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10. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

10.1  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  

ในป 2550 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (ประปาปทุมธานี) ในสัดสวนรอยละ 

98.0  ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว ในราคาหุนละ 340 บาท รวมมูลคาเงินลงทุนทั้งส้ิน 3,998.4 ลานบาท การลงทุนใน

หุนสามัญดังกลาว บริษัทฯ ไดขอสินเชื่อเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 3,000 ลานบาท โดยมีระยะเวลาครบกําหนดชําระภายใน 

1 ป นับแตวันที่เบิกเงินกู หรือวันที่บริษัทฯ นําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวแตเหตุการณใดจะถึงกอน 

และสินเชื่อเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,000 ลานบาท  ประปาปทุมธานี ไดทําสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย

น้ําประปากับ กปภ. เพื่อจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. สําหรับใหบริการแกผูใชน้ําในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี-รังสิต โดยมี ซึ่ง

ประกอบธุรกิจในการเปนผูรับจางดําเนินการผลิตน้ําประปาใหแกประปาปทุมธานี และรับจางดําเนินการผลิตน้ําประปา

และบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซิตี้ปจจุบัน ประปาปทุมธานี มีกําลังการผลิตน้ําประปาเทากับ 

388,000 ลบ.ม./วัน ภายหลังการถือหุนสามัญใน ประปาปทุมธานี บริษัทฯ มีหนาที่ตองจัดทํางบการเงินรวม  โดยนําผล

การประกอบการของประปาปทุมธานี และ บีเจที  ซึ่งเปนบริษัทยอย ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 (6 เดือน) มารวมเปน

สวนหนึ่งของผลประกอบการของบริษัทฯ ในงบการเงินรวม 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิมกับ กปภ. 

โดย กปภ. ตกลงที่จะรับซื้อน้ําประปาขั้นต่ําสวนเพิ่ม ณ วันเริ่มซื้อขายน้ําประปาสวนเพิ่มวันแรกเทากับ 9,000 ลบ.ม./วัน 

และปรับเพิ่มทุก ๆ รอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนถึง 54,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้น ปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําที่ กปภ. รับซื้อ

ทั้งส้ินจากบริษัทฯ ในป 2553 จะเทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพิ่มทุกปจนกระทั่งปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําที่ กปภ. 

รับซื้อจากบริษัทฯ เทากับ 354,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางการขยายกําลังการผลิตและสง

น้ําประปาจาก 320,000 ลบ.ม./วัน เปน 440,000 ลบ.ม./วัน โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 ที่ผานมา โครงการดังกลาวแลว

เสรจ็ทําใหปจจุบัน บริษัทฯมีกําลังการผลิตน้ําประปาสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม./วัน 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันอายุ 3 ป 5 ป และ 7 

ป จํานวนรวม 7,000 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ทั้ง

จํานวนและเพื่อการขยายกําลังการผลิตและสงน้ําประปาของบริษัทฯ รายละเอียดหุนกูสรุปไดดังนี้ 

หุนกู วันที่ครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย 

 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หุนกูชุดที่ 1 อายุ 3 ป 26 ก.พ. 2555 4.00% ตอป 3,500,000,000 

หุนกูชุดที่ 2 อายุ 5 ป 26 ก.พ. 2557 4.75% ตอป 1,700,000,000 

หุนกูชุดที่ 3 อายุ 7 ป 26 ก.พ. 2559 5.35% ตอป 1,800,000,000 
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การออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ บริษัทฯ  ตองจายคาธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนด 

(Prepayment fee) จํานวน 116.8 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากแนวโนมการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดในอนาคต 

ตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (ขอกําหนดสิทธิฯ) บริษัทฯ ตองดํารง

อัตราสวนทางการเงินดังตอไปนี้  

1. บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวน หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ในอัตราไมเกิน 2.00 เทา ณ 

ทุก ๆ ส้ินปบัญชี ทั้งนี้การคํานวณอัตราสวนดังกลาวใหคํานวณจากงบการเงินรวมรายปของบริษัทฯ   

2. บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวน หนี้สินสุทธิตอ EBITDA (Net Debt to EBITDA Ratio) ในอัตราไมเกิน 4.00 เทา 

ณ ทุก ๆ ส้ินปบัญชี ทั้งนี้การคํานวณอัตราสวนดังกลาวใหคํานวณจากงบการเงินรวมรายปของบริษัทฯ   

3. บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวน EBITDA ตอดอกเบี้ยจาย (EBITDA to Interest Ratio) ในอัตราไมต่ํากวา 3.00 

เทา ณ ทุก ๆ ส้ินปบัญชี ทั้งนี้การคํานวณอัตราสวนดังกลาวใหคํานวณจากงบการเงินรวมรายปของบริษัทฯ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีอัตราสวนทางการเงินเปนไปตามขอกําหนดสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. หนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2553 เทากับ 1.19  เทา 

2. หนี้สินสุทธิตอ EBITDA ประจําป 2553เทากับ 2.08 เทา 

3. EBITDA ตอ ดอกเบี้ยจาย ประจําป 2553 เทากับ 7.94 เทา 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ไดซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบาง

ปะอิน (สิทธิในการดําเนินงานฯ) จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด เปนจํานวนเงิน 1,400 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดขอ

สินเชื่อเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งจํานวนเพื่อเขาซื้อสิทธิในการดําเนินงานฯ ดังกลาว โดยมีอัตราดอกเบี้ย

ประมาณ MLR ลบ 2.00-2.25% ตอป และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินตน 10 ป การเขาซื้อสิทธิในการดําเนินงานฯ ในครั้ง

นี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายน้ําประปาและรายไดจากการบําบัดน้ําเสียในป  2553  เปนจํานวนเงิน 145.1 ลานบาท 

และ 33.2  ลานบาท ตามลําดับ  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของประปาปทุมธานี  

โดยบริษัทฯ ไดขอสินเชื่อเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 3,500 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR ลบ 

2.00-2.25% และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินตน 10 ป ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลว ประปา

ปทุมธานี ไดกูยืมเงินจากบริษัทฯ จํานวน 3,100 ลานบาท โดยมีระยะเวลาชําระคืนเงินตน 10 ป เพื่อนําไปชําระคืนเงินกูยืม

คงเหลืออยูกับสถาบันการเงินทั้งจํานวน การชําระคืนเงินตนกอนกําหนดในครั้งนี้ ประปาปทุมธานี ตองจายคาธรรมเนียม

การชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนดจํานวน 60.7 ลานบาท 
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รายไดจากการขายน้ําประปา 
 ในป 2551 ป 2552  และป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายน้ําประปาเทากับ  3,569.3 ลาน

บาท  3,993.8 ลานบาท และ 4,309.9 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปกอนหนาเทากับรอยละ 

11.9  และรอยละ  7.9 ตามลําดับ รายไดจากการขายน้ําประปาที่เพิ่มขึ้นสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 ป 2552  

1)  ปริมาณจายน้ําประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 1.2 ลานลูกบาศกเมตร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1  และราคา

ขายน้ําประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปกอน.  

2)  ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ซื้อสิทธิในการดําเนินงานฯ ในราคา 1,400 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี

รายไดจากการบริหารจัดการน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จํานวน 54.2 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการขาย

น้ําประปา จํานวน 2.4 ลานลบ.ม. 

3)  ประปาปทุมธานี มีปริมาณจายน้ําประปาเพิ่มขึ้นจํานวน 1.9 ลานลูกบาศกเมตร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7  

และราคาขายน้ําประปาของ ประปาปทุมธานีที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน 

ป 2553 

1) รายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 285.6 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8  

เนื่องจาก  

1)  ยอดขายน้ําประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 11.5  ลานลบ.

ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 

2) ราคาขายน้ําประปาที่ปรับขึ้นจากปกอน 

3) ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายไดจากการขายน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทั้งป จํานวน 145.1 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 93.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 179.7 (ป 2552 : บริษัทฯ เริ่มมีรายไดจากการขายน้ําประปา

ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพียง 5 เดือน) 

2) รายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (PTW) เพิ่มขึ้นจํานวน 30.5 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เนื่องจากยอดขายน้ําประปาของ PTW เพิ่มขึ้นจํานวน 8.1 ลานลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 อยางไรก็

ตาม ราคาขายน้ําประปาของ PTW ปรับลดลงรอยละ 4.4 จากปที่แลว 

อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานี ขายใหแก กปภ. ที่ผานมาเปนดังนี้  

 
ระยะเวลา 

คาน้ําประปาของบริษัทฯ  
(บาท / ลบ.ม.) 

คาน้ําประปาของประปาปทุมธานี 
(บาท / ลบ.ม.) 

1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2550 21.481579 10.34 

1 ม.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2551 22.751945 10.52 

1 ม.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2552 23.552023 11.49 

1 ม.ค. 2553 – 31 ม.ค. 2553 24.461331 10.99 
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ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 
ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญประกอบดวย คาเสื่อมราคาสินทรัพย

ในการผลิตน้ําประปา คาไฟฟา คาสารเคมี คาเชาที่ดินสําหรับแนวทอ คาแรงงาน และวัสดุส้ินเปลือง   

 ในป 2551 ป 2552  และป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนบริการเทากับ 1,176.9 ลานบาท 

1,198.6 ลานบาท และ 1,293.9 ตามลําดับ และคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 32.3 รอยละ 29.5 และรอยละ  

29.3 ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในป 2552 เทากับรอยละ 1.8 และเพิ่มขึ้นในป 2553 เทากับรอยละ 8.0 โดย

สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ป 2552 

1) ตนทุนในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจํานวน 12.6 ลานบาท  และ  

2) ยอดขายน้ําประปาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นทําใหคาไฟฟาในการผลิต สงและจายน้ําประปาเพิ่มขึ้นจํานวน 17.8 

ลานบาท 

ป 2553 

1) ตนทุนในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจํานวน 32.2 ลานบาท  และ  

2) ยอดขายน้ําประปาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น 

 
คาใชจายในการบริหาร 
 คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2551 ป 2552 และป 2553  เทากับ 168.2 ลานบาท 

207.6 ลานบาท และ 196.9  ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตในป 2552 และป 2553 เมื่อเทียบกับปกอนเทากับ

รอยละ 23.4  และรอยละ 5.4 ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นและลดลงเนื่องจาก

อธิบายไดดังนี้ 

1) ในป 2552 บริษัทฯ มีคาโฆษณาประชาสัมพันธ กิจกรรมการตลาดเพิ่มขึ้นจํานวน 14.6 ลานบาท  

คาธรรมเนียมการกูยืมเงินจํานวน 7 ลานบาท คาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 2.2 ลานบาท และการบันทึกประมาณการ

โบนัสกรรมการประจําป 2552 จํานวน 7.7 ลานบาท 

2) ในป 2553 บริษัทฯ มีคาที่ปรึกษากฎหมายและธรรมเนียมธนาคารลดลง จํานวน 8.2 ลานบาท 

 
คาใชจายทางการเงิน 
 คาใชจายทางการเงินในป 2551 ป 2552 และป 2553 เทากับ 728.7 ลานบาท 667.0 ลานบาท และ 442.1 ลาน

บาท ตามลําดับ คาใชจายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ป 2552  

สาเหตุหลักที่ทําใหคาใชจายทางการเงินลดลง 

1)  ในป 2552 บริษัทฯ ไมมีการกูยืมเงินระยะสั้น แตในป 2551 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 3,000 ลาน

บาท ซึ่งไดจายชําระคืนเงินกูยืมครบจํานวนในเดือนพฤษภาคม 2551  

2)  ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดออกหุนกูอายุ 3 ป 5 ป และ 7 ป จํานวนรวม 7,000 ลานบาท โดยมี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในป 2552 เทากับรอยละ 4.53 ตอป เพื่อจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 5,839.8 ลานบาท ซึ่ง

คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1%  
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3)  อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาวของ ประปาปทุมธานี ลดลง โดยในป 2552 เงินกูยืมระยะยาวมีอัตรา

ดอกเบี้ย MLR เฉล่ียรอยละ 6 ตอป (ป 2551 : รอยละ 7 ตอป)  

สาเหตุหลักที่ทําใหคาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้น  

1)   บริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนดโดยการออกหุนกูในขางตน บริษัทฯ ตองจายชําระคาธรรมเนียม

การจายคืนเงินกูยืมกอนกําหนด จํานวน 116.8 ลานบาท   

2)  บริษัทฯ กูยืมเงินระยะยาวจํานวน 1,072 ลานบาทจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อสิทธิในการดําเนินงานฯ โดยมี

อัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR ลบ 2.00-2.25%  

3) ประปาปทุมธานี จายชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนด ดังนั้น ประปาปทุมธานี ตองจายชําระคาธรรมเนียมการ

จายคืนเงินกูยืมกอนกําหนดจํานวน 60.7 ลานบาท 

ป 2553 

 1) ในป 2552 บริษัทฯ และ PTW เปล่ียนโครงสรางเงินกูยืมใหม โดยบริษัทฯ และ PTW จายชําระคืนเงินกูยืม

ระยะยาวเดิมกอนกําหนดทั้งจํานวน ซึ่งตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯ และ PTW ตองจายคาธรรมเนียมการจาย

ชําระคืนเงินกูยมืกอนกําหนด (prepayment fee) จํานวนรวม 177.5 ลานบาท 

2)  การเปลี่ยนโครงสรางเงินกูยืมใหมของ PTW ทําให PTW ประหยัดดอกเบี้ยจายประมาณรอยละ 1.50 ตอป

สําหรับป 2553 
 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจํานวน 6.3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.4 ในขณะที่ผลการดําเนินงานรวมของ   

บริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก PTW จายภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป 2551 จํานวน 40.3 ลานบาทในไตรมาส

สองป 2552 

 
กําไรสุทธิ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในป 2551 ป 2552 และป 2553 เทากับ 1,358.4ลานบาท 1,593.6  ลานบาท 

และ 2,062.8 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทากับรอยละ 37.3 รอยละ 

39.2 และรอยละ 46.7 โดยอัตราสวนกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีเหตุผลหลักตามที่กลาวไวในแตละหัวขอขางตน 

 

10.2  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญ ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่

ตองโอนเมื่อส้ินสุดอายุสัญญาฯ สุทธิ สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย

สุทธิ และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 21,488.3.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 420.10 ลาน

บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นระหวางปจํานวน 612.8 ลานบาท  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1) 

 
 สวนที่ 2 หนาที่ 136 

หนี้สิน 

 หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญ ไดแก หุนกู และเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาวที่ครบ

กําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 12,004.7 ลานบาท ลดลง 364.8 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  เนื่องจากเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 232.2 ลานบาทและเจาหนี้

ระยะยาวอื่น-กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 214.0 ลานบาท 

 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสวนผูถือหุน 8,694.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 358.4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ

กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 1,593.6 ลานบาท และจายเงินปนผล

จํานวน (1,236.9) ลานบาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  บริษัทฯ มีสวนผูถือหุน 9,483.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 788.9  ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ

กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปจํานวน 2,062.9 ลานบาท และจายเงินปน

ผลจํานวน (1,275.7) ลานบาท 

 

10.3  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2551 ป 2552 และป 2553 เทากับ 

1.43  เทา  3.93เทา และ 4.12  เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ และบริษัทยอยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากในป 2551 บริษัทฯ ไดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 3,000 ลานบาท และในป 2552 

บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันอายุ 3 ป 5 ป และ 7 ป จํานวนรวม 7,000 ลานบาท โดย

บริษัทฯ จะจายคืนเงินตนหุนกู ณ วนัที่ครบกําหนดเต็มจํานวน (Bullet payment)  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนกําไรขั้นตนของบริษัทฯ และบริษัทยอยป 2551 ป 2552 และป 2553 เทากับรอยละ 67.4 รอยละ 70.4 

และรอยละ 69.8 ตามลําดับ และอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทยอยป 2551 ป 2552 และ ป 2553  เทากับรอยละ 

37.3 รอยละ 39.2  และรอยละ 46.7 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากป 

2551 และป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายน้ําประปาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน และป 2552

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2551  
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อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยป 2551 ป 2552 และป 2553 เทากับรอยละ 7.4 รอย

ละ 8.2 และรอยละ 9.7 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอยป 2551 ป 2552 

และ ป 2553 เทากับรอยละ 14.6 รอยละ 16.0  และรอยละ 19.1 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิป 2552 และป 2553  

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ

รอยละ 1.2  รอยละ 1.4 และรอยละ 1.3  ตามลําดับ โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2552 เพิ่มขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2551 เนื่องจากบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูเพื่อใชในการขยายกําลังการผลิตและสง

น้ําประปาจํานวน 1,000 ลานบาท และบริษัทฯไดขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินจํานวน 1,072 ลานบาทเพื่อซื้อสิทธิในการ

บริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและสิ้นป 2553 สัดสวนดังกลาวไดลดลงเนื่องจากมีการ

จายชําระคืนเงินตน 

 

10.4   การวิเคราะหกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,439.5 ลานบาท เพิ่ม

สูงขึ้นจากปกอนจํานวน 457.9 หรือคิดเปนถึงรอยละ 23.1 เนื่องจากในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ได

ออกและเสนอขายหุนกูจํานวนรวม 7,000 ลานบาท กําหนดจายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนคือเดือนกุมภาพันธ และเดือน

สิงหาคมของทุก ๆ ป โดยบริษัทฯ เริ่มจายดอกเบี้ยงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2552 

ในป 2553  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,737.9 ลานบาท เพิ่ม

สูงขึ้นจากปกอนจํานวน 298.4 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2  เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน (2,037.1) ลานบาท ในขณะทีป 

2551 ไมมีการลงทุนที่มีสาระสําคัญ เนื่องจากในป 2552 บริษัทฯ ไดซ้ือสิทธิในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และจายคางานกอสรางโครงการขยายกําลังการผลิตและสงน้ําประปา 

  ในป 2553  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน (1,458.5) ลานบาท เนื่องจากในป 

2553 บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินเพิ่มและมีการขยายกําลังการผลิต 

  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

 ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,014.3 ลานบาท เนื่องจาก

บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูจํานวนรวม 7,000 ลานบาท โดยหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาทเพื่อขยายกําลังการผลิต

และสงน้ําประปา และบริษัทฯ ไดขอสินเชื่อเพื่อซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบาง

ปะอิน จํานวน 1,072 ลานบาท และสินเชื่อสวนที่เหลือจากการปรับโครงสรางเงินกูยืมระยะยาวของประปาปทุมธานี 

จํานวน 500 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลจํานวน (1,236.9) ลานบาท 

ในป 2553  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (1,491.1) โดยบริษัทฯมี เงิน

กูยืมระยะยาวลดลงจํานวน 420.0  ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน (1,275.7) ลานบาท 

 

10.5  การวิเคราะหแหลงที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินจํานวน 12,004.7 ลานบาท ลดลง  364.8  ลานบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  ชําระหนี้เงินกูระยะยาวจํานวน 236.0 ลานบาทและเจาหนี้ระยะยาวอื่น

กิจการที่เกี่ยวของกันลดลงจํานวน 214.0 ลานบาท 

 สวนของผูถือหุน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนจํานวน 9,483.6  ลานบาท เพิ่มขึ้น 788.9 ลาน

บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,062.9  ลานบาท 

และจายเงินปนผลจํานวน (1,275.7) ลานบาท 

 
 
 


