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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
12.1 งบการเงิน 

12.1.1  สรุปรายงานการตรวจสอบบัญช ี

 นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด ไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  2550 และ 2551 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยไดแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไข และไดสรุปวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

งบดุล 

รายการ

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 356,130 3.33 776,850 4.16 850,643        4.75 
เงินลงทุนชั่วคราว 695,000 6.51 745,302 3.99 299,941        1.68 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน - - 184,483 0.99 257,676        1.44 
ลูกหนี้การคา 217,596 2.04 292,704 1.57 346,798        1.94 
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 6,685 0.06 14,117 0.08 18,326        0.10 
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 42,593 0.23 95,839        0.54 
ลูกหนี้อื่นๆ – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 16        0.00                        89        0.00 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
    ดอกเบี้ยคางรับ 10,223        0.10 8,172 0.04 3,756        0.02 
    คาใชจายจายลวงหนา 18,004 0.17 33,768 0.18 20,019        0.11 
    ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย - -                 13,650        0.07 33,952        0.19 
    อื่น ๆ 3,023 0.03 30,574 0.16 13,958        0.08 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,306,661 12.23 2,142,230 11.47 1,940,997      10.85 
สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 9,355,964 87.59 9,196,857 49.23 8,925,500      49.88 
สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ - - 4,258,205 22.79 4,134,413      23.10 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - สุทธิ - - 3,079,619 16.49 2,884,138      16.12 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 4,272 0.04 3,634 0.02 2,560        0.01 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15,048 0.14 604        0.00                   7,025        0.04 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 9,375,284 87.77 16,538,919 88.53 15,953,636      89.15 
รวมสินทรัพย 10,681,945    100.00 18,681,149    100.00 17,894,633    100.00 

31 ธ.ค. 50
งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 5131 ธ.ค.49
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งบดุล (ตอ) 
 

รายการ
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 3,004,836 16.08                      354        0.01 
เจาหนี้การคา
    กิจการที่เกี่ยวของกัน 260 - - - - -
    บริษัทอื่น 31,503 0.29 58,897 0.32                 49,208        0.27 
เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 137,340 0.74               102,580        0.57 
เจาหนี้กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - - - -                   6,696        0.04 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
    กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 1,251 0.01  - -
    บริษัทอื่น 2,150 0.02 3,177 0.02                   3,897        0.02 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 700,000 6.55 1,411,800 7.56 1,103,955        6.17 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
    คาใชจายคางจาย 18,428 0.17 47,440 0.25 45,036        0.25 
    ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 9,940 0.09 20,339 0.11 21,840        0.12 
    ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 8,145 0.08 10,606 0.05 13,140        0.07 
    อื่น ๆ 1,659 0.02 9,378 0.05 6,153        0.03 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 772,085 7.22 4,705,064 25.19 1,352,858        7.56 
หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 6,020,000 56.36 9,261,312 49.58 8,205,391      45.85 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,020,000 56.36 9,261,312 49.58 8,205,391      45.85 
รวมหนี้สิน 6,792,085 63.58 13,966,376 74.76 9,558,248      53.41 

สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว 3,250,000 30.43 3,290,000 17.61 3,990,000      22.30 
สวนเกินมูลคาหุน 475,000 4.45 483,000 2.59 2,637,770      14.74 
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย 51,602 0.48 399,000 2.14 399,000        2.23 
   จัดสรรแลว - สํารองอื่น ๆ - - - - 72,447  - 
   ยังไมไดจัดสรร 713,621 6.68 1,123,775 6.02 1,811,237      10.12 
ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท (600,363) (5.62) (600,363) (3.21) (600,363)  (3.35) 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย - - 19,361 0.10 26,294        0.15 
รวมสวนของผูถือหุน 3,889,860 36.42 4,714,773 25.24 8,336,385      46.59 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 10,681,945    100.00 18,681,149    100.00 17,894,633    100.00 

31 ธ.ค. 51
งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50
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งบกําไรขาดทนุ 

รายการ
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ

รายได
รายไดจากการขายน้ําประปา 1,697,802 98.58 2,567,034 97.88 3,569,256      98.09 
รายไดจากการบริการ - - 23,037 0.88 36,010        0.99 
ดอกเบี้ยรับ 24,385 1.42 32,895 1.25 30,593        0.84 
รายไดอื่น - - 266 0.01                   2,933        0.08 
รวมรายได 1,722,187 100.00 2,623,232 100.00 3,638,792    100.00 
คาใชจาย
ตนทุนขายน้ําประปา 496,142 28.8 780,802 29.76 1,176,902      32.34 
คาใชจายในการขายและบริหาร 90,997 6.10 125,108 6.02 168,236        4.62 
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย - - 89,490 3.41 195,480 5.37
รวมคาใชจาย 587,139 34.91 995,400 39.20 1,540,619 42.34
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 1,135,048 65.09 1,627,832 60.80 2,098,173 57.66
คาใชจายทางการเงิน (451,081) 25.38 (670,583) 24.31 (728,699) 20.03
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (2,071) 0.12 (14,037) 0.54 (2,133) 0.06
กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล 681,896 39.59 943,212 35.96 1,367,341 37.58
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (7,490) 0.43 (23,160) 0.88 (8,934) 0.25
กําไรสุทธิสําหรับงวด 674,406 39.16 920,052 35.07 1,358,407 37.33
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 3,718,415,300

งบการเงินรวม
ป 2551

0.37

ป 2549 ป 2550

0.21 0.28
3,211,482,384 3,253,015,421  
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งบกระแสเงินสด   

ป 2549 ป 2550 ป 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 676,477 957,248 1,369,474
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 255,555 401,269 582,220
คาสิทธิ (กําไร) ในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย - 89,490              195,480 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 772 8  (1,270) 
(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (184) - -
คาใชจายดอกเบ้ีย              437,016              637,643              702,381 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,369,636 2,085,658 2,848,285
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา (91,163) 40,609 (54,093)
ลูกหนี้อื่น – บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 34,090 (16) (73)
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (3,669) 1,914 (4,208)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (18,805) (23,823) 34,945
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (215) 3,849 (1,477)

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (96,824) (260) -
เจาหนี้การคา – บริษัทอื่น 5,067 8,520 (9,689)
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - (495,047) (105,706)
เจาหนี้กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - - 6,696
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (20,396) 11,484 7,007

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,177,721 1,632,888 2,721,687
จายภาษีเงินได (2,071)               (15,291) (25,173)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,175,650 1,617,597 2,696,514

งบการเงินรวม
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 

ป 2549 ป 2550 ป 2551
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
    เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (410,000) (124,803) 445,361
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) - 19,485 (73,193)
    เงินจายลวงหนาคากอสราง – กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง(เพ่ิมข้ึน) - (42,592) 42,593
    เงินสดจายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (660,539) (3,498,488) -
    เงินสดจายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย - (360,894) -
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพ่ิมข้ึน (9,363) (101,426) (67,034)
    สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯเพิ่มข้ึน - (260,848) (114,408)
    จายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย - (15,995) (30,368)
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,535 -                   3,707 
    เงินมัดจําคาซ้ือท่ีดิน (15,000) - -
    เจาหนี้เงินประกันผลงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,345) 1,642 (531)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,099,712) (4,383,919) 206,127
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - 2,983,891 (3,004,482)
     เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 725,000 48,000            2,854,770 
     เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน - 1,526,424 83,000
     เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (140,000) (700,000) (1,446,767)
     จายดอกเบี้ย (435,402) (633,773) (714,869)
     เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย - - (2,001)
     จายเงินปนผล (257,000) (162,500) (598,499)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (107,402) 4,558,315 (2,828,848)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (31,464) 295,720 73,793
เงินสดและรายการเทาเงินสด ณ วันตนงวด 387,594 481,130 776,850
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 356,130 776,850 850,643
การเปดเผยขอมูลเงินสดที่จายเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม
   โอนเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินเปนท่ีดิน -                 15,000 -

งบการเงินรวม
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12.1.3 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2549 ป 2550 ป 2551
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.69 0.42                      1.43 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.64 0.39                      1.11 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 2.21 0.36                      0.89 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 9.87 10.15                    11.28 
อัตราสวนหมุนเวียนวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ เทา 148.43 75.07                    72.55 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา เทา 7.76 17.22                    21.77 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 36.98 35.96                    32.37 
ระยะเวลาหมุนเวียนวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ วัน 2.46 4.86                      5.03 
ระยะชําระหนี้เฉลี่ย วัน 47.04 21.19                    16.76 
วงจรเงินสด วัน n/a 19.63                    20.64 
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน % 70.78% 69.85% 67.36%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 65.09% 60.80% 56.94%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 66.04% 61.69% 130.15%
อัตรากําไรสุทธิ % 39.16% 35.07% 37.33%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 18.64% 21.39% 20.82%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 6.41% 6.27% 7.43%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 9.84% 11.58% 14.64%
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.16 0.18                      0.20 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.75 2.96                      1.15 
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย เทา                     2.70                      2.51                      3.83 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทา 0.49 0.18                      1.02 
อัตราการจายปนผล % 38.11% 17.66% 44.06%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1) 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 143 

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.2.1 คําจํากัดความสําหรับการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 สําหรับการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในหัวขอ 12.2.3 ถึง 12.2.7 โปรดพิจารณาคํานิยาม
ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหงบการเงินรวมดังตอไปนี้ 

 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
“กลุมบริษัทฯ” หมายถึง บริษัท น้ําประปา

ไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 

หมายถึง บริษัท น้ําประปาไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัท วอเตอร
โฟลว จํากัด บริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด และบริษัท บีเจที 
วอเตอร จํากัด 

หมายถึง บริษัท น้ําประปาไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัท วอเตอร
โฟลว จํากัด บริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด และบริษัท บีเจที 
วอเตอร จํากัด 

12.2.2  ภาพรวมผลการดําเนนิงานทีผ่านมา 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) โดย กปภ. ตกลงที่จะรับซื้อน้ําประปา
จากบริษัทฯ เปนเวลา 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ซึ่ง กปภ. รับซื้อน้ําประปาขั้นต่ํา (Minimum Off-take 
Quantity: MOQ) ตลอดอายุของสัญญา โดยเริ่มตนที่ 200,000 ลบ.ม./วัน และเพิ่มขึ้นเปน 250,000 ลบ.ม./วัน ตั้งแตวันที่ 
21 กรกฎาคม 2549 จนถึง MOQ สูงสุดที่ 300,000 ลบ.ม./วัน ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป อยางไรก็ดี 
ขณะนี้บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการกอสรางสวนขยายซึ่งจะมีกําลังการผลิตเปน 440,000 ลบ.ม./วัน และ MOQ จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคตเปน 354,000 ลบ.ม./วัน จนส้ินสุดอายุสัญญาในป 2577 

เดิม บริษัทฯ ไดทําขอตกลงเพิ่มเติมกับ กปภ. เรื่องการขายน้ําประปากอนวันเริ่มประกอบกิจการ (Pre-sale) โดย 
กปภ. ไดรับประกัน MOQ ที่ 95,000 ลบ.ม./วัน ในชวงตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 โดยมี
ปริมาณการจายน้ําเฉลี่ยในเดือนแรกของการจายน้ําเทากับ 89,148 ลบ.ม./วัน 

กอนที่บริษัทฯ จะเริ่มจายน้ําประปาใหแก กปภ. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ผูใชน้ําในพื้นที่
ดังกลาวบริโภคน้ําโดยมีน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําสําคัญ ทั้งที่ผานและไมผานกระบวนการบําบัด เมื่อบริษัทฯ เริ่มจาย
น้ําประปา กลุมผูใชน้ําจํานวนมากไดเปล่ียนจากการใชน้ําบาดาลมาใชน้ําประปาโดยทันที เนื่องจากพอใจในคุณภาพ 
ความเพียงพอ ความสม่ําเสมอ และความสะดวกสบายในการใชน้ําประปามากกวาน้ําบาดาลจากแหลงเดิม  

หลังจากเปดดําเนินงาน บริษัทฯ พยายามผลักดันใหปริมาณการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหสูงขึ้น โดยมีแนวทางใน
การชักชวนใหผูใชน้ําหันมาใชน้ําประปา โดยชี้ใหเห็นถึงคุณภาพและความสะอาด ความเพียงพอ และความตอเนื่องของ
น้ําประปา ที่ผานมาบริษัทฯ ใชวิธีการหลายอยางในการเพิ่มปริมาณการใชน้ําประปาโดยรวม โดยมีทั้งสวนที่บริษัทฯ ทํา
การตลาดเอง และสวนที่บริษัทฯ ทําการตลาดรวมกับ กปภ. และหนวยงานภาครัฐอื่น ตัวอยางของกิจกรรมตางๆ ที่บริษัทฯ 
ดําเนินการไดแก 
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1) กิจกรรมที่บริษัทฯ ทําการตลาดเอง  
– เขาพบโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมตางๆ โดยตรง เพื่อเสริมใหลูกคาเปาหมายเหลานั้น

ม่ันใจในคุณภาพการบริการจายน้ําประปาของบริษัทฯ และ กปภ.  
– จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธชื่อบริษัทฯ ใหเปนที่รูจัก รวมทั้งเพื่อทําใหชุมชนมีความรูสึก

ที่ดีตอบริษทัฯ ดวย  
– สรางขวัญกําลังใจของพนักงาน กปภ. เพื่อใหเกิดความกระตือรือรน ในการทํางานและประสานงาน

รวมกับบริษัทฯ 
2) กิจกรรมที่บริษัทฯ ทําการตลาดรวมกับ กปภ. และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ  

– จัดรายการสมนาคุณแกผูใชน้ํา 
– รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมในการสนับสนุนเยาวชน เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในการรักษาแหลงน้ําคู

คลอง  
เนื่องจากสัญญาซื้อขายน้ําประปาที่บริษัทฯ ไดลงนามกับ กปภ. ไดกําหนด MOQ โดย กปภ. จะชดเชยเงินคา

น้ําประปาใหแกบริษัทฯ หากปริมาณการขายน้ําจริงเฉลี่ยไมถึง MOQ โดยคํานวณจากยอดจายน้ําเฉลี่ยทุก 6 เดือน ทําให
ฐานปริมาณน้ําที่บริษัทฯ รับรูเปนรายไดในแตละงวดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่จายจริงในงวดนั้นๆ วามากกวาหรือนอยกวา 
MOQ ตามสรุปดังนี้ 

 

สถานการณ 
ฐานปริมาณน้ําที่รับรูเปน

รายได คาน้ําประปาที่รับรูเปนรายได 

ปริมาณน้ําที่จายจริงต่ํากวา 
MOQ 

ปริมาณน้ําตาม MOQ 
ปริมาณน้ําตาม MOQ x อัตราคาน้ําประปาตาม

สัญญา 

ปริมาณน้ําที่จายจริงสูงกวา 
MOQ 

ปริมาณน้ําที่จายจริง 

ก) ปริมาณน้ําตาม MOQ x อัตราคาน้ําประปา
ตามสัญญา และ 

ข) ปริมาณน้ําประปาสวนที่เกินกวา MOQ x อัตรา
คาน้ําประปาตามสัญญา x (1-อัตราสวนลด
ตามที่บริษัทฯ ใหแก กปภ.1) 

 
 

                                                 
1บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการจูงใจให กปภ. เรงกระตุนปริมาณการใชน้ําประปาใหสูงขึ้น เนื่องจาก กปภ.เปนผูดูแลนโยบายและมีเครือขายเขาถึงผูใชน้ําไดโดยตรง 
โดยการใหสวนลดราคาสําหรับปริมาณน้ําที่จายเกิน MOQ ซึ่งทําใหกําไรสวนเพิ่มของ กปภ.สูงขึ้น ก็เปนสวนหนึ่งของการจูงใจดังกลาว โดยบริษัทฯ ตกลงใหสวนลดกับ 
กปภ. สําหรับปริมาณน้ําที่จายเกิน MOQ  
รอยละ 50 ของอัตราคาน้ําประปา สําหรับระยะเวลาตั้งแต 21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 กรกฎาคม 2549  
รอยละ 55 ของอัตราคาน้ําประปา สําหรับระยะเวลาตั้งแต 21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 กรกฎาคม 2551  
รอยละ 60 ของอัตราคาน้ําประปา สําหรับระยะเวลาตั้งแต 21 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 หรือวันกอนวันเริ่มซื้อขายน้ําประปาสวนเพิ่มตามที่กําหนดไวใน
สัญญาแกไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 แลวแตวันหนึ่งวันใดจะถึงกอน 
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การดําเนินการดานชุมชนสัมพันธและดานการตลาดที่ผานมาไดผลเปนอยางดี ปริมาณการจายน้ําประปาของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 89,148 ลบ.ม./วันในเดือนมกราคม 2547 เปน 282,797 ลบ.ม./วัน ในเดือนธันวาคม 2551 หรือคิด
เปนอัตราเติบโตรอยละ 217.2 ในชวง 5 ปที่ผานมา ปริมาณการจายน้ําประปาเฉลี่ยโดยคดิเปนราย 6 เดือนและรายปตั้งแต
เริ่มประกอบกิจการ และอัตราการเติบโตของยอดขายน้ําของบริษัทฯ ที่ผานมาสามารถสรุปไดตามตารางขางลางนี้ 

ระยะเวลา 

ปริมาณจายน้ํา
เฉล่ียตอวัน

สําหรับระยะเวลา
หกเดือน 

(ลบ.ม./วัน) 

อัตราการ
เติบโต(1) 
(รอยละ) 

ปริมาณจายน้ํา
เฉล่ียตอวัน
สําหรับป 

(ลบ.ม./วัน) 

อัตราการ
เติบโต(2) 
(รอยละ) 

มกราคม – มิถุนายน 2547 94,943 - 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2547 132,233 39.28 

113,897 - 

มกราคม – มิถุนายน 2548 165,998 25.53 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2548 201,446 21.35 

183,686 61.27 

มกราคม – มิถุนายน 2549 225,347 11.86 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2549 229,584 1.88 

227,483 23.84 

มกราคม – มิถุนายน 2550 240,001 4.54 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2550 265,090 10.45 

254,296 11.79 

มกราคม – มิถุนายน 2551 292,212 10.23 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 295,285 1.05 

293,770 15.52 

หมายเหตุ: (1) เปนอัตราการเติบโตของปริมาณน้ําเฉลี่ยตอวันของงวด 6 เดือนนั้นเทียบกับงวด 6 เดือนกอนหนา 
                          (2) เปนอัตราการเติบโตของปริมาณน้ําเฉลี่ยตอวันของงวด 12 เดือนนั้นเทียบกับงวด 12 เดือนกอนหนา  

 ผลของการเพิ่มขึ้นของการใชน้ําดังกลาว รวมทั้งการปรับ MOQ เพิ่มขึ้น และอัตราคาน้ําประปาที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกป
ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปาทําใหรายไดรวมของบริษัทฯ สูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 5 ปที่ผานมา และมีแนวโนมเติบโต
เพิ่มขึ้นตอเนื่องในอนาคต จากการศึกษาของบริษัทฯ พบวาความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการในอนาคตจะมี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกป เนื่องจากการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบาย
ภาครัฐในการปดบอบาดาลที่เขมงวดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การเติบโตของปริมาณการขายน้ําประปาของบริษัทฯ ใน
อนาคตจะถูกจาํกัดตามกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯ ณ 320,000 ลบ.ม./วัน  แตอัตราคาน้ําประปาจะยังคงปรับขึ้นทุกป
ตามดัชนีราคาผูบริโภค ดวยการประมาณการความตองการน้ําประปาที่จะเติบโตสูงกวากําลังการผลิตในอนาคต บริษัทฯ 
จึงไดวางแผนขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 120,000 ลบ.ม./วัน เพื่อใหสามารถผลิตน้ําประปาไดเพียงพอตอความ
ตองการใชน้ําของผูบริโภคในอนาคตตอไป โดยบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อน้ําประปาสวนเพิ่มกับ กปภ. เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2551 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มกอสรางสวนตอขยายในป 2552 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 
18 เดือน และจะแลวเสร็จภายในป 2553  
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12.2.3  การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ 

ในป 2549 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด (วอเตอรโฟลว) ในสัดสวนรอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว เนื่องจากวอเตอรโฟลว เปนผูรับจางผลิตและจายน้ําประปาใหแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นวา
การดําเนินงานของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว มีความสอดคลองและเปนประโยชนเกื้อหนุนกัน และหลังจากไดควบรวม   
วอเตอรโฟลว เขามาเปนบริษัทยอยแลว บริษัทฯ ไดทําการแกไขสัญญา Operation and Maintenance กับวอเตอรโฟลว 
ในเดือนเมษายน 2549 โดยปรับลดอัตราคาบริการจาก ลบ.ม. ละ 3.56 บาท ซึ่งรวมคาใชจายในสวนที่เกี่ยวกับคาแรงงาน 
คาไฟฟา คาสารเคมี และคาวัสดุส้ินเปลืองในการผลิตน้ําประปาลดลงเปนลบ.ม. ละ 0.25 บาท โดยครอบคลุมเฉพาะ
คาแรงงาน และคาวัสดุส้ินเปลืองในการผลิตน้ําประปาเทานั้น โดยบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟา และคาสารเคมีใน
การผลิตเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 เปนตนไป 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดทําการลงทุนในหุนสามัญบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (ประปา
ปทุมธานี) ในสัดสวนรอยละ 89.15 โดยการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมของประปาปทุมธานี ไดแก บมจ. ช.การชาง บจ. เอสทีซี 
แคปปตัล โฮลดิ้ง บจ. ช.การชาง  โฮลดิ้ง บจ.มหาศิริ สยาม บมจ.ธนาคารทหารไทย และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในราคาหุน
ละ 340 บาท และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญประปาปทุมธานี เพิ่มเติมอีกรอยละ 8.85 จาก บมจ. 
ช.การชาง และ บจ. นครหลวงคาขาว ในราคาหุนละ 340 บาท รวมมูลคาเงินลงทุนทั้งส้ิน 3,998.4 ลานบาท ราคาหุนของ
ประปาปทุมธานี เปนราคาที่อยูในชวงระหวางราคาประเมินโดยผูประเมินราคากิจการอิสระ 2 ราย คือ บจ. เอสซีเอ็มบี และ 
บล. ซีมิโก จํากัด (มหาชน) โดยไดประเมินมูลคากิจการที่เหมาะสมของประปาปทุมธานี โดยใชวิธีกระแสเงินสดคิดลด 
(Discounted Cash Flow) โดยมีมูลคาที่เหมาะสมระหวาง 314.6-378.3 บาทตอหุน (คิดจากตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital) ระหวางรอยละ 8.32-12.44) และ 389.8-466.3 บาทตอหุน (คิดจาก
ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital) ระหวางรอยละ 7.93-9.93)  ตามลําดับ โดยคิด
บนพื้นฐานของกําลังการผลิตรวมทั้งส้ิน 358,000 ลบ.ม./วัน (กําลังการผลิตติดตั้งที่ 288,000 ลบ.ม./วัน และกําลังการผลิต
สวนขยายที่ไดรับ MOQ จํานวน 70,000 ลบ.ม./วัน) ทั้งนี้ โดยการลงทุนในจํานวนดังกลาวมีแหลงเงินทุนเปนเงินกูยืมระยะ
ส้ันที่มีกําหนดชําระภายใน 1 ป นับแตวันที่เบิกเงินกู หรือวันที่บริษัทฯ นําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
แลวแตเหตุการณใดจะถึงกอน และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,000 ลานบาท ดังนั้นผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการ
ลงทุนในประปาปทุมธานี จึงไดสะทอนในราคาที่บริษัทฯ เขาลงทุนแลวในระดับหนึ่ง 

โครงสรางในการประกอบธุรกิจของประปาปทุมธานี คือไดทําสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปากับ กปภ. เพื่อจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. สําหรับใหบริการแกผูใชน้ําในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี-รังสิต โดยมี
บริษัทยอยที่ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100 คือบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (บีเจที) ซึ่งประกอบธุรกิจในการเปนผูรับจาง
ดําเนินการผลิตน้ําประปาใหแกประปาปทุมธานี และ รับจางดําเนินการผลิตน้ําประปาและบําบัดน้ําเสียในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร 

ทั้งนี้  ภายหลังการปรับโครงสราง  บริษัทฯ มีหนาที่ตองจัดทํางบการเงินรวม  โดยนําผลการประกอบการของ
ประปาปทุมธานี และ บีเจที  ซึ่งเปนบริษัทยอย ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550  มารวมเปนสวนหนึ่งของผลประกอบการของ
บริษัทฯ ในงบการเงินรวม 
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รายไดจากการขายน้ําประปา 

 รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เกือบทั้งหมด เปนรายไดจากการขายน้ําประปาใหแก กปภ. ในป 2549 ถึงป 2551 
กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายน้ําประปาทั้งส้ิน 1,697.8 ลานบาท 2,567.0 และ 3,569.3 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตราการเติบโตใน ป 2549 ป 2550 และป 2551 เมื่อเทียบกับของปกอนหนาเทากับรอยละ 25.2 รอยละ 51.2 และรอยละ 
39.0 ตามลําดับ อัตราการเติบโตที่สูงในป 2550 และป 2551 เปนผลจากการที่บริษัทฯ ไดรับรูรายไดของประปาปทุมธานี
ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญประปาปทุมธานี ซึ่งบริษัทฯ ไดเริ่มรวมรายไดของประปาปทุมธานี ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2550 เปนตนมา ทําใหในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายไดที่เกิดจากประปาปทุมธานี รวมอยูในงบการเงินป 
2550 จํานวน 2 ไตรมาสเทานั้น สาเหตุที่รายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ เติบโตอยางตอเนื่องสามารถอธิบายได
ดังนี้ 

ป 2550 

1) การรวมรายไดของประปาปทุมธานี และบีเจทีตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 580.4 ลาน
บาท เขาในรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ 

2) การปรับ MOQ เพิ่มขึ้นจาก 200,000 ลบ.ม./วัน เปน 250,000 ลบ.ม./วัน เมื่อ 21 กรกฎาคม 2549 ทําใหใน
ป 2550 บริษัทฯ มีฐานรายไดจากปริมาณ MOQ เฉล่ีย 250,000 ลบ.ม./วัน เต็มป และปริมาณน้ําที่จายจริง
เฉล่ียเทากับ 254,296 ลบ.ม./วัน ขณะที่ป 2549 บริษัทฯ มีปริมาณน้ําที่จายจริงเฉลี่ย 227,483 ลบ.ม./วัน 
หรือเติบโตรอยละ 11.8 และ 

3) การปรับอัตราคาน้ําประจําเพิ่มขึ้นเปน 21.48 บาท/ลบ.ม.ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

ป 2551 

1) การรวมรายไดของประปาปทุมธานี เขาในรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ซึ่งประปาปทุมธานี มีรายไดจากการ
ขายน้ําประปาทั้งส้ิน 1,213.4 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2550 ซึ่งรายไดของประปาปทุมธานี ไดถูกนําเขามารวม
เพียงหกเดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 เปนจํานวน 580.4 ลานบาท 

2) การปรับ MOQ เพิ่มขึ้นจาก 250,000 ลบ.ม./วัน เปน 300,000 ลบ.ม./วัน เมื่อ 21 กรกฏาคม 2551 ทําใหใน
ป 2551 บริษัทฯ มีฐานรายไดจากปริมาณ MOQ เพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน และปริมาณน้ําที่
จายจริงเฉลี่ยเทากับ 293,412 ลบ.ม./วัน ขณะที่ชวงเดียวกันของป 2550 บริษัทฯ มีปริมาณน้ําที่จายจริง
เฉล่ีย 254,296 ลบ.ม./วัน หรือเติบโตรอยละ 15.4 และ 

3) ยอดจายน้ําประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 14.70 ลานลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.84 เมื่อเทียบกับป 
2550 

4) ยอดจายน้ําของประปาปทุมธานี เพิ่มขึ้นจํานวน 3.1 ลานลบ.ม. หรือรอยละ 5.54 เมื่อเทยีบกับป 2550 

5) การปรับอัตราคาน้ําประจําเพิ่มขึ้นเปน 22.75 บาท/ลบ.ม.ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

ปริมาณน้ําที่จายในแตละเดือน และปริมาณเฉลี่ยตอวันตั้งแตเริ่มดําเนินการ ไดสรุปไวในแผนภาพขางลางนี้ 
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อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ ขายใหแก กปภ. ที่ผานมาเปนดังนี้  

ระยะเวลา คาน้ําประปา (บาท / ลบ.ม.) 
1 มกราคม 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2549 20.259647 
1 มกราคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2550 21.481579 
1 มกราคม 2551  ถึง 31 ธันวาคม 2551 22.751945 

 

ตนทุนขายน้ําประปา 

ตนทุนขายน้ําประปาของกลุมบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวย  คาเสื่อมราคาสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา คา
ไฟฟา คาสารเคมี คาเชาที่ดินสําหรับแนวทอ คาแรงงาน และวัสดุส้ินเปลือง   

 ตนทุนขายน้ําประปาของกลุมบริษัทฯ ในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 496.1 ลานบาท 780.8 ลานบาท 
และ 1,176.9 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 28.8 รอยละ 29.8 และรอยละ 32.3 
ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในป 2549 เทากับรอยละ 21.0 เพิ่มขึ้นในป 2550 เทากับรอยละ 57.4 และเพิ่มขึ้น
ในป 2551 เทากับรอยละ  50.7 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนการผลิตตอปริมาณน้ําที่ขายในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 
6.0 บาท/ลบ.ม. 5.2 บาท/ลบ.ม. และ 5.3 บาท/ลบ.ม. ตามลําดับ ทั้งนี้ สาเหตุที่ตนทุนขายมีความผันผวนอยางมากในป 
2550 และ 2551 อธิบายไดดังนี้ 

 
ป 2550 

1)  บริษัทฯ ไดเขาลงทุนหุนสามัญประปาปทุมธานี โดยการเขาซื้อหุนในสัดสวนรอยละ 89.15 ของหุนที่ชําระแลว
ทั้งหมด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และซื้อเพิ่มอีกรอยละ 8.85 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550  

2) ตนทุนขายน้ําประปาของกลุมบริษัทฯ ในป 2550 จํานวนรวม 780.8 ลานบาท ประกอบดวย 
(ก) ตนทุนขายน้ําประปาของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว จํานวน 534.0 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 26.5 ของรายไดรวมของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว โดยมีอัตราตนทุนเฉลี่ย
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ตอปริมาณน้ําที่ขายไดจริงเทากับ 5.7 บาท/ลบ.ม. ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากตนทุนขายในป 2549 
เทากับรอยละ 7.6 เนื่องจากผลของตนทุนที่ลดลงจากการเขาซื้อวอเตอรโฟลว แสดงเพียง 10 เดือนในป 
2549 ในขณะที่ผลตนทุนที่ลดลงดังกลาวแสดงเต็มป 2550  

(ข) ตนทุนขายและตนทุนบริการของงบการเงินรวมของประปาปทุมธานี และบีเจทีสําหรับเดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคม 2550 จํานวน 246.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.6 ของรายไดรวมของงบการเงินรวมของ
ประปาปทุมธานี และบีเจที โดยมีอัตราตนทุนเฉลี่ยตอปริมาณน้ําที่ขายไดจริงเทากับ 4.4 บาท/ลบ.ม. 

ป 2551 
1) บริษัทฯ ไดบันทึกตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนบริการของประปาปทุมธานี มารวมเปนตนทุนขายน้ําประปา

และตนทุนบริการในงบการเงินรวมเพียงหกเดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 ซึ่ง
เปนเงินจํานวนเพียง 248.07 ลานบาท  

2) ยอดจายน้ําประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 14.70 ลานลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.84 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ของปกอน ซึ่งมีผลใหตนทนุผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้น 

3) ยอดจายน้ําประปาของประปาปทุมธานี เพิ่มขึ้นจํานวน 3.1 ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.54 เมื่อเปรียบเทียบกับ
หกเดือนหลังของปกอน ซึ่งมีผลใหตนทุนผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้น 

4) คาซอมบํารุงของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจํานวน 42 ลานบาท เนื่องจากการยายแนวทอและการปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน 

กําไรขั้นตน 

 กําไรขั้นตน2ของกลุมบริษัทฯ ในป 2549 ป 2550 และ 2551 เทากับ 1,201.7 ลานบาท 1,809.3 ลานบาท และ 
2,428.4 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนกําไรขั้นตน3เทากับรอยละ 70.8 รอยละ 69.9 และรอยละ 67.4 ตามลําดับ  

 กําไรขั้นตนสําหรับป 2550 และ 2551 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน อธิบายไดดังนี้  

1) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมไวในงบ
การเงินรวมของกลุมบริษัทฯ และรายไดของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ําที่ขายไดมากขึ้น การปรับ 
MOQ ระหวางป และอัตราคาน้ําประปาที่ปรับเพิ่มขึ้น  

2) ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี เต็มปไวในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ 
และรายไดของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ําที่ขายไดมากขึ้น การปรับ MOQ ระหวางป และอัตราคา
น้ําประปาที่ปรับเพิ่มขึ้น  

 

 
                                                 
2 คิดจากรายไดจากการขายน้าํประปา + รายไดจากการใหบริการ - ตนทนุขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 
3 คิดจาก (รายไดจากการขายน้าํประปา + รายไดจากการใหบริการ – ตนทุนขายน้าํประปาและตนทุนการบริการ) / (รายไดจากการขายน้าํประปา + รายไดจากการ
ใหบริการ) 
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คาใชจายในการขายและบริหาร 

 คาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ ในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 105.1 ลานบาท 158.0 
ลานบาท และ 168.2 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เทากับรอยละ 6.1 รอยละ 6.0 
และรอยละ 4.6 ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตในป 2549 ป 2550 และป 2551 เมื่อเทียบกับปกอนเทากับรอยละ 101.3 
รอยละ 50.3 และรอยละ 34.5 ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ สูงขึ้นอยางตอเนื่อง อธิบายได
ดังนี้ 

1) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานี ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2550 ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนในหุนสามัญของประปา
ปทุมธานี และบริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญประปาปทุมธานี โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูเงินสถาบันการเงิน 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการวาจางที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ผูประเมินราคาอิสระ 
และคาธรรมเนียมธนาคารเพิ่มขึ้น 

2) ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานี เต็มปในงบการเงินรวมของ
กลุมบริษทัฯ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานี ตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 จึงทําใหมีการเพิ่มของคาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ นอกจากนี้ 
ในป 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายในการซอมแซมถนนทางเขาโรงกรองน้ําและคาใชจายในการนําหุนสามัญเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ รวมจํานวน 22.2 ลานบาท 

คาใชจายทางการเงิน 

 คาใชจายทางการเงินในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 451.1 ลานบาท 670.6 ลานบาท และ 728.7 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยคิดเปน รอยละ 26.2 รอยละ 25.6 และรอยละ 20.0 ของรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลําดับ โดย
คาใชจายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน อธิบายไดดังนี้ 

 1) ในป 2550 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายทางการเงินของประปาปทุมธานี ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมไวใน
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และฐานของอัตราดอกเบี้ย MLR ที่ใชในการจายดอกเบี้ยในป 2550 สูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ในป 2549  

2) ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมคาใชจายทางการเงินของประปาปทุมธานี เต็มปในงบการเงินรวมของกลุม  
บริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งรวมคาใชจายทางการเงินของประปาปทุมธานี ตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2550 จึงทําใหมีการเพิ่มของคาใชจายทางการเงินของกลุมบริษัทฯ 

กําไรสุทธิ 

 กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 674.4 ลานบาท 920.1 ลานบาท และ 1,358.4 
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เทากับรอยละ 39.2 รอยละ 35.1 และรอยละ 37.3 โดย
อัตราสวนกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีเหตุผลตามที่กลาวไวในแตละหัวขอขางตน  
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12.2.4  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ มีสวนประกอบหลักคือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทยอย และคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 18,681.1 ลานบาท เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
จํานวน 9,196.9 ลานบาท และสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีจํานวน 4,258.2 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 49.2 และรอยละ 22.8 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
มียอดเพิ่มขึ้นจํานวน 7,999.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 74.9 อันเปนผลเนื่องมาจาก 1) การเขาซื้อกิจการประปา
ปทุมธานีในป 2550 ดังนั้นงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จึงไดรวมสถานะทางการเงินของประปา
ปทุมธานีเขาไวดวย โดยในจํานวนสินทรัพยในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวมีรายการหลักคือสินทรัพยใน
การผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีจํานวน 4,258.2 ลานบาท และ 2) คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาสุทธิจากการรวมกิจการที่เกิดจากราคาซื้อสูงกวามูลคาตามบัญชีของประปาปทุมธานีจํานวน 3,079.6 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทฯ มีทรัพยสินรวมจํานวน 17,894.6 ลานบาท เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
จํานวน 8,925.5 ลานบาท และสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีจํานวน 4,134.4 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 49.9 และรอยละ 23.1 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
มียอดลดลงจํานวน 786.5 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.2 

สินทรัพยหมุนเวียน 

ลูกหนี้การคา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทฯ มียอดลูกหนี้รวมจํานวน 292.7 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนยอดลูกหนี้ 
กปภ. ของบริษัทฯ จํานวน 186.0 ลานบาท และยอดลูกหนี้ กปภ. ของ ประปาปทุมธานีจํานวน 102.9 ลานบาท (ตาม
สัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาของประปาปทุมธานีกําหนดให กปภ. ชําระคาน้ําประปาเปนราย
เดือนภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้ของประปาปทุมธานี ดังนั้นยอดลูกหนี้การคา ณ วันส้ินงวด จึงแสดง
ยอดขายน้ําประปาในเดือนสุดทายกอนงวดบัญชีในบวกกับภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของ)4 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทฯ มียอดลูกหนี้รวมจํานวน 346.8 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนยอดลูกหนี้ 
กปภ. ของบริษัทฯ จํานวน 232.7 ลานบาท และของประปาปทุมธานีจํานวน 114.1 ลานบาท (ตามสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาของประปาปทุมธานีกําหนดให กปภ. ชําระคาน้ําประปาเปนรายเดือนภายใน 10 วัน 
หลังจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้ของประปาปทุมธานี ดังนั้นยอดลูกหนี้การคา ณ วันส้ินงวด จึงแสดงยอดขายน้ําประปาใน
เดือนสุดทายกอนงวดบัญชีในบวกกับภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของ) 

 นโยบายการจัดเก็บหนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายน้ําประปา อยางไร
ก็ตาม จากการคํานวณระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ในป 2549 เทากับ 36.98 วัน ในป 2550 เทากับ 36.27 วัน และเทากับ 
                                                 
4  
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32.37 วัน ในป 2551 อนึ่ง บริษัทฯ ไมเคยมีปญหาในการเก็บเงินตามยอดขายน้ําประปาจาก กปภ. ดังนั้น จึงไมมีการตั้งคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแตอยางใด 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ ของบริษัทฯ ประกอบดวย ที่ดิน และสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา (ซึ่งไดรวมถึง 
คากอสรางโรงผลิตน้ํา ถังเก็บน้ําใส ระบบสูบและจายน้ํา ทอสงน้ําประธาน (Bulk Transmission Main: BTM) ทอจายน้ํา 
(Local Distribution Network: LDN) คาใชจายในการบริหารโครงการ รวมถึงดอกเบี้ยจาย และตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น
ในระหวางกอสรางไดถูกบันทึกรวมเปนตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา  

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ คํานวณโดยวิธีจํานวนผลผลิตโดยมีสูตรการคํานวณ 
ดังนี้ 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด           = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด x อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด 

อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด     =    จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด 

                 (จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด+ประมาณการจํานวนผลผลิตน้ําประปาในอนาคตจนถึงวัน
       สิ้นสุดสัญญาซื้อขายน้ําประปา) 

     สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด   =   สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาทั้งหมด - คาเสื่อมราคาสะสมถึงวันตนงวด 

 วิธีจํานวนผลผลิตนี้เปนไปตามหลักการจับคูรายไดและคาใชจาย (Matching)  มีผลทําใหคาเสื่อมราคาในแตละ
งวด มีลักษณะเปนตนทุนผันแปร (Variable Costs) มากกวาที่จะเปนตนทุนคงที่ (Fixed Costs) ผูบริหารของบริษัทฯ จึง
เห็นวาเปนวิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดซื้อที่ดินสําหรับใชขยายกําลังการผลิตในอนาคต เปนจํานวนเงิน 86.4 ลานบาท ดังนั้น ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทฯ มีที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิจํานวน 9,196.9 ลานบาท ลดลง 159.1 ลานบาท จาก
ยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หรือลดลงรอยละ 1.7  

ในป 2551 กลุมบริษัทฯ มีที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 8,925.5 ลานบาท ลดลง 271.4 ลานบาท จาก
ยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หรือลดลงรอยละ 3.0 อันเนื่องมาจากคาเสื่อมราคา 246.7 
ลานบาทที่คิดระหวางป 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อส้ินสุดอายุสัญญา ฯ 

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของประปาปทุมธานี ในสัดสวนรอยละ 89.15 และ
ไดเขาลงทุนเพิ่มเติมในวันที่ 18 ธันวาคม 2550 อีกรอยละ 8.85 ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนเงินลงทุนในประปาปทุมธานีทั้งส้ิน
รอยละ 98.0 ของทนุจดทะเบียนที่ชําระแลวทั้งหมดของประปาปทุมธานี ดังนั้น งบการเงินรวมของบริษัทฯ จึงไดแสดงฐานะ
ทางการเงินของ ประปาปทุมธานีไวดวย ทั้งนี้ สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานี ณ วันที่ 31ธันวาคม 
2550 มีจํานวน  4,258.2 ลานบาท ประกอบดวย ที่ดิน โรงผลิตน้ําประปาและระบบสงน้ําประปา จํานวน 3,563.2 ลานบาท 
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และงานระหวางกอสราง จํานวน 695.0 ลานบาท ทั้งนี้ สินทรัพยที่ใชในการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานี ดังกลาวได
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม โดยประปาปทุมธานีไดใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงตั้งแต
เริ่มดําเนินการผลิตในป 2541 และนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ประปาปทุมธานีจะคํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธี
จํานวนผลผลิตซึ่งเปนวิธีการคํานวณเชนเดียวกับบริษัทฯ ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ 

ในป 2551 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อส้ินสุดอายุสัญญา ฯ ดังกลาวมีจํานวน 4,134.4 ลานบาท
ลดลง 123.8 ลานบาท จากยอดสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หรือลดลงรอยละ 2.9 อันเนื่องมาจากคาตัดจําหนาย 
242.3 ลานบาทที่คิดระหวางป 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทฯ มีคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและ
จําหนายน้ําประปาสุทธิจํานวน 3,079.6 ลานบาท และ 2,884.1 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5 และ
รอยละ 23.1 ของสินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลําดับ โดยคาสิทธิฯ ดังกลาวเกิดขึ้นจากผลตางของราคาที่บริษัทฯ 
จายซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานีในมูลคาที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของประปา
ปทุมธานี โดยคาสิทธิฯ ดังกลาวจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายของบริษัทฯ ดวยวิธีเสนตรงทุกปตามระยะเวลาในสัญญา
ซื้อขายน้ําประปาที่เหลืออยูของประปาปทุมธานี  

12.2.5  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ของกลุมบริษัทฯ ณ ส้ินป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 1.69 เทา 
0.42 เทา และ 1.24 เทา ตามลําดับ ในป 2550 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองที่ลดลงมากเนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการเขาลงทุนหุนสามัญประปาปทุมธานี จํานวน 3,000 ลานบาท 
อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกและนําเงินที่ไดมาชําระเงินกูยืมระยะสั้น
จํานวน 3,000 ลานบาท จึงทําใหสภาพคลองของบริษัทฯ ในป 2551 ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (Gross Margin) ของกลุมบริษัทฯ ป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับรอยละ 70.8 รอย
ละ 69.9 และรอยละ 67.4 ตามลําดับ และอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของกลุมบริษัทฯ ป 2549 2550 และ 2551 
เทากับรอยละ 39.2 รอยละ 35.1 และรอยละ 37.3 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิในป 2550 และ 
2551 ซึ่งลดลงจากป 2549 เล็กนอยเนื่องจากอัตราสวนกําไรขั้นตนของประปาปทุมธานีต่ํากวาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ 
แมวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีปริมาณการจายน้ําที่เพิ่มสูงขึ้น และการปรับอัตราคาน้ําประปาเพิ่มขึ้นทุกป 

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ถึงแมวากลุมบริษัทฯ จะมีมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) คอนขางต่ําซึ่งถือเปน
ปกติของธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องจากใชเงินลงทุนเริ่มตนคอนขางสูง และกําลังการผลิตที่เกิดขึ้นจริงยังไมเต็ม
กําลังการผลิต แตตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา อัตราสวนดังกลาวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอัตราสวนในป 2549 ป 2550 
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และป 2551 เทากับ 0.16 เทา 0.18 เทา และ 0.20 เทา ตามลําดับ  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยที่ต่ํานี้ สงผลใหอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่ําดวย โดยกลุมบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ใน ป 2549 ป 2550 และป 2551 
เทากับรอยละ 6.4 รอยละ 6.3 และรอยละ 7.4 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยในป 2550 ลด
ต่ําลงจากป 2549 เล็กนอย เนื่องจากผลของการเขาลงทุนในประปาปทุมธานีในป 2550 ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมสินทรัพยของ
ประปาปทุมธานีไวในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ในขณะที่ผลประกอบการในงบกําไรขาดทุนของประปาปทุมธานีได
แสดงในงบการเงินรวมเพียง 6 เดือนนับจากเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคมเทานั้น อยางไรก็ดีการที่ในป 2551 บริษัทฯ 
ไดรวมผลประกอบการของประปาปทุมธานีเขามาเต็มป จึงทําใหมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่สูงขึ้น 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Total Debt to Total Equity) ในระดับคอนขางสูงซึ่งเปนปกติ
ของธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีเงินลงทุนเริ่มตนสูง และจะมีรายไดและกระแสเงินสดที่สมํ่าเสมอหลังจากดําเนินงาน
ไปแลว กระแสเงินสดที่สูงสม่ําเสมอของธุรกิจสาธารณูปโภคนี้ ทําใหบริษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจสาธารณูปโภคสามารถกอหนี้ได
ในสัดสวนที่สูงกวาบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉลี่ย  

กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2549 ป 2550 และป 2551 เทากับ 1.75 เทา 2.96 
เทา และ 1.15 เทา ตามลําดับ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 2.96 เทา เนื่องจาก 1) บริษัทฯ 
ไดเขาลงทุนในประปาปทุมธานี โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมสถาบันการเงิน 2) ประปาปทุมธานีและบีเจที ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงถึง 2.96 เทา แตอัตราสวนดังกลาวก็
ไดลดลงในป 2551 เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเงินจากการ
เพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 2,940 ลานบาทมาจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น จึงทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง 
และสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงตามไปดวย 

12.2.6   การวิเคราะหกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

  ในป 2550 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,617.6 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากป 2549 
จํานวน 877.3 ลานบาท เนื่องจาก 1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานเปนไปตามแนวโนมกําไรจากการ
ดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น 2) กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวงเวลาดังกลาวไดแสดงถึงสภาพคลองจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่เปนปกติของบริษัทฯ และวอเตอรโฟลว เนื่องจาก กําไรสุทธิเปนผลประกอบการที่ไมมีรายการพิเศษใดๆเกิดขึ้น 
และไดสะทอนผลการปรับโครงสรางบริษัทฯ ในการซื้อวอเตอรโฟลว เขาเปนบริษัทยอยอยางสมบูรณอีกดวย 3) ไดรวม
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของประปาปทุมธานีซึ่งบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในป 2550  

 ในป 2551 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,696.5 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนจํานวน 1,078.9 หรือคิดเปนถึงรอยละ 66.7 เนื่องจากการรวมผลประกอบการจากการปรับโครงสราง
ของกลุมบริษัทฯ ดังกลาวไวขางตน เขามาไวเต็มป ซึ่งมากกวาปกอนซึ่งนําผลประกอบการเฉพาะชวงเดือนกรกฎาคมถึง
ธันวาคมมารวมดวยเทานั้น 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในป 2550 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 4,360.9 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขา
ลงทุนในประปาปทุมธานี โดยมีมูลคาเงินสดจายซื้อจํานวนทั้งส้ิน 3,859.4 คิดเปนรอยละ 88.5 ของกระแสเงินสดที่ใชไปใน
กิจกรรมลงทุนในป 2550 

 ในป 2551 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 206.1 ลานบาท เนื่องจากในป 2551 
บริษัทฯ ไมมีคาใชจายลงทุนที่มีสาระสําคัญ ยกเวนการนําเงินลงทุนชั่วคราวบางสวนจายเงินปนผลใหผูถือหุน  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

 ในป 2550 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจํานวน 3,695.8 ลานบาท ในจํานวนนี้เปน
เงินทุนจากการกูยืมสถาบันการเงินเพื่อใชในการซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานี จํานวน 3,998.3 ลานบาท แบงเปนเงินกู
ยืมระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป จํานวน 3,000.0 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 998.3 ลานบาท เงินกูยืม
จากสถาบันการเงินสําหรับประปาปทุมธานีเพิ่มขึ้นจํานวน 683.9 ลานบาท (สุทธิจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร) และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 48 ลานบาท หักกลบกับการจายคืนเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทฯ
จํานวน 871.9 ลานบาท และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จํานวน 162.5 ลานบาท 

 ในป 2551 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ จํานวน 2,828.9 ลานบาท โดยรายการ
หลักไดแกการที่กลุมบริษัทฯ ไดรับเงินสดจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 3,000.0 ลานบาท จายชําระคืนเงินกูยืม
ระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวรวมจํานวน 4,368.2 ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน 598.5 ลานบาท 

12.2.7  การวิเคราะหแหลงที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน 

 หนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 2550 และ 2551 จํานวน 6,792.1 ลานบาท 13,966.4 
ลานบาท และ 9,558.2 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญคือ เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งมี 6,720.0 
ลานบาท 10,673.1 ลานบาท และ 9,309.3 ลานบาท ตามลําดับ (รวมสวนที่จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) คิดเปนรอย
ละ 98.9 รอยละ 76.4 และรอยละ 97.4 ของหนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมของ
แตละปเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน อธิบายไดดังนี้  

ในป 2550 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจํานวน 3,000 ลานบาทและ 998.4 ลานบาทตามลําดับเพื่อ
ลงทุนในหุนสามัญประปาปทุมธานี และในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 700 ลานบาท 

ในป 2551 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 3,000 ลานบาทและเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 
1,028.8 ลานบาท และประปาปทุมธานี ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 418 ลานบาท 
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 สวนของผูถือหุน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ เทากับ 4,714.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 824.9 ลานบาท
จากสิ้นป 2549 เนื่องจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางปจํานวน 920.1 ลานบาท และการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 48.0 ลานบาท และหักลบกบัการจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 162.5 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ เทากับ 8,336.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,621.6 ลาน
บาทจากสิ้นป 2550 เนื่องจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางงวดจํานวน 1,358.4 ลานบาท และการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,940 ลานบาท 


