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11. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

1.  ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา   

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย กปภ. ตกลงที่จะรับซือ้นํา้ประปาจาก

บริษัทฯ เป็นเวลา 30 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 ซึง่ กปภ. รับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ํา (Minimum Off-take Quantity: MOQ) 

ตลอดอายขุองสญัญา โดยเร่ิมต้นที่ 200,000 ลบ.ม./วนั และเพ่ิมขึน้เป็น 250,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2549 จนถึง 

MOQ สงูสดุท่ี 300,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตว่นัที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป  

เม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเดิมกบั กปภ. โดย กปภ. 

ตกลงท่ีจะรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําส่วนเพ่ิม ณ วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาส่วนเพ่ิมวนัแรกเท่ากับ 9,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพ่ิมทกุ ๆ 

รอบปี ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วนั จนถึง 54,000 ลบ.ม./วนั ดงันัน้ ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. รับซือ้ทัง้สิน้จากบริษัทฯ ในปี 2553 

จะเทา่กบั 309,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพ่ิมทกุปีจนกระทัง่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ กปภ. รับซือ้จากบริษัทฯ เท่ากบั 354,000 ลบ.

ม./วนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างการขยายกําลงัการผลิตและส่งนํา้ประปาจาก 320,000 ลบ.ม./วนั เป็น 440,000 ลบ.ม./

วนั โดย ณ วนัที่ 1 กันยายน 2553 ท่ีผ่านมา โครงการดงักล่าวแล้วเสร็จทําให้ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตนํา้ประปาสงูสดุท่ี 

440,000 ลบ.ม./วนั 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันอายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี 

จํานวนรวม 7,000 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ ทัง้จํานวนและ

เพ่ือการขยายกําลงัการผลิตและสง่นํา้ประปาของบริษัทฯ รายละเอียดหุ้นกู้สรุปได้ดงันี ้

หุ้นกู้  วนัที่ครบกําหนด อตัราดอกเบีย้ จํานวนเงิน (บาท) 

หุ้นกู้ชดุที่ 1 อาย ุ3 ปี 26 ก.พ. 2555 4.00% ตอ่ปี 3,500,000,000 

หุ้นกู้ชดุที่ 2 อาย ุ5 ปี 26 ก.พ. 2557 4.75% ตอ่ปี 1,700,000,000 

หุ้นกู้ชดุที่ 3 อาย ุ7 ปี 26 ก.พ. 2559 5.35% ตอ่ปี 1,800,000,000 

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ ยืมก่อนกําหนด (Prepayment fee) 

จํานวน 116.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงของอตัราดอกเบีย้ที่อาจจะเกิดขึน้จากแนวโน้มการปรับขึน้ของ

อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดในอนาคต 

ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  (ข้อกําหนดสิทธิฯ) บริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วนทาง

การเงินดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วน หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอตัราไม่เกิน 2.00 เท่า ณ ทกุ ๆ 

สิน้ปีบญัชี ทัง้นีก้ารคํานวณอตัราสว่นดงักลา่วให้คํานวณจากงบการเงินรวมรายปีของบริษัทฯ   

2. บริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วน หนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA Ratio) ในอตัราไม่เกิน 4.00 เท่า ณ ทกุ 

ๆ สิน้ปีบญัชี ทัง้นีก้ารคํานวณอตัราสว่นดงักลา่วให้คํานวณจากงบการเงินรวมรายปีของบริษัทฯ   

3. บริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบีย้จ่าย (EBITDA to Interest Ratio) ในอตัราไม่ต่ํากว่า 3.00 เท่า ณ 

ทกุ ๆ สิน้ปีบญัชี ทัง้นีก้ารคํานวณอตัราสว่นดงักลา่วให้คํานวณจากงบการเงินรวมรายปีของบริษัทฯ  

เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ซือ้สิทธิในการบริหารจดัการนํา้ประปาและนํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรม  บางปะอิน 

(สิทธิในการดําเนินงานฯ) จากบริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด เป็นจํานวนเงิน 1,400 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้   ขอสินเช่ือเงินกู้ ยืม
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ระยะยาวจากสถาบนัการเงินทัง้จํานวนเพ่ือเข้าซือ้สิทธิในการดําเนินงานฯ ดงักล่าว โดยมีอตัราดอกเบีย้ประมาณ MLR ลบ 2.00-

2.25% ตอ่ปี และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินต้น 10 ปี  

เม่ือวนัที่ 30 ตลุาคม 2552 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของประปาปทมุธานี  โดย

บริษัทฯ ได้ขอสินเช่ือเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 3,600 ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้ประมาณ MLR ลบ 2.00-2.25% 

ต่อปีและมีระยะเวลาการชําระคืนเงินต้น 10 ปี ซึง่ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้รับเงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้ว ประปาปทมุธานี ได้กู้ ยืมเงินจาก

บริษัทฯ จํานวน 3,100 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาชําระคืนเงินต้น 10 ปี เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้ ยืมคงเหลืออยู่กบัสถาบนัการเงินทัง้

จํานวน การชําระคืนเงินต้นก่อนกําหนดในครัง้นี ้ประปาปทมุธานี ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ ยืมก่อนกําหนดจํานวน 

60.7 ล้านบาท 

เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ชุดใหม่เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 1 ซึ่งจะครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2555 จํานวนเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หุ้นกู้  วนัที่ครบกําหนด อตัราดอกเบีย้ จํานวนเงิน (บาท) 

หุ้นกู้  ชดุที่ 4 22 ก.พ. 2662 4.40% ตอ่ปี 1,500.000,000 

หุ้นกู้  ชดุที่ 5 22 ก.พ. 2665 4.60% ตอ่ปี 2,000,000,000 

เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั ("CKP") อีกจํานวน 273 ล้านหุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 2,730 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยงัคงถือหุ้นใน CKP ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทฯ กู้ ยืมเงินกบัธนาคารแห่งหนึ่งเพ่ือซือ้หุ้นเพ่ิมทนุดงักล่าวทัง้จํานวน โดยธนาคารคิดอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้เงิน

ฝากประจํา 6 เดือนบวกสว่นตา่งที่กําหนดไว้ และมีระยะเวลาชําระคืนเงินต้นทัง้จํานวนภายในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ ดํารงอตัราสว่นทางการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. หนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2555 เทา่กบั 1.25 เทา่ 

2. หนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA ประจําปี 2555 เทา่กบั 1.87 เทา่ 

3. EBITDA ตอ่ ดอกเบีย้จ่าย ประจําปี 2555 เทา่กบั 6.74 เทา่ 

รายได้จากการขายนํา้ประปา 

 ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายนํา้ประปาเท่ากบั 4,309.9      ล้านบาท  

4,461.1 ล้านบาท และ 4,837.9 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าเท่ากบั ร้อยละ 3.5  และร้อย

ละ  8.4 ตามลําดบั รายได้จากการขายนํา้ประปาท่ีเพ่ิมขึน้สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 ปี 2554 

1) รายได้จากการขายนํา้ประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จํานวน 55.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.9 เน่ืองจาก 

ราคาขายนํา้ประปาท่ีปรับขึน้จากปีก่อน ในขณะที่ยอดขายนํา้ประปาใกล้เคียงกบัปีท่ีแล้ว 

 2)    รายได้จากการขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้จํานวน 95.4 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.9 เน่ืองจาก

ยอดขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้จํานวน 4.2 ล้านลบ.ม. และ ราคาขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี ปรับเพ่ิมขึน้

จากปีก่อน 

 ปี 2555 

รายได้จากการขายนํา้ประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จํานวน 376.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.4 เน่ืองจาก 
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1)  รายได้จากการขายนํา้ประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จํานวน 231.0 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.7 เน่ืองจากยอดขาย

นํา้ประปาในพืน้ที่ให้บริการของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 11.1 ล้าน ลบ.ม. หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.2 และราคาขายนํา้ประปาที่ปรับขึน้จากปี

ก่อน 

2) รายได้จากการขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้จํานวน 145.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.9 เน่ืองจาก

ยอดขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้ 7.3 ล้านลบ.ม.หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.6 และราคาขายนํา้ประปาของ ประปา

ปทมุธานี ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

อตัราคา่นํา้ประปาที่บริษัทฯ และประปาปทมุธานี ขายให้แก่ กปภ. ที่ผ่านมาเป็นดงันี ้ 

 

ระยะเวลา 

อัตราค่านํา้ประปาของบริษัทฯ  

 (บาท/ลบ.ม.) 

อัตราค่านํา้ประปาของ

ประปาปทุมธานี 

(บาท/ลบ.ม.) 
ตั่งแต่ 1-300,000 ลบ.ม. 

 

ตัง้แต่ 300,001 ขึน้ไป 

 
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 ธ.ค. 2553 24.461331 14.676799/10.75* 10.99 

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

1 ม.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 2555 26.016170 11.49 11.83 

หมายเหต ุ* เร่ิมตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2553 – 31 ธนัวาคม 2553 

  

ต้นทุนขายนํา้ประปาและต้นทุนการบริการ 

ต้นทุนขายนํา้ประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จําหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปา คา่ไฟฟ้า คา่สารเคมี คา่เช่าที่ดินสําหรับแนวทอ่ คา่แรงงาน และวสัดสุิน้เปลือง   

 ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการเท่ากับ 1,293.9 ล้านบาท  

1,323.0 ล้านบาท และ1,495.4 ล้านบาท ตามลําดบั และคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมเท่ากบั ร้อยละ 29.3 ร้อยละ 28.5และร้อยละ 

28.4 ตามลําดบั โดยมีอตัราการเติบโตเพ่ิมขึน้ในปี 2554 และในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 2.2 และร้อยละ13.0 ตามลําดบั ซึง่สามารถ

อธิบายได้ดงันี ้

ปี 2554 

1) ยอดขายนํา้ประปาของ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

2) คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการป้องกนันํา้ทว่มในปี 2554 เพ่ิมขึน้ 11.3 ล้านบาท 

3) คา่เช่าที่ดินสําหรับระบบสง่นํา้ประปาเพ่ิมขึน้ 3.3 ล้านบาท 

ปี 2555 

1) ยอดขายนํา้ประปาของบริษัทฯ และ ประปาปทมุธานี เพ่ิมขึน้ส่งผลให้ต้นทนุการผลิตหลกัเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ตามท่ี

กลา่วไว้ในรายได้จากการจําหน่ายนํา้ประปาข้างต้น 

2) มีการปรับเพ่ิมอตัราคา่ไฟฟ้าเอฟทีเพ่ิมขึน้จากปี 2554 สง่ผลให้ต้นทนุสงูขึน้ 

3) คณุภาพนํา้ดิบที่ใช้ในการผลิตนํา้ประปาด้อยกวา่ปีก่อน 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555  เท่ากบั 196.9 ล้านบาท   221.9 

และ 262.3 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีอตัราการเติบโตในปี 2554 และปี 2555 เม่ือเทียบกบัปีก่อนเท่ากบัร้อยละ 12.7 และร้อยละ 

18.2 ตามลําดบั ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 ปี 2554 

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมการตลาดเพ่ิมขึน้จํานวน  

7.8 ล้านบาทและมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึน้จํานวน 15.3 ล้านบาท 

ปี 2555 

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าเบีย้ประกนัภยัเพ่ิมขึน้จํานวน 15.7 ล้านบาท เน่ืองจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมครัง้ใหญ่

ในปี 2554 และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าท่ีปรึกษาเพ่ิมขึน้จํานวน 13.0 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยศกึษา

ความเป็นไปได้เพ่ือลงทนุในธรุกิจที่เก่ียวกบัพลงังาน และสิ่งแวดล้อม 

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม 

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมในปี 2555 เพ่ิมขึน้ 28.1 ล้านบาท จากปี 2554 เน่ืองจาก CKP จ่ายคืนเงินกู้ ยืม

จํานวน 2,566 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2555 ทําให้ดอกเบีย้จ่ายลดลง นอกจากนี ้CKP ถือหุ้นในบริษัท   เซาท์อีสท์ เอเชีย เอน

เนอร์จี จํากดั (SEAN) เพ่ิมขึน้จากสดัสว่นร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 56 ของทนุชําระแล้ว ในปี 2555 ดงันัน้ CKP จงึรับรู้ผลกําไรจากการ

ดําเนินงานของ SEAN เพ่ิมขึน้ 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 เท่ากับ  442.1 ล้านบาท 518.0 ล้านบาทและ 608.2 ล้านบาท 

ตามลําดบั คา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน สามารถอธิบายได้ดงันี ้

ปี 2554 

ในปี 2554 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 1.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึง่ในปี 2553 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเฉลี่ยเทา่กบัร้อยละ 3.76 ตอ่ปี ในขณะที่ปี 2554 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเฉลี่ยเทา่กบัร้อยละ 5.06 ตอ่ปี 

ปี 2555 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายจํานวน 74.4 ล้านบาทซึง่เกิดจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 2,760 ล้านบาทเพ่ือลงทนุ

ใน CKP   

 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 เท่ากับ 181.7 ล้านบาท 210.9 ล้านบาทและ 259.5 ล้านบาท 

ตามลําดบั ภาษีเงินได้นิติบคุคลเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน สามารถอธิบายได้ดงันี ้

ปี 2554 

ในปี 2554 ประปาปทมุธานี มีผลการดําเนินงานดีขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2553 ดงันัน้ ภาษีเงินได้นิติบคุคลปี 2554 เพ่ิมขึน้จาก

ปี 2553 

ปี 2555 

1)  สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทฯ ได้สิน้สดุลงในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2555 ดงันัน้ บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติ

บคุคลที่จะต้องชําระตัง้แตว่นัดงักลา่ว 

2) ในปี 2555 ประปาปทมุธานี มีผลการดําเนินงานดีขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2554 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1) 

 
 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 122 

 

กาํไรสุทธิ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิใน ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั  2,062.9 ล้านบาท  2,113.0 ล้านบาทและ 

2,421.3 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากบั ร้อยละ 46.7 ร้อยละ 45.6  และร้อย

ละ 45.9 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนกําไรสทุธิต่อรายได้รวมในปี 2555 เพ่ิมขึน้จากปีที่แล้วร้อยละ 0.3 เน่ืองจากเหตผุลหลกัตามที่

กลา่วไว้ในแตล่ะหวัข้อข้างต้น 

2.  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปาท่ีต้องโอนเม่ือสิน้สุดอายุสัญญาฯ สุทธิ สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาและการให้บริการบําบดันํา้เสียสทุธิ และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาสทุธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 21,728.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 240 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือสทุธิเพ่ิมขึน้   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 24,670.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,942.1 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ 2,746.5 ล้านบาท  

หนีส้ิน 

 หนีสิ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้  และเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม 11,536.6 ล้านบาท ลดลง 468.1 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เน่ืองจากบริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินต้นจํานวน 450 ล้านบาท   

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 13,927.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,390.7  ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะยาวจากธนาคารเพ่ิมขึน้ 2,760 ล้านบาทเพ่ือนําเงินไป

ลงทนุในบริษัทร่วม และบริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินต้นจํานวน 470 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพ่ิมขึน้ 68.3 ล้านบาท และดอกเบีย้

จ่ายเพ่ิมขึน้ 27.3 ล้านบาท 

 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้น 10,191.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 708.1  ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปีจํานวน 2,113.0 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 

1,396.5 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้น 10,743.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 551.4  ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปีจํานวน 2,421.3 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 

1,875.3 ล้านบาท 

3.  อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคญั 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั     4.12  

เท่า 1.25 เท่าและ 6.42 เท่าตามลําดบั โดยอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงในปี 2554 เน่ืองจากในปี 2554 
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บริษัทฯ มีหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันอายุ 3 ปี  จํานวนเงินรวม 3,500 ล้านบาทครบกําหนดที่ต้องชําระในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2555 ซึง่ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชดุใหมจํ่านวน 3,500 ล้านบาทเพ่ือชําระคืนหุ้นกู้ดงักล่าวเรียบร้อยแล้วส่งผล

ให้ในปี 2555 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งทางการเงินดีขึน้กวา่ปี 2554  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราส่วนกําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555  เท่ากบัร้อยละ 70.5 ร้อยละ 70.9 และ

ร้อยละ 69.6 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนกําไรขัน้ต้นในปี 2555 มีอตัราที่ลดลงเน่ืองจากต้นทนุการผลิตนํา้ประปาได้แก่ ค่าไฟฟ้า และ

คา่สารเคมี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2554  

อตัรากําไรสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555  เท่ากบัร้อยละ 46.7 ร้อยละ 45.6 และร้อยละ 

45.9 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรสทุธิในปี 2554 ต่ํากว่าปี 2553 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้ใน

ขณะที่รายได้จากการขายนํา้ประปาเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีต่ํากวา่  

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 9.7  ร้อยละ 9.8 

และร้อยละ 10.4 ตามลําดบั และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 

เท่ากบัร้อยละ 18.6 ร้อยละ 19.2 และร้อยละ 19.5 ตามลําดบั โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิปี 2554 และปี 2555  เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 

ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 1.1 และร้อยละ 1.3 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2555 เพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบ

กบั ณ สิน้ปี 2554 เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ กู้ ยืมเงินจํานวน 2,760 ล้านบาทจากธนาคารแหง่หนึง่เพ่ือลงทนุใน CKP  

4.   การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน   

ในปี 2554  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,731.0 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อนจํานวน 56.9 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.0 เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายดอกเบีย้เพ่ิมขึน้และจ่ายภาษีเงิน

ได้เพ่ิมขึน้  

ในปี 2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,384.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี

ก่อนจํานวน 653.3 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.9 เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ 

363.0 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 265.0 ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

 ในปี 2554  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 1,194.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทนุชัว่คราวและเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1) 

 
 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 124 

 ในปี 2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 3,067.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั เพ่ิมขึน้จํานวน 2,730.0 ล้านบาท และเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน

เพ่ิมขึน้จํานวน 200.0 ล้านบาท  

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  

ในปี 2554  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,642.9 ล้านบาทโดยบริษัทฯ จ่าย

ชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 450.0 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,406.9 ล้านบาท และเบิกเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน 214 

ล้านบาท 

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 392.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ชําระคืนหุ้น

กู้ที่ครบกําหนดจํานวน 3,500.0 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินต้นจํานวน 470 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,886.9 ล้านบาท และ

รับเงินจากการออกหุ้นกู้ชดุใหมจํ่านวน 3,492.7 ล้านบาท และกู้ ยืมเงินจากธนาคารแหง่หนึง่จํานวน 2,760 ล้านบาท  
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