ขายนำ้ประปา	 (วนัที	่ 21	 กรกฎาคม	 2547)	 และภายใต้
สมัปทานประกอบกจิการประปาจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	(“ผูใ้หส้มัปทาน”)	เปน็ระยะเวลา	25	ปี
นบัตัง้แตว่นัที	่ 11	 มนีาคม	 2548	 โดยบรษิทัฯ	 จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายนำ้ประปา	 และ
สมัปทานประกอบกจิการประปา	
ภายใตส้มัปทาน	ประกอบกจิการประปาดงักลา่วมขีอ้กำหนดสำคญับางประการ	ไดแ้ก	่เมือ่บรษิทัฯ	ไดท้ำการไปไดก้ึง่อายุ
สมัปทานแลว้ หากรฐับาลหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามประสงคจ์ะซือ้กจิการประปาของบรษิทัฯทัง้หมด ผูใ้ห้
สมัปทานมสีทิธถิอนคนื	สมัปทานเพือ่ซือ้หรอือนญุาตใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งซือ้กจิการประปาเชน่วา่นัน้
ตามราคาซือ้ขายกนัในตลาด	แตต่อ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ	ทราบลว่งหนา้	6	เดอืน		
ทีอ่ยูข่องบรษิทัฯ ตามทีจ่ดทะเบยีนตัง้อยูเ่ลขที่ 30/10 หมูท่ี่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตำบลไรข่งิ อำเภอสามพราน	
จงัหวดันครปฐม		 	
เมือ่วนัที	่ 29	 ธนัวาคม	 2551 บรษิทัฯ	 ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาซือ้ขายนำ้ประปาเดมิกบัการประปาสว่น
ภมูภิาค	 โดยภายใน	 660	 วนันบัแตว่นัทีล่งนามในสญัญาดงักลา่ว	 บรษิทัฯ	 ตกลงขายนำ้ประปาเพิม่ขึน้จากสญัญาเดมิ
ตามปรมิาณนำ้ประปาสว่นเพิม่และราคาทีร่ะบไุวใ้นสญัญา	
2. เกณฑใ์นการจดัทำงบการเงนิ 

2.1	 งบการเงนินีจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ำหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช	ี พ.ศ.	 2547	 และการแสดง																		

	 รายการในงบการเงนิไดท้ำขึน้เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ลงวนัที	่ 30	 มกราคม												

	 2552	ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช	ีพ.ศ.	2543		

	 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเปน็งบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ ใชเ้ปน็ทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษ						

	 แปลมาจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยดงักลา่ว	

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญช	ี

2.2	 เกณฑใ์นการจดัทำงบการเงนิรวม	

 ก)	 งบการเงนิรวมนีไ้ดจ้ดัทำขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั	 นำ้ประปาไทย	 จำกดั	 (มหาชน)	 (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่																	

	 	“บรษิทัฯ”)	และบรษิทัยอ่ย	(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่	“บรษิทัยอ่ย”)	ดงัตอ่ไปนี้

บริษัท	วอเตอร์โฟลว์	จำกัด	 บริการจัดการและบำรุง	 ไทย	 100	 100	 0.32	 0.37	 0.07	 -	
	 รักษาโครงการน้ำประปา	

บริษัท	ประปาปทุมธานี	จำกัด		 ผลิตและจำหน่ายน้ำ	 ไทย	 98	 98	 21.28	 25.87	 33.19	 33.61	
	 ประปาให้กับการประปา	
	 ส่วนภูมิภาคในจังหวัด	
	 ปทุมธานี	

บริษัท	บีเจที	วอเตอร์	จำกัด	 บริการจัดการและบำรุง	 ไทย	 98	 98	 0.27	 0.33	 1.05	 1.02	
(ถือหุ้นโดยบริษัทประปา	ปทุมธาน	ี รักษาโครงการน้ำประปา	 			(โดยทางอ้อม)			(โดยทางอ้อม)	
จำกัดในอัตราร้อยละ	100)	


 2552 2551 2552 2551 2552 2551  

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  
 

     รอ้ยละของสนิทรพัย ์ รอ้ยละของรายได ้ 

     ทีร่วมอยูใ่น ทีร่วมอยูใ่นรายไดร้วม  

   
จดัตัง้ขึน้ใน อตัรารอ้ยละ

 สนิทรพัยร์วม สำหรบัปสีิน้สดุ  

 
ชือ่บรษิทั ลกัษณะธรุกจิ ประเทศ ของการถอืหุน้

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม วนัที ่31 ธนัวาคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

��� 115รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย ��� 115รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



	 ข)	 บรษิทัฯ	 นำงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยมารวมในการจดัทำงบการเงนิรวมตัง้แตว่นัทีไ่ดม้า	 (วนัทีบ่รษิทัฯ	 มอีำนาจใน														

 	 การควบคมุบรษิทัยอ่ย)	จนถงึวนัทีบ่รษิทัฯสิน้สดุการควบคมุบรษิทัยอ่ยนัน้	
	 ค)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับ												
	 	 ของบรษิทัฯ	
	 ง)	 ยอดคงคา้งระหวา่งบรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ย	 รายการคา้ระหวา่งกนัทีม่สีาระสำคญัไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมนี	้							
	 	 แลว้	
 จ)	 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของ																		
	 	 บรษิทัฯ	และแสดงเปน็รายการแยกตา่งหากในงบกำไรขาดทนุรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบดลุรวม	
2.3	 บรษิทัฯ	 ไดจ้ดัทำงบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชนต์อ่สาธารณะ	 ซึง่แสดงเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย	 ตามวธิรีาคา										
	 	 ทนุ	

3. การประกาศใชม้าตรฐานการบญัชใีหม ่
ในเดอืนมถินุายน	 2552	 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัช	ี ฉบบัที	่ 12/2552	 เรือ่ง	 การจดัเลขระบฉุบบั
มาตรฐานการบญัชขีองไทยใหต้รงตามมาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ	 การอา้งองิเลขมาตรฐานการบญัชใีนงบการ
เงนินีไ้ดถ้อืปฏบิตัติามประกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัดงักลา่ว	
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญช	ี					
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และแนวปฏบิตัทิางการบญัชใีหมด่งัตอ่ไปนี	้

	 3.1 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน	

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย  
    (ปรับปรุง 2550) และการดำเนินงานที่ยกเลิก  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  

มาตรฐานการบญัช	ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	 และแนวปฏบิตัทิางการบญัชขีา้งตน้ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิ
สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2552	เปน็ตน้ไป	ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯไดป้ระเมนิแลว้
เหน็วา่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที	่ 5	 (ปรบัปรงุ	 2550)	 แนวปฏบิตัทิางการบญัชสีำหรบัการบนัทกึสทิธิ
การเช่า และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ	
บรษิทัฯ	สว่นแมบ่ทการบญัช	ี (ปรบัปรงุ	 2550)	และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่ 36	 (ปรบัปรงุ	 2550)	 ไมม่ผีลกระทบ
อยา่งเปน็สาระสำคญัตอ่งบการเงนิสำหรบัปปีจัจบุนั	

3.2	 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน	

อยา่งไรกต็าม	กจิการสามารถนำมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่24	 (ปรบัปรงุ	2550)	และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่40	

มาถอืปฎบิตักิอ่นกำหนดได	้

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ	 ไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่ 20	 และมาตรฐานการบญัชแีบบที	่ 40	 ไม่

เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	สว่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่24(ปรบัปรงุ	2550)	จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระ

สำคญัตอ่งบการเงนิสำหรบัปทีีเ่ริม่ใชม้าตรฐานการบญัชดีงักลา่ว	

  วันที่มีผลบังคับใช้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจาก 1 มกราคม 2555  

    รัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  

    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 

    (ปรับปรุง 2550)    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2554  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554  
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4. นโยบายการบญัชทีีส่ำคญั 
4.1
 การรับรู้รายได้


รายไดจ้ากการขายนำ้ประปา	
รายได้จากการขายน้ำประปารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดส่งน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคแล้ว
ราย	ไดจ้ากการขายนำ้ประปาแสดงมลูคา่ตามราคาในใบกำกบัสนิคา้โดยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่สำหรบัปรมิาณนำ้
ประปาทีไ่ดส้ง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแลว้	

รายไดจ้ากการบรกิาร	
รายไดจ้ากการบรกิารแสดงมลูคา่ตามใบแจง้หนีซ้ึง่ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ของบรกิารทีใ่หแ้ลว้	

ดอกเบีย้รบั	
ดอกเบีย้ถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคำนงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ	

เงนิปนัผลรบั	
เงนิปนัผลรบัถอืเปน็รายไดเ้มือ่มสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล	

4.2
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	 หมายถงึ	 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร	 และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลอ่งสงู
ซึง่	ถงึกำหนดจา่ยคนืภายในระยะเวลาไมเ่กนิ	3	เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จำกดัในการเบกิใช	้

4.3
 ลูกหนี้การค้า

ลกูหนีก้ารคา้แสดงตามมลูคา่ตามจำนวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยบนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู
สำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเกบ็เงนิและการวเิคราะหอ์ายหุนี	้	

4.4
 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

วตัถดุบิและวสัดคุงเหลอืแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ	(วธิเีขา้กอ่น	-	ออกกอ่น)	หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใด
จะตำ่กวา่	และจะถอืเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุการผลตินำ้ประปาเมือ่มกีารเบกิใช	้

4.5
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ ตน้ทนุการลงทนุในบรษิทั
ยอ่ย	 ไดแ้กม่ลูคา่ทีบ่รษิทัฯ	จา่ยไปเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรษิทัยอ่ย	ทัง้นีบ้รษิทัยอ่ยทีป่ระกอบกจิการภายใตส้ญัญาใหส้ทิธิ
ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคและสัมปทานที่ได้รับจากกิจการหรือหน่วยงาน
ของภาครัฐซึ่งมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิและสัมปทานอันจำกัดตามที่กำหนดใน
สญัญาใหส้ทิธแิละสมัปทาน อกีทัง้ทรพัยส์นิสว่นใหญท่ีใ่ชใ้นการประกอบกจิการของบรษิทัยอ่ยยงัมภีาระผกูพนัที่
ผูไ้ดร้บัสทิธจิะตอ้งสง่มอบใหแ้กก่ารประปาสว่นภมูภิาค ดงันัน้ตน้ทนุการลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบกจิการภาย
ใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานดังกล่าวส่วนหนึ่งถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาในสิทธิในการประกอบ
กิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานที่บริษัทย่อยได้รับ ซึ่งบริษัทฯ ตัดจำหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรง
ภายในระยะเวลาของสญัญาใหส้ทิธนิบัจากวนัทีล่งทนุในบรษิทัยอ่ยนัน้ และแสดงเปน็คา่ตดัจำหนา่ยเงนิลงทนุใน
บรษิทัยอ่ย	จำนวนทีต่ดัจำหนา่ยรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุ	
สำหรับบริษัทย่อยที่โอนการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่มาที่บริษัทฯหลังจากที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัทย่อยดัง
กล่าวเพื่อเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตต้นทุนการลงทุนในบริษัทย่อยนั้นส่วนหนึ่งถือ
เสมอืนวา่เปน็การลงทนุเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การดำเนนิงานสว่นดงักลา่วซึง่บรษิทัฯ ตดัจำหนา่ยสว่นดงักลา่วโดยวธิเีสน้
ตรงภายในระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายนำ้ประปาระหวา่งบรษิทัฯ กบัการประปาสว่นภมูภิาคนบัจากวนัทีล่งทนุใน
บรษิทัยอ่ยนัน้และแสดงเปน็คา่ตดัจำหนา่ยเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย	 จำนวนทีต่ดัจำหนา่ยรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบ
กำไรขาดทนุ	

4.6
 ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
และค่าเสื่อมราคา

ทีด่นิแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ	 อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม	 และคา่เผือ่การ
ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย	์(ถา้ม)ี	
คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยค์ำนวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 3 ป	ี		
5	ป	ีและ	10	ป	ียกเวน้สนิทรพัยใ์นการผลตินำ้ประปาของบรษิทัฯคำนวณโดยการใชว้ธิผีนัแปรตามหนว่ยผลติ	ซึง่มี
วธิคีำนวณดงันี	้
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ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด = ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด  x   
  อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด  
 
อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด =  จำนวนผลผลิตน้ำประปาจริงสำหรับงวด  

   (จำนวนผลผลิตน้ำประปาจริงสำหรับงวด + ประมาณการ   
   จำนวนผลผลิตน้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 
   ซื้อขายน้ำประปา)  
 
ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาสุทธิ = สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาทั้งหมด - ค่าเสื่อมราคา 
ณ วันต้นงวด  สะสมถึงวันต้นงวด  
  
 

สนิทรพัยใ์นการผลตินำ้ประปาของบรษิทัฯ	ประกอบดว้ย	ตน้ทนุคา่กอ่สรา้งโรงผลตินำ้ประปา	และระบบในการจา่ย
นำ้ประปา	รวมทัง้ดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง	 	
คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนนิงาน	
ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาสำหรบัทีด่นิและงานระหวา่งกอ่สรา้ง		

4.7	 สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ
และค่าตัดจำหน่าย	
สนิทรพัยใ์นการผลตินำ้ประปาของบรษิทั	 ประปาปทมุธาน	ี จำกดั	 ซึง่ตอ้งโอนใหแ้กก่ารประปาสว่นภมูภิาคเมือ่สิน้
สดุอายสุญัญาใหส้ทิธดิำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปา	 ไดแ้ก	่ ทีด่นิ	 โรงผลตินำ้ประปา	 และระบบในการจา่ย
น้ำประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายของ
สนิทรพัยใ์นการผลตินำ้ประปาคำนวณโดยการใชว้ธิผีนัแปรตามหนว่ยผลติ	ซึง่มวีธิคีำนวณดงันี	้

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด = ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุด 
  อายุสัญญาสุทธิ ณ วันต้นงวด x อัตราส่วนการผลิต  
  น้ำประปาสำหรับงวด  
  
อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด =  จำนวนผลผลิตน้ำประปาจริงสำหรับงวด  

   (จำนวนผลผลิตน้ำประปาจริงสำหรับงวด + ประมาณการ   
   จำนวนผลผลิตน้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 
   ให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา)  
  
ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอน = สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯสุทธิ ณ วันต้นงวด  ทั้งหมด - ค่าตัดจำหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด 

คา่ตดัจำหนา่ยรวมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนนิงาน	
งานระหวา่งกอ่สรา้งแสดงมลูคา่ตามราคาทนุและไมม่กีารตดัจำหนา่ย	

4.8
 ต้นทุนการกู้ยืม	
ตน้ทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการจดัหาหรอืกอ่สรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้รอ้ม
ใชห้รอืขาย ไดถ้กูนำไปรวมเปน็ราคาทนุของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามทีมุ่ง่
ประสงค์ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ตน้ทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืนัน้	

4.9
 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสียและค่าตัดจำหน่าย

บรษิทัฯ บนัทกึตน้ทนุคา่สทิธใินการดำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปาและการใหบ้รกิารบำบดันำ้เสยี (“สทิธิ
การดำเนนิงาน”)	ในราคาทนุทีซ่ือ้มา	โดยปนัสว่นคา่สทิธใินการดำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปา	และคา่สทิธิ
ในการใหบ้รกิารบำบดันำ้เสยีตามสดัสว่นรายไดท้ีค่าดวา่จะไดร้บัทีค่ำนวณได	้ณ	วนัทีซ่ือ้	
4.9.1
 สทิธใินการดำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปา	
	 สทิธใินการดำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปาแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจำหนา่ยสะสมและคา่																	
	 เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิในการดำเนินงานดังกล่าวคำนวณโดยใช้วิธีผันแปรตาม																
	 หนว่ยผลติ ซึง่มวีธิคีำนวณดงันี	้
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ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด = สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาสุทธิ  
  ณ วันต้นงวด x อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด  
  
อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด =  จำนวนผลผลิตจริงของการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด  

   (จำนวนผลผลิตจริงของการผลิตน้ำประปา   
   สำหรับงวด + ประมาณการจำนวนผลผลิตในอนาคตของการ 
   ผลิตน้ำประปาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดำเนินงาน)  
 
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่าย = สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา  
   น้ำประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด  - ค่าตัดจำหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด  


คา่ตดัจำหนา่ยรวมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนนิงาน	
4.9.2
 สทิธใินการใหบ้รกิารบำบดันำ้เสยี	
	 สทิธใินการใหบ้รกิารบำบดันำ้เสยีแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจำหนา่ยสะสมและคา่เผือ่การดอ้ยคา่

(ถา้ม)ี	 คา่ตดัจำหนา่ยของสทิธใินการดำเนนิงานดงักลา่วคำนวณโดยใชว้ธิผีนัแปรตามหนว่ยผลติ	 ซึง่มวีธิ	ี											
	 คำนวณดงันี	้

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด = สิทธิในการดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด    
  x อัตราส่วนการบำบัดน้ำเสียสำหรับงวด  
 
อัตราส่วนการบำบัดน้ำเสียสำหรับงวด =  จำนวนผลผลิตจริงของการบำบัดน้ำเสียสำหรับงวด  

   (จำนวนผลผลิตจริงของการบำบัดน้ำเสียสำหรับงวด  
   + ประมาณการจำนวนผลผลิตในอนาคตของการบำบัด 
   น้ำเสียจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดำเนินงาน)  
  
สิทธิในการดำเนินการให้บริการบำบัด = สิทธิในการดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
   น้ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด   - ค่าตัดจำหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด  
 

คา่ตดัจำหนา่ยรวมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนนิงาน	
4.10
 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	

คา่สทิธใินการดำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปาทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัฯ ซือ้หุน้สามญับรษิทั ประปาปทมุธาน	ี	
จำกดั ในราคาทีส่งูกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของบรษิทัยอ่ยดงักลา่วถอืเปน็สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายใุชง้านจำกดั ซึง่
เเสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจำหนา่ยสะสมเเละคา่เผือ่การดอ้ยคา่	(ถา้ม)ี	
บรษิทัฯ คดิคา่ตดัจำหนา่ยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาใหส้ทิธดิำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปาทีเ่หลอื
อยูข่องบรษิทัยอ่ยดงักลา่ว	 นบัจากวนัทีบ่รษิทัฯ	 ซือ้หุน้สามญับรษิทัยอ่ย	 (ประมาณ	 16	 ป)ี	 เเละจะมกีารประเมนิ
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยเ์มือ่มขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้เกดิการดอ้ยคา่	บรษิทัฯ	จะทบทวนระยะเวลาการตดัจำหนา่ย
และวิธีการตัดจำหน่ายของสิทธิในการดำเนินการผลิตเเละจำหน่ายน้ำประปาทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จำหนา่ย	รบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุ	

4.11
 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำนาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูควบคมุ
โดยบรษิทัฯ	ไมว่า่จะเปน็โดยทางตรงหรอืทางออ้ม	หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ	
นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบคุคลซึง่มอีทิธพิลอยา่งเปน็สาระสำคญั
กบับรษิทัฯ	 ผูบ้รหิารสำคญั	 กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ	 ทีม่อีำนาจในการวางแผนและควบคมุการดำเนนิ
งานของบรษิทัฯ	

4.12
 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัทีใ่นงบดลุ	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยจะทำการประเมนิการดอ้ยคา่ของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณห์รอืสนิทรพัยท์ี่
ไมม่ตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยหากมขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยคา่	 และจะทำการประเมนิการ
ดอ้ยคา่ของสทิธใินการดำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปาเปน็รายปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูข้าดทนุจาก

��8 ��9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย ��8 ��9รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



 2552 2551 2552 2551 

(หน่วย : ล้านบาท) 

การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการใชส้นิทรพัย์
แลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่	 ในการประเมนิมลูคา่จากการใชส้นิทรพัย	์ บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยประมาณการกระแส
เงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัยแ์ละคำนวณคดิลดเปน็มลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดกอ่น
ภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัยท์ีก่ำลงัพจิารณาอยู	่ ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขาย	 บรษิทัฯ	 และ
บริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการ
สามารถจะไดม้าจากการจำหนา่ยสนิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทนุในการจำหนา่ย	โดยการจำหนา่ยนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวาม
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ
เกีย่วขอ้งกนั	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในงบกำไรขาดทนุ	

4.13
ผลประโยชน์พนักงาน	
บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยรบัรูเ้งนิเดอืน	คา่จา้ง	โบนสั	และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสำรองเลีย้งชพี	
เปน็คา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิรายการ	

4.14
ภาษีเงินได้

บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยบนัทกึภาษเีงนิไดโ้ดยคำนวณจากกำไรสทุธทิางภาษตีามกฎหมายภาษอีากร	

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี	
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและ
การตัง้สมมตฐิาน	 ซึง่มผีลกระทบตอ่จำนวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	 ดว้ยเหตนุีผ้ลที่
เกดิขึน้จรงิจงึอาจแตกตา่งไปจากจำนวนทีป่ระมาณไว	้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ในระหวา่งป	ี บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยมรีายการธรุกจิทีส่ำคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	 รายการธรุกจิดงักลา่ว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	
ซึง่เปน็ไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุไดด้งันี	้	

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย	
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)		
รายได้อื่น	 -	 -	 7.5	 1.3	 ราคาตามสัญญา	
ดอกเบี้ยรับ	 -	 -	 19.4	 -	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้น	
	 	 	 	 	 ต่ำลบส่วนต่างที่กำหนดต่อปี	
ต้นทุนขายและบริการ	 -	 -	 36.4	 28.7	 ราคาตามสัญญา	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 -	 -	 0.8	 -	 ราคาตามสัญญา	
รายการธุรกิจกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน		
ค่าธรรมเนียมบริการ	 0.8	 0.8	 -	 -	 ราคาตามสัญญา	
ค่างานระหว่างก่อสร้าง	 362.6	 -	 362.6	 -	 ราคาตามสัญญา	
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา	
			ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ	 -	 77.8	 -	 -	 ราคาตามสัญญา	
สิทธิในการดำเนินการผลิตและ	
			จำหน่ายน้ำประปาและการให้	
			บริการบำบัดน้ำเสีย	 1,400	 -	 1,400	 -	 ราคาตามสัญญา	



  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา 

120 121รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 120 121รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



ยอดคงคา้งระหวา่งบรษิทัฯ	และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	และ	2551	มรีายละเอยีดดงันี	้

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2552 2551 2552 2551 

ลูกหนี้อื่น
-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	
บริษัทย่อย		
บริษัท	วอเตอร์โฟลว์	จำกัด	 -	 -	 117,000	 4,689,068	
	 	 -	 -	 117,000	 4,689,068	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	
บริษัท	ช.การช่าง	จำกัด	(มหาชน)	 -	 89,376	 -	 -	
อื่นๆ	 21,558	 -	 21,558	 -	
	 	 21,558	 89,376	 21,558	 -	
  21,558
 89,376
 138,558
 4,689,068		

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน


 และดอกเบี้ยค้างรับ
	
บริษัทย่อย		
บริษัท	ประปาปทุมธานี	จำกัด		
	 เงินต้น	 -	 -	 3,022,500,000	 -	
	 ดอกเบี้ย	 -	 -	 601,295	 -	
รวม	 -	 -	 3,023,101,295	 -	
หัก:	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและ	
	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 -	 -	 (310,601,295)	 -	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

กัน
-
สุทธิ -
 -
 2,712,500,000
 -		

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	
บริษัท	ช.การช่าง	จำกัด	(มหาชน)	 41,452,975	 95,838,900	 41,452,975	 95,838,900	
  41,452,975
 95,838,900
 41,452,975
 95,838,900
	
	
เจ้าหนี้การค้า
-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	
บริษัทย่อย		
บริษัท	วอเตอร์โฟลว์	จำกัด	 -	 -	 3,420,284	 2,506,683	
  -
 -
 3,420,284
 2,506,683		

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	
บริษัทย่อย		
บริษัท	ประปาปทุมธานี	จำกัด	 -	 -	 188,097	 -	
  -
 -
 188,097
 -	
	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
บริษัท	ช.การช่าง	จำกัด	(มหาชน)	 29,335,406	 102,580,543	 29,295,045	 102,547,623	
บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำกัด	 467,963	 -	 280,189	 -	
	 	 29,803,369	 102,580,543	 29,575,234	 102,547,623	
  29,803,369
 102,580,543
 29,575,234
 102,547,623		

เจ้าหนี้อื่น
-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	
บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำกัด	 214,000,000	 -	 214,000,000	 -	
  214,000,000
 -
 214,000,000
 -
	
	

	

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย : บาท) 

120 121รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 120 121รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



ในระหวา่งป	ี2552	เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมกีารเคลือ่นไหวดงัตอ่ไปนี	้

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบส่วนต่างที่กำหนด

(MLR-margin) ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกไตรมาส เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้าย
ภายในเดอืนกนัยายน	2562	
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
ในป	ี 2552	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยเงนิเดอืน	 โบนสั	 คา่เบีย้ประชมุและเงนิบำเหนจ็ใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิาร	
เปน็จำนวนเงนิ	 52.6	 ลา้นบาท	 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ:	 32.9	 ลา้นบาท)	 (2551:	 40.9	 	 ลา้นบาท	 งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ:	22.2	ลา้นบาท)	

7. ลูกหนี้การค้า 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	และ	2551	ยอดลกูหนีก้ารคา้มอีายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัทีถ่งึกำหนดชำระนอ้ยกวา่	3	เดอืน	

8. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ  

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
	
บริษัท	ประปาปทุมธานี	จำกัด	
	 เงินต้น	 -	 3,100,000,000	 (77,500,000)	 3,022,500,000	
	 ดอกเบี้ย	 -	 19,411,021	 (18,809,726)	 601,295

 
 -
 3,119,411,021
 (96,309,726)
 3,023,101,295
	

	

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่  

 
1 มกราคม 2552

 
เพิ่มขึ้น ลดลง

 
31 ธันวาคม 2552 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2552 2551 2552 2551 

วัตถุดิบ	 4,786,864	 4,405,595	 2,937,284	 2,205,907	
อะไหล่	 17,716,610	 13,919,924	 10,792,645	 7,563,720	
รวม
 22,503,474
 18,325,519
 13,729,929
 9,769,627
	


  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2552 2551 2552 2551 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย : บาท) 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
-
กิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน
	
บริษัท	ช.การช่าง	จำกัด	(มหาชน)	 7,900,746	 -	 7,900,746	 -	
  7,900,746
 -
 7,900,746	 -	

เจ้าหนี้เงินประกัน
-
บริษัทย่อย
	
บริษัท	วอเตอร์โฟลว์	จำกัด	 -	 -	 5,000,000	 5,000,000	
  -
 -
 5,000,000
 5,000,000		

เจ้าหนี้ระยะยาวอื่น
-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	
บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำกัด	 214,000,000	 -	 214,000,000	 -	
  214,000,000
 -
 214,000,000	 -	


122 123รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 122 123รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหวา่งป	ีบรษิทัฯ	 ไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	 เปน็จำนวน	294.0	ลา้นบาท	ตามมตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการของบรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	เมือ่วนัที	่29	ตลุาคม	2552	
 
การควบรวมของบริษัทย่อย

เมือ่วนัที	่ 30	 กนัยายน	 2552	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ	 ไดม้มีตอินมุตักิารปรบัโครงสรา้งการดำเนนิงานของ
กลุม่บรษิทั	โดยการควบรวมบรษิทัยอ่ยสองบรษิทัไดแ้ก	่บรษิทั	วอเตอรโ์ฟลว	์จำกดั	และบรษิทั	บเีจท	ีวอเตอร	์จำกดั	โดย
บรษิทัใหมร่บัไปซึง่ทรพัยส์นิ	 หนีส้นิ	 สทิธ	ิ หนา้ที	่ ความรบัผดิชอบของบรษิทัยอ่ยทัง้สองบรษิทั	 ซึง่การควบรวมดงักลา่ว	
จะแลว้เสรจ็ในเดอืนมกราคม	2553	

 ชื่อบริษัท ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ  

บรษิทั	วอเตอรโ์ฟลว	์จำกดั	 10	 10	 100	 100	 700,000,000		 700,000,000		 -		 -	

บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ีจำกดั	

			และบรษิทัยอ่ย	 1,200	 1,200	 98	 98	 3,998,309,900		 3,998,309,900		 293,993,325		 97,958,576	

	 	 	 	 	 	 4,698,309,900		 4,698,309,900		 293,993,325		 97,958,576	

หกั:	คา่ตดัจำหนา่ยเงนิลงทนุใน	

			บรษิทัยอ่ยสะสม	 	 	 	 	 (546,468,034)		 (324,973,886)		 -		 -	

หกั:	เงนิปนัผลรบัจากกำไร	

			กอ่นการซือ้หุน้	 	 	 	 	 (20,000,000)		 (20,000,000)		 -		 -	

รวม
 
 
 
 
 4,131,841,866

 4,353,336,014

 293,993,325

 97,958,576		



(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เงินปันผลรับระหว่างปี   

122 123รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 122 123รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

   สินทรัพย์  อาคารและ เครื่องตกแต่ง 
 ที่ดิน ในการผลิต 

งานระหว่าง
 สิ่งปรับปรุง และอุปกรณ์  ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

   น้ำประปา 
ก่อสร้าง

 อาคาร สำนักงาน   

ราคาทนุ

	

31	ธนัวาคม	2551	 397,531,902		 9,546,709,066		 57,223,738		 9,893,267		 11,441,279		 12,187,321		 7,270,272		 10,042,256,845	

ซือ้เพิม่	 -		 -		 537,050,317		 -		 2,572,999		 674,000		 -		 540,297,316	

จำหนา่ย	 -		 -		 -		 -		 (291,744)		 -		 -		 (291,744)	

โอนเขา้	(ออก)	 -		 -		 (31,646,943)		 405,238		 29,241,705		 -		 2,000,000		 -	

31	ธนัวาคม	2552	 397,531,902		 9,546,709,066		 562,627,112		 10,298,505		 42,964,239		 12,861,321		 9,270,272		 10,582,262,417	

คา่เสือ่มราคาสะสม

31	ธนัวาคม	2551	 -		 1,170,408,352		 -		 1,909,601		 5,315,049		 7,054,713		 3,287,072		 1,187,974,787	

คา่เสือ่มราคาสำหรบัป	ี -		 325,667,032		 -		 1,612,714		 7,387,379		 1,957,870		 1,757,616		 338,382,611	

คา่เสือ่มราคาสะสมสำหรบั	

			สว่นทีจ่ำหนา่ย	 -		 -		 -		 -		 (290,979)		 -		 -		 (290,979)	

31	ธนัวาคม	2552	 -		 1,496,075,384		 -		 3,522,315		 12,411,449		 9,012,583		 5,044,688		 1,526,066,419	

มลูคา่สทุธติามบญัช
ี
	

31	ธนัวาคม	2551	 397,531,902		 8,376,300,714		 57,223,738		 7,983,666		 6,126,230		 5,132,608		 3,983,200		 8,854,282,058	

31	ธนัวาคม	2552	 397,531,902		 8,050,633,682		 562,627,112		 6,776,190		 30,552,790		 3,848,738		 4,225,584		 9,056,195,998	

คา่เสือ่มราคาสำหรบัป
ี
	

2551	(324		ลา้นบาท	รวมอยูใ่นตน้ทนุขายนำ้ประปาและบรกิาร	สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)	 	 	 	 328,503,885	

2552	(333		ลา้นบาท	รวมอยูใ่นตน้ทนุขายนำ้ประปาและบรกิาร	สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)	 	 	 	 338,382,611	



(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สินทรัพย์  อาคารและ เครื่องตกแต่ง 
 ที่ดิน ในการผลิต 

งานระหว่าง
 สิ่งปรับปรุง และอุปกรณ์  ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

   น้ำประปา 
ก่อสร้าง

 อาคาร สำนักงาน   

ราคาทนุ		

31	ธนัวาคม	2551	 452,264,402		 9,546,709,065		 57,223,738		 9,893,267		 49,914,445		 31,497,138		 20,756,675		 10,168,258,730	

จดัประเภทรายการใหม	่ -		 -		 -		 -		 (1,287,578)		 -		 -		 (1,287,578)	

ซือ้เพิม่	 -		 -		 537,050,317		 -		 6,607,145		 2,611,289		 354,085		 546,622,836	

จำหนา่ย	/	ตดัจำหนา่ย	 -		 -		 -		 -		 (589,138)		 (1,663,005)		 (2,756,700)		 (5,008,843)	

โอนเขา้	(ออก)	 -		 -		 (31,646,943)		 405,238		 	29,241,705		 -		 2,000,000		 -	

31	ธนัวาคม	2552	 452,264,402		 9,546,709,065		 562,627,112		 10,298,505		 83,886,579		 32,445,422		 20,354,060		 10,708,585,145	

คา่เสือ่มราคาสะสม

31	ธนัวาคม	2551	 -		 1,170,408,353		 -		 1,909,601		 38,664,533		 16,699,921		 15,075,935		 1,242,758,343	

จดัประเภทรายการใหม	่ -		 -		 -		 -		 (6,349)		 -		 -		 (6,349)	

คา่เสือ่มราคาสำหรบัป	ี -		 325,667,030		 -		 1,612,714		 9,636,772		 5,245,255		 2,671,449		 344,833,220	

คา่เสือ่มราคาสะสมสำหรบั																																				

			สว่นที	่จำหนา่ย	/	ตดัจำหนา่ย	 -		 -		 -		 -		 (581,351)		 (1,058,849)		 (2,756,699)		 (4,396,899)	

31	ธนัวาคม	2552	 -		 1,496,075,383		 -		 3,522,315		 47,713,605		 20,886,327		 14,990,685		 1,583,188,315	

มลูคา่สทุธติามบญัช
ี

	

31	ธนัวาคม	2551	 452,264,402		 8,376,300,712		 57,223,738		 7,983,666		 11,249,912		 14,797,217		 5,680,740		 8,925,500,387	

31	ธนัวาคม	2552	 452,264,402		 8,050,633,682		 562,627,112		 6,776,190		 36,172,974		 11,559,095		 5,363,375		 9,125,396,830	

คา่เสือ่มราคาสำหรบัป
ี	

2551	(328		ลา้นบาท	รวมอยูใ่นตน้ทนุขายนำ้ประปาและบรกิาร	สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)	 	 	 	 335,500,846	

2552	(336		ลา้นบาท	รวมอยูใ่นตน้ทนุขายนำ้ประปาและบรกิาร	สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)	 	 	 	 344,833,220	

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

ณ	วนัที	่ 31	ธนัวาคม	2552	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยมอีาคารและอปุกรณจ์ำนวนหนึง่ซึง่ตดัคา่เสือ่มราคาหมดแลว้แตย่งั
ใชง้านอยู	่ ราคาทนุของสนิทรพัยด์งักลา่วมจีำนวนเงนิประมาณ	 49.1	 ลา้นบาท	 (2551:	 38.9	 ลา้นบาท)	 (งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ:	6.8	ลา้นบาท	2551:	3.3	ลา้นบาท)	
ในระหวา่งป	ี 2552	 บรษิทัฯ	 รวมตน้ทนุการกูย้มืจำนวนเงนิประมาณ	 37.2	 ลา้นบาท	 เปน็สว่นหนึง่ของทีด่นิ	 อาคารและ
อปุกรณ	์

124 125รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 124 125รายงานประจำปี 2552 บมจ.น้ำประปาไทย 



11. สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 

ราคาทุน

	
31	ธันวาคม	2551	 413,087,705	 5,933,703,006	 2,360,832	 6,349,151,543	
จัดประเภทรายการใหม่	 -	 1,287,578	 -	 1,287,578	
ซื้อเพิ่ม	 -	 2,268,150	 91,455	 2,359,605	
โอนเข้า	(ออก)	 -	 2,452,287	 (2,452,287)	 -	
31	ธันวาคม	2552	 413,087,705	 5,939,711,021	 -	 6,352,798,726	
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
31	ธันวาคม	2551	 166,897,573	 2,047,840,760	 -	 2,214,738,333	
จัดประเภทรายการใหม่	 -	 6,349	 -	 6,349	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	 15,061,345	 238,744,537	 -	 253,805,882	
31	ธันวาคม	2552	 181,958,918	 2,286,591,646	 -	 2,468,550,564	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
		
31	ธันวาคม	2551	 246,190,132	 3,885,862,246	 2,360,832	 4,134,413,210	
31	ธันวาคม	2552	 231,128,787	 3,653,119,375	 -	 3,884,248,162	

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีที่รวมอยู่ในต้นทุนขายน้ำประปาในงบกำไรขาดทุน
2551	 	 	 	 246,719,618	
2552	 	 	 	 253,805,882	

   โรงผลิตน้ำประปา 
  และระบบในการจ่าย งานระหว่าง   
 ที่ดิน น้ำประปา ก่อสร้าง รวม 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

สนิทรพัยใ์นการผลตินำ้ประปาของบรษิทั	 ประปาปทมุธาน	ี จำกดั	 จะถกูโอนใหก้บัการประปาสว่นภมูภิาคภายหลงัจาก
สิน้สดุอายสุญัญาใหส้ทิธดิำเนนิการผลติและจำหนา่ยนำ้ประปา	25	ป	ี

12. สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจ 

31 ธันวาคม 2552 

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย	 1,410,074,586	
หัก:	สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและ																																													
	 การให้บริการบำบัดน้ำเสียตัดจำหน่ายสะสม	 (9,756,047)	
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและ																																															
	 การให้บริการบำบัดน้ำเสีย	-	สุทธิ	 1,400,318,539	



13.  สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2552        31 ธันวาคม 2551 

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	 3,169,108,803	 3,169,108,803	
หัก:	สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่ายสะสม	 (479,916,807)	 (284,970,416)	
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	-	สุทธิ	 2,689,191,996	 2,884,138,387	

เมือ่วนัที	่31	กรกฎาคม	2552	ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที	่1/2552	ของบรษิทัฯ	มมีตอินมุตัใิหบ้รษิทัฯ	 เขา้ทำสญัญา
ซื้อสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่ลูกค้าภายในเขตนิคม
อตุสาหกรรมบางปะอนิ	(“สทิธกิารดำเนนิงาน”)	จากบรษิทั	ทีด่นิบางปะอนิ	จำกดั	มลูคา่รวมทัง้สิน้	1,400	ลา้นบาท	โดย
แบง่ชำระเปน็งวดตามทีก่ำหนดในสญัญา	
ยอดคงคา้งของรายการดงักลา่วเเสดงเปน็	เจา้หนีอ้ืน่	-	กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	จำนวน	214	ลา้นบาท	และ	เจา้หนีร้ะยะยาว
อืน่	-	กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	จำนวน	214	ลา้นบาทในงบดลุ	
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	 1.	 MLR	–	อัตราที่ระบุ	 ชำระคืนเป็นงวดทุก	3	เดือน		
	 	 ในสัญญาระหว่าง		 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม	2553	 	 	
	 	 2.00%	-	2.25%		 ถึงเดือนมิถุนายน	2562	 1,072,000,000	 -	 1,072,000,000	 -	
	 2.	 MLR	–	อัตราที่ระบุ	 ชำระคืนเป็นงวดทุก	3	เดือน		
	 	 ในสัญญาระหว่าง	 เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม	2552	
	 	 	2.00%	-	2.25%	 ถึงเดือนกันยายน	2562	 3,510,000,000	 -	 3,510,000,000	 -	
	 3.	 MLR	–	1%	 ชำระคืนเป็นงวดทุก	3	เดือน	
	 	 	 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม	2548			
	 	 	 ถึงเดือนตุลาคม	2559	 -	 5,016,200,000	 -	 5,016,200,000	
	 4.	 MLR,	MLR	–	0.5%	 ชำระคืนเป็นงวดทุก	3	เดือน	
	 	 	 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม	2551	
	 	 	 ถึงเดือนตุลาคม	2559	 -	 973,352,152	 -	 973,352,152	
	 5.	 MLR	–	0.5%	 ชำระคืนเป็นงวดทุก	6	เดือน	
	 	 	 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2548		
	 	 	 ถึงเดือนธันวาคม	2558		 -	 2,626,932,846	 -	 -	
	 6.	 MLR	 ชำระคืนเป็นงวดทุก	6	เดือน	
	 	 	 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2551	
	 	 	 จนถึงเดือนธันวาคม	2555	 -	 692,860,721	 -	 -	
	 รวม	 	 	 4,582,000,000	 9,309,345,719	 4,582,000,000	 5,989,552,152	
					หัก:	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		 (420,000,000)	 (1,103,955,215)	 (420,000,000)	 (598,955,215)	
				เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ	 	 4,162,000,000	 8,205,390,504	 4,162,000,000	 5,390,596,937	


14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย : บาท) 

  อัตราดอกเบี้ย   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินกู้ (ร้อยละ) การชำระเงิน 2552 2551 2552 2551  

ในระหวา่งป	ี 2552	 บรษิทัฯ	 ไดอ้อกหุน้กูต้ามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ที	่ 15	 เพือ่ชำระคนืเงนิกูย้มื
ระยะยาวส่วนที่เหลืออยู่ของวงเงินกู้ที่ 3 และ 4 และนอกจากนี้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับ
บรษิทัฯ	เพือ่นำเงนิดงักลา่วมาชำระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีเ่หลอือยูข่องวงเงนิกูท้ี	่5	และ	6	

15. หุ้นกู้ 
เมือ่วนัที	่26	กมุภาพนัธ	์2552	บรษิทัฯ	ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทไมด่อ้ยสทิธ	ิไมม่ปีระกนั	และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู	้
จำนวน	3	ชดุ	เปน็จำนวนเงนิ	7,000	ลา้นบาท	เพือ่จำหนา่ยแกน่กัลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย	์โดยมรีายละเอยีดของหุน้กูด้งันี	้
ก)	 หุน้กูช้ดุที	่1	จำนวน	3,500,000	หนว่ย	มลูคา่ทีต่ราไวห้นว่ยละ	1,000	บาท	รวมเปน็เงนิทัง้สิน้	3,500	ลา้นบาท	หุน้กู	้														
	 ดงักลา่วจะครบกำหนดไถถ่อนในวนัที	่ 26	 กมุภาพนัธ	์ 2555	 โดยมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ	 4.00	 ตอ่ป	ี และม	ี													
	 กำหนดชำระดอกเบีย้ทกุ	6	เดอืน	
ข)	 หุน้กูช้ดุที	่2	จำนวน	1,700,000	หนว่ย	มลูคา่ทีต่ราไวห้นว่ยละ	1,000	บาท	รวมเปน็เงนิทัง้สิน้	1,700	ลา้นบาท	หุน้กู	้												
	 ดงักลา่วจะครบกำหนดไถถ่อนในวนัที	่ 26	 กมุภาพนัธ	์ 2557	 โดยมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ	 4.75	 ตอ่ป	ี และม	ี										
	 กำหนดชำระดอกเบีย้ทกุ	6	เดอืน	
ค)	 หุน้กูช้ดุที	่3	จำนวน	1,800,000	หนว่ย	มลูคา่ทีต่ราไวห้นว่ยละ	1,000	บาท	รวมเปน็เงนิทัง้สิน้	1,800	ลา้นบาท	หุน้กู	้														
	 ดงักลา่วจะครบกำหนดไถถ่อนในวนัที	่ 26	 กมุภาพนัธ	์ 2559	 โดยมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ	 5.35	 ตอ่ป	ี และม	ี											
	 กำหนดชำระดอกเบีย้ทกุ	6	เดอืน	
บรษิทัฯ	ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ	เชน่	การดำรงอตัราสว่นทางการเงนิ	

16. สำรองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา	 116	 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั	 พ.ศ.	 2535	 บรษิทัฯ	 ตอ้งจดัสรรกำไรสทุธิ
ประจำปสีว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	 5	 ของกำไรสทุธปิระจำปหีกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา	 (ถา้ม)ี	
จนกวา่ทนุสำรองนีจ้ะมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	 10	 ของทนุจดทะเบยีน	 สำรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนำไป
จา่ยเงนิปนัผลได	้
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17. สำรองอื่น 
ตามขอ้กำหนดของสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสมัปทานประกอบกจิการประปา	 ลงวนัที	่ 20	 มนีาคม	 2551	 กำหนดใหบ้รษิทัฯ	
ตอ้งจดัสรรสำรองกอ่นจา่ยเงนิปนัผลเปน็จำนวนรอ้ยละ	10	ของกำไรสทุธปิระจำป	ี

18. รายได้จากการขายน้ำประปา 
ยอดรายไดจ้ากการขายนำ้ประปาของบรษิทัฯ	ในงบกำไรขาดทนุสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2552	และ	2551	ได้
รวมรายไดจ้ำนวน	49.8	ลา้นบาท	และ	19.3	ลา้นบาท	ตามลำดบั	ซึง่เกดิจากปรมิาณนำ้ประปาทีก่ารประปาสว่นภมูภิาค
ซือ้จรงิสำหรบัรอบระยะเวลา	 6	 เดอืน	 ตำ่กวา่ปรมิาณนำ้ประปาขัน้ตำ่ทีต่อ้งซือ้สำหรบัระยะเวลาดงักลา่ว	 ซึง่เปน็ไปตาม
เงือ่นไขทีก่ำหนดในสญัญาซือ้ขายนำ้ประปา	

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รายการคา่ใชจ้า่ยแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้า่ยทีส่ำคญัดงัตอ่ไปนี	้

 2552 2551 2552 2551 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น	
			ของพนักงาน	 111,248,699	 100,457,484	 32,132,985	 29,959,705	
ค่าเสื่อมราคา	 344,833,220	 335,500,846	 338,382,611	 328,503,885	
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในการผลิต	
			น้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ	 253,805,882	 246,719,618	 -	 -	
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 -	 -	 221,494,148	 222,100,981	
ค่าบริหารและจัดการ	 -	 -	 35,288,373	 28,732,053	
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบำรุง	 480,610,823	 510,165,601	 253,815,726	 247,032,466	



  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย : บาท) 

20. การส่งเสริมการลงทุน 
บรษิทัฯ	 ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุสำหรบัการผลตินำ้ประปา	 ตามบตัรสง่เสรมิการ
ลงทนุเลขที	่1382(2)/2545	เมือ่วนัที	่19	มถินุายน	2545	ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ำหนดบางประการ	สทิธพิเิศษดงักลา่วมสีาระ
สำคญัดงันี	้
-		การไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ของการนำเขา้เครือ่งจกัรทีเ่ขา้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว	้
-		การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำหรบักำไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ	ม	ีกำหนดระยะ																																																						
			เวลาแปดป	ีนบัแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้	(วนัที	่21	กรกฎาคม	2547)	
รายไดข้องบรษิทัฯ สำหรบัปจีำแนกตามกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุและไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุสามารถ
สรปุไดต้อ่ไปนี	้

 2552 2551  2552 2551 2552 2551  

กิจกรรมที่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน 

กิจกรรมที่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน 

 
รวม 

รายได้จากการขายน้ำประปา	 2,592,395,254	 2,355,871,315	 54,221,940	 -	 2,646,617,194	 2,355,871,315	


21. กำไรต่อหุ้น 

กำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคำนวณโดยการหารกำไรสทุธสิำหรบัปดีว้ยจำนวนถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่น
ระหวา่งป	ี

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยดำเนนิกจิการในสว่นงานทางธรุกจิเดยีวคอืธรุกจิผลติและจำหนา่ยนำ้ประปา และ ดำเนนิธรุกจิ
ในสว่นงานทางภมูศิาสตรเ์ดยีวคอืในประเทศไทย	 ดงันัน้	 รายได	้ กำไรและสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่ว	
ขอ้งกบัสว่นงานทางธรุกจิและสว่นงานทางภมูศิาสตรต์ามทีก่ลา่วไว	้
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23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสำรองเลีย้ง
ชพี	พ.ศ.	 2530	 โดยบรษิทัฯ	บรษิทัยอ่ยและพนกังานจะจา่ยสมทบกองทนุเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ	5	ของเงนิเดอืน	
กองทนุสำรองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ	ทหารไทย	จำกดัและบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ	
กสกิรไทย	 จำกดั	 และจะจา่ยใหแ้กพ่นกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุของบรษิทัฯ	 และ
บรษิทัยอ่ย	ในระหวา่งป	ี2552	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทนุเปน็จำนวนเงนิ	3.3	ลา้นบาท	(เฉพาะขอ
งบรษิทัฯ	:	1.1	ลา้นบาท)	(2551	:	3.2	ลา้นบาท	เฉพาะของบรษิทัฯ	:	0.9	ลา้นบาท)	

24. เงินปันผล 

 เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

(หน่วย : บาท) 

	 เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานส่วนที่	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	
	 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปี	2550	 1/2551	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	
	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียน	 2551	
	 ผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	20	พฤศจิกายน	2551	 	 598,498,845	 0.15	
	 			รวมเงินปันผลสำหรับปี	2551	 	 598,498,845	
	 เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานส่วนที่	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	
	 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปี	2551	 2552	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2552	
	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียน	
	 ผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	13	มีนาคม	2552	 	 797,998,460	 0.20	
	 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการ	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		
	 ดำเนินงานส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการ	 ครั้งที่	8/2552		เมื่อวันท่ี		
	 ลงทุนสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือน	 11	สิงหาคม	2552	
	 มิถุนายน	2552	ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ	
	 ปรากฎในสมุดทะเบียน	ผู้ถือหุ้น	ณ		
	 วันที่		28	สิงหาคม	2552	 	 438,893,719	 0.11	
	 			รวมเงินปันผลสำหรับปี	2552	 	 1,236,892,179	

25. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2552 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิจากสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่ ซึ่งจากการประเมินของสำนักงานดังกล่าว บริษัทย่อยจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2551	
จำนวนประมาณ 44 ล้านบาท เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทย่อยได้บันทึกภาษีเงินได้นิต	ิ
บคุคลสำหรบัป	ี 2551	 จำนวน	 44	 ลา้นบาท	 และภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำหรบัป	ี 2552	 จำนวน	 143	 ลา้นบาท	 อยา่งไร
กต็าม บรษิทัยอ่ยไมเ่หน็ดว้ยกบัการประเมนิดงักลา่ว จงึไดย้ืน่อทุธรณค์ดัคา้นการประเมนิภาษอีากรกบัคณะกรรม	 การ
พจิารณาอทุธรณก์รมสรรพากร ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณา หากคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ	์			ยกเลกิการ
ประเมนิผลตามหนงัสอืแจง้การเปลีย่นแปลงผลขาดทนุสทุธดิงักลา่ว ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลทีไ่ดเ้คยบนัทกึไวจ้ะถกูบนัทกึ
กลบัรายการเปน็รายไดข้องบรษิทัยอ่ย	
บรษิทัฯ ไมม่ภีาระภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลจากกำไรสทุธขิองกจิการทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่ 31	
ธนัวาคม	2552	และ	2551	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มผีลขาดทนุทางภาษยีกมาจากปกีอ่น	ๆ	สงูกวา่กำไรสทุธสิำหรบัป	ี

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
26.1
ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝา่ยทนุ

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	บรษิทัฯ	มรีายจา่ยฝา่ยทนุจำนวนเงนิ	520.8	ลา้นบาท	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโครงการขยาย																		
	 กำลงัการผลตินำ้ประปา	
26.2
ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาบรกิารและภาระผกูพนัอืน่


ก)	 บรษิทัฯ	 ไดท้ำสญัญาการบรหิารจดัการและการซอ่มบำรงุกบับรษิทั	 วอเตอรโ์ฟลว	์ จำกดั	 เพือ่ใหบ้รษิทั													
	 ย่อย ดังกล่าวบริหารจัดการและการซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการ																					
	 ระบบบำบดันำ้เสยี โดยภายใตเ้งือ่นไขสญัญาดงักลา่วบรษิทัฯ ตอ้งจา่ยคา่บรกิารตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญา	
ข)	 บรษิทั	 ประปาปทมุธาน	ี จำกดั	 ไดท้ำสญัญาการซอ่มบำรงุกบับรษิทั	 บเีจท	ี วอเตอร	์ จำกดั	 เพือ่ใหบ้รษิทั																												
	 ดงักลา่วทำการซอ่มบำรงุรกัษา	 โดยภายใตเ้งือ่นไขสญัญาดงักลา่ว	 บรษิทั	 ประปาปทมุธาน	ี จำกดั	 ตอ้ง																								
	 จา่ยคา่บรกิารตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญา	
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ค)	 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่มภีาระผกูพนัจากสญัญาเชา่สถานทีท่ำการกบับรษิทั								
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัและภาระผกูพนัจากสญัญาบรกิารอืน่ๆ	เปน็จำนวนเงนิรวม	4.1	ลา้นบาท	

26.3
 หนงัสอืคำ้ประกนัธนาคาร	
ณ	 วนัที	่ 31	 ธนัวาคม	 2552	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ย	 มหีนงัสอืคำ้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯ	 และ
บริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจำนวน 248.9 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ ตามปกติ
ธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ย หนงัสอืคำ้ประกนัเพือ่คำ้ประกนัตามสญัญา		ซื้อขายน้ำประปา
กบัการประปาสว่นภมูภิาคจำนวน	 209.7	 ลา้นบาท	 เพือ่คำ้ประกนัการใชไ้ฟฟา้จำนวน	 39.2	 ลา้นบาท	 (งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ	:	เพือ่คำ้ประกนัตามสญัญาซือ้ขายนำ้ประปากบัการประปาสว่นภมูภิาค	จำนวน	50.1	ลา้นบาท	เพือ่
คำ้ประกนัการใชไ้ฟฟา้จำนวน	22.1	ลา้นบาท)	

26.4
 คดฟีอ้งรอ้ง

บรษิทั
ประปาปทมุธาน
ีจำกดั


ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ได้ถูกบุคคลหนึ่งยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการพิจารณาข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทดังกล่าว (ผู้คัดค้านที่ 2) ร่วมกับ การ
ประปาสว่นภมูภิาค (ผูค้ดัคา้นที่ 1)	 เปน็จำนวนทนุทรพัยร์วมประมาณ	 64.5	 ลา้นบาท จากการละเมดิสทิธขิอง
บุคคลดังกล่าว อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปา ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 คณะ
อนญุาโตตลุาการไดม้คีำชีข้าดใหย้กคำเสนอขอ้พพิาทดงักลา่ว	
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกล่าวได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคัดค้านคำชี้ขาดของคณะ								
อนญุาโตตลุาการทีใ่หย้กคำเสนอขอ้พพิากษาดงักลา่ว	
อย่างไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไม่ได้มีการตั้งสำรองเผื่อผลเสียหายจากข้อพิพาทดังกล่าวไว้ใน							
บัญชีเนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทดังกล่าวเชื่อว่าจะไม่มีค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญจากข้อ
พพิาทดงักลา่ว	

27. เครื่องมือทางการเงิน 
27.1
นโยบายการบรหิารความเสีย่ง


เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32“									
การแสดงรายการและการเปดิเผยขอ้มลูสำหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสด	 เงนิลงทนุชัว่คราว	 ลกูหนีก้ารคา้	 เจา้หนีก้ารคา้	 เจา้หนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	 เจา้หนีอ้ืน่	 เจา้หนีเ้งนิประกนั					
ผลงาน หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาว บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว	
และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี	้
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่

บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้และมคีวามเสีย่งจากการกระจกุ
ตวัของลกูหนี้ เนือ่งจากบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมลีกูคา้หลกัรายเดยีวคอืการประปาสว่นภมูภิาค	อยา่งไรกต็ามเนือ่ง	
จากการประปาสว่นภมูภิาคเปน็หนว่ยงานราชการ	ดงันัน้	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหาย
ทีเ่ปน็สาระสำคญัจากการใหส้นิเชือ่ดงักลา่ว	 จำนวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯ	 อาจตอ้งสญูเสยีจากการใหส้นิเชือ่คอืมลูคา่
ตามบญัชขีองลกูหนีท้ีแ่สดงอยูใ่นงบดลุ	
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้	
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทนุ
ชัว่คราว เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้ อยา่งไรกต็ามเนือ่ง	
จากสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิสว่นใหญม่อีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ ณ วันที่ 31		
ธันวาคม 2552 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับ
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกำหนดหรอืวนัทีม่กีารกำหนดอตัรา
ดอกเบีย้ใหม	่(หากวนัทีม่กีารกำหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึกอ่น)	ไดด้งันี	้
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งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ
	

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	 -		 -		 -		 1,740		 -		 1,740		 0.50	-	0.85	

เงนิลงทนุชัว่คราว	 1,085		 -		 -		 -		 -		 1,085		 0.50	-	1.00	

ลกูหนีก้ารคา้	 -		 -		 -		 -		 256		 256		 -	

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	 -		 -		 -		 3,023		 -		 3,023		 3.50	-	3.98	

  1,085

 -

 -

 4,763

 256

 6,104


หนีส้นิทางการเงนิ


เจา้หนีก้ารคา้	 -		 -		 -		 -		 33		 33		 -	

เจา้หนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	 -		 -		 -		 -		 458		 458		 -	

เจา้หนีอ้ืน่	 -		 -		 -		 -		 15		 15		 -	

เจา้หนีเ้งนิประกนัผลงาน	 -		 -		 -		 -		 17		 17		 -	

หุน้กู	้ -		 5,192		 1,796		 -		 -		 6,988		 4.00	-	5.35	

เงนิกูย้มืระยะยาว	 -		 -		 -		 4,582		 -		 4,582		 3.38	-	3.88	

	 	 -		 5,192

 1,796

 4,582

 502

 12,072
	

สนิทรพัยท์างการเงนิ
	

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	 -		 -		 -		 2,286		 -		 2,286		 0.50	-	0.85	

เงนิลงทนุชัว่คราว	 1,085		 -		 -		 -		 -		 1,085		 0.50	-	1.00	

ลกูหนีก้ารคา้	 -		 -		 -		 -		 384		 384		 -	

  1,085

 -

 -

 2,286

 384

 3,755
	

หนีส้นิทางการเงนิ
	

เจา้หนีก้ารคา้	 -		 -		 -		 -		 40		 40		 -	

เจา้หนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	 -		 -		 -		 -		 458		 458		 -	

เจา้หนีอ้ืน่	 -		 -		 -		 -		 18		 18		 -	

เจา้หนีเ้งนิประกนัผลงาน	 -		 -		 -		 -		 17		 17		 -	

หุน้กู	้ -		 5,192		 1,796		 -		 -		 6,988		 4.00	-	5.35	

เงนิกูย้มืระยะยาว	 -		 -		 -		 4,582		 -		 4,582		 3.38	-	3.88	

  -

 5,192

 1,796

 4,582

 513

 12,083
	

	

  อตัราดอกเบีย้คงที ่  อตัราดอกเบีย้ 

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ไมม่อีตัรา  อตัราดอกเบีย้ 

  1 ป ี ถงึ 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ 
รวม

 ทีแ่ทจ้รงิ 

(ลา้นบาท) (รอ้ยละตอ่ป)ี

  อตัราดอกเบีย้คงที ่  อตัราดอกเบีย้ 

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ไมม่อีตัรา  อตัราดอกเบีย้ 

  1 ป ี ถงึ 5 ป ี 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ 
รวม

 ทีแ่ทจ้รงิ 

(ลา้นบาท) (รอ้ยละตอ่ป)ี
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ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยพจิารณาวา่ไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่ธีรุกรรม
ทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศทีม่สีาระสำคญั	
27.2
มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ


มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ยา่งเปน็อสิระในลกัษณะทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กนั วธิกีารกำหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูคา่ยตุธิรรมจะกำหนดจากราคา
ตลาดลา่สดุ	หรอืกำหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม	
บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยมกีารประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑด์งันี	้
ก)	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบ																									
	 เทา่เงนิสด	เงนิลงทนุชัว่คราว	ลกูหนีก้ารคา้	เจา้หนีก้ารคา้	เจา้หนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	เจา้หนีอ้ืน่และเจา้หนี	้																					
	 เงนิประกนัผลงาน	แสดงมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณตามมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบดลุ	
ข)	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับ																												
	 อตัราดอกเบีย้ในตลาดแสดงมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณตามมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบดลุ	
ค)	 หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด																						
	 จ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล	้														
	 เคยีงกนั ซึง่มลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบดลุ	

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำคญัมมีลูคา่โดยประมาณใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตาม
บญัชทีีแ่สดงในงบดลุ	โดยไมม่ผีลแตกตา่งอยา่งมสีาระสำคญั	

28. การบริหารจัดการทุน 
บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยไดก้ำหนดนโยบายและเปา้หมายตา่งๆ	 เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ย	 ซึง่
นโยบายตา่งๆ	ทีก่ำหนดขึน้เพือ่ใหบ้รษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยมเีสถยีรภาพทางการเงนิเพือ่ใชใ้นการดำเนนิงาน	โดย	ณ	วนัที	่
31	ธนัวาคม	2552	งบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเปน็	1.42	:		1	(งบการเงนิเฉพาะกจิการ	:	อตัราสว่นหนีส้นิ
ตอ่ทนุเปน็	1.42	:	1)	

29. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงนินีไ้ดร้บัอนมุตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	เมือ่วนัที	่5	กมุภาพนัธ	์2553	
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