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10. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

10.1  ภาพรวมผลการดําเนนิงานทีผ่านมา   

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) โดย กปภ. ตกลงที่จะรับซื้อน้ําประปา
จากบริษัทฯ เปนเวลา 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ซึ่ง กปภ. รับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่า (Minimum Off-take 
Quantity: MOQ) ตลอดอายุของสัญญา โดยเร่ิมตนที่ 200,000 ลบ.ม./วัน และเพิ่มขึ้นเปน 250,000 ลบ.ม./วัน ต้ังแตวันที่ 
21 กรกฎาคม 2549 จนถึง MOQ สูงสุดที่ 300,000 ลบ.ม./วัน ต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป  

เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขายน้ําประปาเดิมกับ กปภ. 
โดย กปภ. ตกลงที่จะรับซื้อน้ําประปาขั้นตํ่าสวนเพิ่ม ณ วันเร่ิมซื้อขายน้ําประปาสวนเพิ่มวันแรกเทากับ 9,000 ลบ.ม./วัน 
และปรับเพิ่มทุก ๆ รอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนถึง 54,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้น ปริมาณน้ําประปาขั้นตํ่าที่ กปภ. รับซื้อ
ทั้งส้ินจากบริษัทฯ ในป 2553 จะเทากับ 309,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพิ่มทุกปจนกระท่ังปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าที่ 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
เสร็จทําใหปจจุบัน บริษัทฯมีกําลังการผลิตน้ําประปาสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม./วัน 

เม่ือวันที่ 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 

การออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ บริษัทฯ ตองจายคาธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู ยืมกอนกําหนด 
(Prepayment fee) จํานวน 116.8 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะ
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   
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3. บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวน EBITDA ตอดอกเบี้ยจาย (EBITDA to Interest Ratio) ในอัตราไมตํ่ากวา 3.00 
เทา ณ ทุก ๆ ส้ินปบัญชี ทั้งนี้การคํานวณอัตราสวนดังกลาวใหคํานวณจากงบการเงินรวมรายปของบริษัทฯ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีอัตราสวนทางการเงินเปนไปตามขอกําหนดสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. หนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2554 เทากับ 1.13 เทา 

2. หนี้สินสุทธิตอ EBITDA ประจําป 2554เทากับ 1.80 เทา 

3. EBITDA ตอ ดอกเบี้ยจาย ประจําป 2554 เทากับ 7.12 เทา 

เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ไดซื้อสิทธิในการบริหารจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปะอิน (สิทธิในการดําเนินงานฯ) จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด เปนจํานวนเงิน 1,400 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดขอ
สินเช่ือเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งจํานวนเพ่ือเขาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานฯ ดังกลาว โดยมีอัตราดอกเบ้ีย
ประมาณ MLR ลบ 2.00-2.25% ตอป และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินตน 10 ป การเขาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานฯ  ในครั้ง
นี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายนํ้าประปาและรายไดจากการบําบัดน้ําเสียในป  2553  เปนจํานวนเงิน 145.1 ลานบาท 
และ 33.2  ลานบาท ตามลําดับ  

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2552 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของประปาปทุมธานี  
โดยบริษัทฯ ไดขอสินเช่ือเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 3,500 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR ลบ 
2.00-2.25% และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินตน 10 ป ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลว ประปา
ปทุมธานี ไดกูยืมเงินจากบริษทัฯ จํานวน 3,100 ลานบาท โดยมีระยะเวลาชําระคืนเงินตน 10 ป เพื่อนําไปชําระคืนเงินกูยืม
คงเหลืออยูกับสถาบันการเงินทั้งจํานวน การชําระคืนเงินตนกอนกําหนดในคร้ังนี้ ประปาปทุมธานี ตองจายคาธรรมเนียม
การชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนดจํานวน 60.7 ลานบาท 

รายไดจากการขายน้ําประปา 
 ในป 2552 ป 2553  และป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายนํ้าประปาเทากับ 3,993.8 ลาน
บาท 4,309.9 ลานบาท และ 4,461.1 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเม่ือเทียบกับปกอนหนาเทากับรอยละ 
7.9  และรอยละ  3.5 ตามลําดับ รายไดจากการขายนํ้าประปาที่เพิ่มขึ้นสามารถอธิบายไดดังนี้    
 ป 2553 

1) รายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 285.6 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8  
เนื่องจาก  

1)  ยอดขายน้ําประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 11.5  ลาน    
ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 

2) ราคาขายน้ําประปาที่ปรับขึ้นจากปกอน 
3) ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ซื้อสิทธิในการบริหารจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายไดจากการขายน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทั้งป จํานวน 145.1 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 93.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 179.7 (ป 2552 : บริษัทฯ เร่ิมมีรายไดจากการขายนํ้าประปา
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพียง 5 เดือน) 
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2) รายไดจากการขายนํ้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (PTW) เพิ่มขึ้นจํานวน 30.5 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เนื่องจากยอดขายนํ้าประปาของ PTW เพิ่มขึ้นจํานวน 8.1 ลานลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 อยางไรก็
ตาม ราคาขายน้ําประปาของ PTW ปรับลดลงรอยละ 4.4 จากปที่แลว 

ป 2554 
1) รายไดจากการขายนํ้าประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 55.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เนื่องจาก 

ราคาขายน้ําประปาที่ปรับขึ้นจากปกอนในขณะท่ียอดขายนํ้าประปาใกลเคียงกับปที่แลว 
 2)    รายไดจากการขายนํ้าประปาของ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (PTW) เพิ่มขึ้นจํานวน 95.4 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 เนื่องจากยอดขายนํ้าประปาของ PTW เพิ่มขึ้นจํานวน 4.2 ลานลบ.ม. และ ราคาขายน้ําประปาของ 
PTW เพิ่มขึ้นจากปที่แลวจํานวน 0.38 บาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 

อัตราคาน้ําประปาที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานี ขายใหแก กปภ. ที่ผานมาเปนดังนี้  
 

ระยะเวลา 
คาน้ําประปาของบริษัทฯ  

 (บาท / ลบ.ม.) 
คาน้ําประปาของประปา

ปทุมธานี 
(บาท / ลบ.ม.) ตั่งแต 1-300,000 ลบ.ม. 

 
ตั้งแต 300,001 ขึ้นไป 

 
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 14.676799/10.75* 10.99 

1 ม.ค. 2554 – 31 ม.ค. 2554 25.110952 11.02 11.37 
 

* ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2553 – 31 ธันวาคม 2553 
 
 ในวันที่ 14 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด โดยลงทุนในหุนสามัญ
จํานวน 3 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ในอัตราสวนรอย
ละ 30 ซึ่งบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด เปน Holding Company ที่ถือหุนในบริษัทพลังงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ตอมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาซ้ือหุนเพิ่มทุนของ
บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด อีกจํานวน 273 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท คิดเปนเงิน 2,730 ลานบาท ซึ่งเม่ือรวมกับหุนที่
บริษัทฯ ไดมากอนหนานี้ 3 ลานหุน ทําใหบริษัทฯ มีหุน ทั้งส้ิน 276 ลานหุน รวมมูลคาเงินลงทุนทั้งส้ิน 2,760 ลานบาท หรือ
คิดสัดสวนเปน 30 % ของทุนจดทะเบียน 
 
ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 

ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญประกอบดวย คาเส่ือมราคาสินทรัพย
ในการผลิตน้ําประปา คาไฟฟา คาสารเคมี คาเชาที่ดินสําหรับแนวทอ คาแรงงาน และวัสดุส้ินเปลือง   
 ในป 2552 ป 2553 และป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนบริการเทากับ  1,198.6  ลาน
บาท  1,293.9 ลานบาท และ 1,323.0 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับ รอยละ 29.5 รอยละ  
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29.3 และรอยละ 28.5 ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในป 2553 และในป 2554 เทากับรอยละ 8.0 และรอยละ
2.2 ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

ป 2553 
1) ตนทุนในการบริหารจัดการน้ําประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจํานวน 32.2 ลานบาท  และ  
2) ยอดขายนํ้าประปาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น 
ป 2554 
1) ยอดขายนํ้าประปาของ PTW เพิ่มขึ้นตามที่กลาวไวขางตน 
2) คาใชจายเก่ียวกับการปองกันน้ําทวมในป 2554 เพิ่มขึ้น 11.3 ลานบาท 
3) คาเชาที่ดินสําหรับระบบสงน้ําประปาเพิ่มขึ้น 3.3 ลานบาท 
 

คาใชจายในการบริหาร 
 คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยใน ป 2552 ป 2553 และป 2554  เทากับ 207.6 ลานบาท 
196.9  และ 221.9 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตในป 2553และป 2554 เม่ือเทียบกับปกอนเทากับรอยละ 
5.4 และรอยละ 12.7 ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย เพิ่มขึ้นและลดลงสามารถ
อธิบายไดดังนี้ 

1) ในป 2553 บริษัทฯ มีคาที่ปรึกษากฎหมายและธรรมเนียมธนาคารลดลง จํานวน 8.2 ลานบาท 
2) ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายเก่ียวกับการโฆษณาประชาสัมพันธและกิจกรรมการตลาดเพ่ิมขึ้นจํานวน  

7.8 ลานบาทและมีคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 15.3 ลานบาท 
 
คาใชจายทางการเงิน 
 คาใชจายทางการเงินในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 เทากับ  667.0 ลานบาท  442.1 ลานบาท และ 518.0 
ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายทางการเงินที่ลดลงและเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปกอน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ป 2553 
 1) ในป 2552 บริษัทฯ และ PTW เปล่ียนโครงสรางเงินกูยืมใหม โดยบริษัทฯ และ PTW จายชําระคืนเงินกูยืม
ระยะยาวเดิมกอนกําหนดทั้งจํานวน ซึ่งตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯ และ PTW ตองจายคาธรรมเนียมการจาย
ชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนด (prepayment fee) จํานวนรวม 177.5 ลานบาท 

2)  การเปล่ียนโครงสรางเงินกูยืมใหมของ PTW ทําให PTW ประหยัดดอกเบี้ยจายประมาณรอยละ 1.50 ตอป
สําหรับป 2553 

ป 2554 
ในป 2554 มีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.3 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งในป 2553 อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูยืมเฉล่ียเทากับ 3.76 ในขณะท่ีป 2554 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเฉล่ียเทากับ 5.06 
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ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจํานวน 29.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 เนื่องจากผลการดําเนินงานรวมของ 

PTW เพิ่มขึ้น และ PTW มีการจายภาษีเงินไดประจําป 2551 ตามการประเมินของสรรพากรพื้นที่เพิ่มเติมจํานวน 15.8  
ลานบาทในป 2554 
 
กําไรสุทธิ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิใน ป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ  1,593.6  ลานบาท  2,062.9 ลาน
บาท และ 2,113.0 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทากับ รอยละ 39.2 รอยละ 46.7 
และรอยละ 45.6 โดยอัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวมในป 2554 ลดลงจากปที่แลวรอยละ 1.1 เนื่องจากเหตุผลหลัก
ตามที่กลาวไวในแตละหัวขอขางตน 

 

10.2  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
สินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญ ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่

ตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ สุทธิ สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย
สุทธิ และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 21,728.30 ลานบาท เพิ่มขึ้น 240.02 ลาน
บาท เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นระหวางปจํานวน 949.9 ลานบาท  
หนี้สิน 
 หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญ ไดแก หุนกู และเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาวที่ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 11,536.6 ลานบาท ลดลง 468.1 ลานบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  เนื่องจากเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 256 ลานบาทและเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่นๆลดลง 260.2 ลานบาท ในขณะที่ป 2554 มีการตั้งหนี้สินสํารองผลประโยขนระยะยาวของพนักงาน 
เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 12.1 ลานบาท 
สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสวนผูถือหุน 9,483.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 788.9 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,062.9 ลานบาท และจายเงินปนผล
จํานวน (1,275.7) ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทฯ มีสวนผูถือหุน 10,191.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 708.1  ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปจํานวน 2,124.6 ลานบาท และจายเงินปน
ผลจํานวน (1,396.1) ลานบาท 
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10.3  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2552 ป 2553 และส้ินป 2554 
เทากับ   3.93 เทา  4.12  เทา และ 1.25 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ และบริษัทยอยสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องและมาลดลงในป 2554 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันอายุ 3 ป  จํานวนเงินรวม 
3,500 ลานบาทครบกําหนดที่ตองขําระในเดือนกุมภาพันธ ป 2555  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนกําไรขั้นตนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ป 2552 ป 2553และป 2554  เทากับ รอยละ 70.4  รอยละ 
70.5 และรอยละ 70.9 ตามลําดับ และอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทยอย ป 2552 ป 2553และป 2554  เทากับ 
รอยละ 39.2  รอยละ 46.7และรอยละ 45.6. ตามลําดับ โดยอัตราสวนกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายน้ําประปาเพิ่มขึ้นทุกๆป เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน และอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องและมาลดลงในป 2554 เนื่องจากป  2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารซ่ึงสวนใหญ
เปนคาใชจายเก่ียวกับการปองกันน้ําทวมเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเน่ืองจากเกิดมหาอุทกภัยในป 2554 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ รอยละ 8.2 
รอยละ 9.6 และรอยละ 9.7 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอย ป 2552  ป 
2553 และป 2554 เทากับ รอยละ 16.0  รอยละ 19.1 และรอยละ 20.3 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิป 2553 และป 
2554  เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 
รอยละ 1.4 รอยละ 1.3 และรอยละ 1.1 ตามลําดับ โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2554 ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2553 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ และบริษทัยอยมีการจายชําระคืนเงินตนทําใหหนี้สินลดลงจาก
ปที่แลวและป 2554 มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2553 

10.4   การวิเคราะหกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,787.9 ลานบาท เพิ่ม
สูงขึ้นจากปกอนจํานวน 348.4 หรือคิดเปนรอยละ 14.3 เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น และคาสิทธิในการ
ดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนายเต็มป ขณะที่ป 2552 ตัดจําหนายแค     
5 เดือน  
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ในป 2554  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,731.0 ลานบาท ลดลง
จากปกอนจํานวน 56.9 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 2.0 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น
และจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน (1,508.5) ลานบาทเนื่องจากใน
ป 2553 บริษัทฯ มีการซ้ือที่ดินเพิ่มและมีการขยายกําลังการผลิตแตนอยกวาป 2552 ซึ่งบริษัทฯ ไดซื้อสิทธิในการบริหาร
จัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และจายคางานกอสรางโครงการขยายกําลังการผลิตและสง
น้ําประปา 

  ในป 2554  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน (1,194.8) ลานบาท ลดลงจากป 
2553 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (1,491.1) ลานบาท โดยบริษัทฯ 
มี เงินกูยืมระยะยาวลดลงจํานวน 420.0  ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน (1,275.7) ลานบาท ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ 
ไดออกและเสนอขายหุนกูจํานวนรวม 7,000 ลานบาท โดยหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาทเพ่ือขยายกําลังการผลิตและสง
น้ําประปา และบริษัทฯ ไดขอสินเช่ือเพื่อซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
จํานวน 1,072 ลานบาท และสินเช่ือสวนท่ีเหลือจากการปรับโครงสรางเงินกูยืมระยะยาวของประปาปทุมธานี จํานวน 500 
ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลจํานวน (1,236.9) ลานบาท 

ในป 2554  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (1,642.9) ลานบาทโดย
บริษัทฯ มี เงินกูยืมระยะยาวลดลงจํานวน 450.0  ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน (1,396.1.9) ลานบาท  

 

10.5  การวิเคราะหแหลงที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินจํานวน 11,536.6 ลานบาท ลดลง  468.1  ลานบาท
เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  เนื่องจากมีการชําระหน้ีเงินกูระยะยาวจํานวน 256.0 ลานบาทและเจาหนี้
การคาและเจาหน้ีอื่นๆลดลงจํานวน 260.2 ลานบาท 

 สวนของผูถือหุน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนจํานวน 10,191.7  ลานบาท เพิ่มขึ้น 708.1 
ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,113.0  ลาน
บาท และจายเงินปนผลจํานวน (1,396.1) ลานบาท 

 


