บริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายนําประปาให้ การประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) ในพืนทีจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครปฐม โดยในเดือนกันยายน 2543 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามสัญญาซือขายนําประปากับ กปภ. เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่เดือน
กรกฎาคม 2547 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2551 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาซือขายนําประปาเดิมกับ กปภ.
โดยตามสัญญาทังสองฉบับนัน กปภ. รับซือนําประปาขันตําเริ มแรกปริ มาณ 200,000 ลบ.ม./วัน เริ มตังแต่เดือนกรกฎาคม 2547
และปรับขึนไปสูงสุดจํานวน 354,000 ลบ.ม./วัน ในเดือนกันยายน 2559 โดยในปี 2556 ปริ มาณนําประปาขันตําที กปภ. รับซือ
เท่ากับ 336,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพิมขึนปี ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนถึง 354,000 ลบ.ม./วัน ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ขายนําประปาให้
กปภ. วันละ 370,000 ลบ.ม./วัน และมีกําลังการผลิตนําประปาสูงสุดที 440,000 ลบ.ม./วัน บริ ษัทฯ กําลังเตรี ยมการขยายกําลัง
การผลิตนําประปาเนืองจากความต้ องการใช้ นําประปาทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง
ในปี 2550 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในหุ้นสามัญบริ ษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (ประปาปทุมธานี ) ในสัดส่วนร้ อยละ 98.0
ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว ประปาปทุมธานี ประกอบธุรกิจขายนําประปาในพืนทีจังหวัดปทุมธานี และพืนทีรังสิต (ทาง
เหนื อ ของกรุ ง เทพฯ) โดยในเดื อ นสิ งหาคม 2538 ประปาปทุมธานี ได้ ล งนามสัญ ญาให้ สิทธิ ดําเนินการผลิ ตและจํ า หน่า ย
นําประปา กปภ. มีระยะเวลา 25 ปี ต่อมาในเดือนกันยายน 2549 ประปาปทุมธานี ได้ ลงนามสัญญาซือขายนําประปากับ กปภ.
โดยตามสัญญาทังสองฉบับนัน กปภ. จะซือนําประปาขันตําเริ มแรก 140,000 ลบ.ม./วันตังแต่เดือนตุลาคม 2541 และสูงสุด
จํานวน 330,000 ลบ.ม./วันในเดือนกันยายน 2553 โดยในปี 2556 ปริ มาณนําประปาขันตําที กปภ. รับซือเท่ากับ 330,000 ลบ.
ม./วัน ปั จจุบนั ประปาปทุมธานี ขายนําประปาให้ กปภ. วันละ 370,000 ลบ.ม./วัน และมีกําลังการผลิตนําประปาสูงสุดที
388,000 ลบ.ม./วัน ปั จ จุบัน ประปาปทุมธานี กํ าลังเตรี ยมการขยายกํ า ลัง การผลิต นํ าประปาเนื องจากความต้ อ งการใช้
นําประปาทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง
ในเดือนสิงหาคม 2552 บริ ษัทฯ ซือสิทธิในการบริ หารจัดการนําประปาและนําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
(สิทธิในการดําเนินงานฯ) โดยมีระยะเวลา 30 ปี จากบริ ษัท ทีดินบางปะอิน จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 1,400 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ
ได้ ขอสินเชือเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารทังจํานวนเพือเข้ าซือสิทธิในการดําเนินงานฯ ดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการชําระคืน
เงินต้ น 10 ปี
บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างบริ ษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ดําเนินการผลิตนําประปาให้ แก่
บริ ษัทฯ และ ประปาปทุมธานี และบริ ษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจรับจ้ างดําเนินการผลิตนําประปาและบําบัดนําเสียในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซิตี
ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด เป็ นจํานวนเงินลงทุน 30 ล้ านบาทและใน
เดือนพฤษภาคม 2555 บริ ษัทฯ ซือหุ้นเพิมทุนของบริ ษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด ("CKP") จํานวน 273 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10
บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 2,730 ล้ านบาท ซึงเมือรวมกับการลงทุนในครั งแรกบริ ษัทฯ จะมีเงินลงทุนรวม 2,760 ล้ านบาทโดย
บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน CKP ในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของทุนชําระแล้ ว โดยบริ ษัทฯ ขอสินเชือเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพือซือหุ้น
ดังกล่าวทังจํานวน โดยมีระยะเวลาชําระคืนเงินต้ นทังจํานวนภายเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2556
CKP ได้ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัวไปเป็ นครั งแรกและได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย โดย
บริ ษัทฯ ได้ ขายหุ้นสามัญของ CKP บางส่วนจํานวน 999,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาท รวมเป็ นเงินจํานวนประมาณ 13 ล้ าน
บาท ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมดังกล่าวลดลงจากร้ อยละ 30 เหลือร้ อยละ 25 บริ ษัทฯ รับรู้ กําไรจากการจําหน่ายเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วมดังกล่าวในกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสทีสามของปี 2556 จํานวนเงินประมาณ 3 ล้ าน
บาท (กําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ล้ านบาท) และรับรู้ กําไรเสมือนขายจริ งจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนใน
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บริ ษัทร่ วม (Deemed disposals) ในกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสทีสามของปี 2556 จํานวนเงินประมาณ
110 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน โดยมีห้ นุ กู้คงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 จํานวน
7,000 ล้ า นบาท โดยมี อัตราส่วนทางการเงิ นทีต้ อ งดํารงไว้ ทุกสินปี ได้ แก่ อัตราส่วนหนี สิน ต่อ ทุน อัตราส่วนหนี สิน สุทธิ ต่อ
EBITDA และอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบียจ่าย โดยบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงือนไขของหุ้นกู้ดงั กล่าวได้ ทกุ ประการ รายละเอียด
หุ้นกู้แสดงได้ ดงั นี
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)

หุ้นกู้

วันทีออก

วันทีครบกําหนด

อัตราดอกเบีย

หุ้นกู้ # 1

26 ก.พ. 2552

26 ก.พ. 2557

4.75% ต่อปี

1,700

หุ้นกู้ # 2

26 ก.พ. 2552

26 ก.พ. 2559

5.35% ต่อปี

1,800

หุ้นกู้ # 3

22 ก.พ. 2555

22 ก.พ. 2662

4.40% ต่อปี

1,500

หุ้นกู้ # 4

22 ก.พ. 2555

22 ก.พ. 2665

4.60% ต่อปี

2,000

รายได้ จากการขายนําประปา
ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขายนําประปาเท่ากับ 4,461.1 ล้ านบาท
4,837.9 ล้ านบาท และ 5,076.1 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ าเท่ากับร้ อยละ 8.5 และ
ร้ อยละ 4.9 ตามลําดับ รายได้ จากการขายนําประปาทีเพิมขึนสามารถอธิบายได้ ดงั นี
ปี 2555
รายได้ จากการขายนําประปาเพิมขึนจํานวน 376.8 ล้ านบาทหรื อเพิมขึนร้ อยละ 8.5 เนืองจาก
1) รายได้ จากการขายนํ าประปาของบริ ษัทฯ เพิมขึนจํานวน 231.0 ล้ านบาทหรื อเพิมขึนร้ อยละ 7.7 เนื องจาก
ยอดขายนําประปาในพืนทีให้ บริ การของบริ ษัทฯ เพิมขึน 11.1 ล้ าน ลบ.ม. หรื อเพิมขึนร้ อยละ 9.2 และราคาขายนําประปาทีปรับ
ขึนจากปี ก่อน
2) รายได้ จากการขายนํ าประปาของ ประปาปทุมธานี เพิมขึนจํ านวน 145.8 ล้ านบาทหรื อเพิมขึนร้ อยละ 9.9
เนืองจากยอดขายนําประปาของ ประปาปทุมธานี เพิมขึน 7.3 ล้ านลบ.ม.หรื อเพิมขึนร้ อยละ 5.6 และราคาขายนําประปาของ
ประปาปทุมธานี ปรับเพิมขึนจากปี ก่อน
ปี 2556
รายได้ จากการขายนําประปาเพิมขึนจํานวน 238.2 ล้ านบาทหรื อเพิมขึนร้ อยละ 4.9 เนืองจาก
1) รายได้ จากการขายนํ าประปาของบริ ษัทฯ เพิมขึนจํานวน 190.0 ล้ านบาทหรื อเพิมขึนร้ อยละ 5.9 เนื องจาก
ยอดขายนําประปาในพืนทีให้ บริ การของบริ ษัทฯ เพิมขึน 5.1 ล้ าน ลบ.ม. หรื อเพิมขึนร้ อยละ 3.9 และราคาขายนําประปาทีปรับ
ขึนจากปี ก่อน
2) รายได้ จากการขายนําประปาของบริ ษัทฯ ประปาปทุมธานี จํากัด (“PTW”) เพิมขึนจํานวน 48.1 ล้ านบาทหรื อ
เพิมขึนร้ อยละ 3.0 เนืองจากราคาขายนําประปาของ PTW ปรับเพิมขึนจากปี ก่อน
อัตราค่านําประปาทีบริ ษัทฯ และประปาปทุมธานี ขายให้ แก่ กปภ. ทีผ่านมาเป็ นดังนี
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อัตราค่ านําประปาของบริษัทฯ
(บาท/ลบ.ม.)
ระยะเวลา

ตังแต่ 1-300,000 ลบ.ม.

ตังแต่ 300,001 ลบ.ม.
ขึนไป

1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554
1 ม.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 2555
1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2556

25.110952
26.016170
26.858730

11.02
11.49
11.72

อัตราค่ านําประปาของ
ประปาปทุมธานี
(บาท/ลบ.ม.)
11.37
11.83
12.15

ต้ นทุนขายนําประปาและต้ นทุนการบริการ
ต้ นทุนขายนําประปาและต้ นทุนบริ การของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าเสือมราคาและค่ าตัด
จําหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตนําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าเช่าทีดินสําหรับแนวท่อ ค่าแรงงาน และวัสดุสินเปลือง
ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้ นทุนบริ การเท่ากับ 1,323.0 ล้ านบาท
1,495.4 ล้ านบาท และ1,550.3 ล้ านบาท ตามลําดับ และคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมเท่ากับ ร้ อยละ 28.5 ร้ อยละ 28.4 และ
ร้ อยละ 26.8 ตามลําดับ โดยมีอตั ราการเติบโตเพิมขึนในปี 2555 และในปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 13.0 และร้ อยละ 3.7 ตามลําดับ
ซึงสามารถอธิบายได้ ดงั นี
ปี 2555
1) ยอดขายนําประปาของบริ ษัทฯ และ ประปาปทุม ธานี เพิมขึนส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตหลักเพิมขึนตามไปด้ วย
ตามทีกล่าวไว้ ในรายได้ จากการจําหน่ายนําประปาข้ างต้ น
2) มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าเพิมขึนจากปี 2554 ส่งผลให้ ต้นทุนสูงขึน
3) คุณภาพนําดิบทีใช้ ในการผลิตนําประปาด้ อยกว่าปี ก่อน
ปี 2556
1) ยอดขายนําประปาของบริ ษัทฯ เพิมขึน และ
2) อัตราค่าไฟฟ้าเพิมขึนจากปี 2555
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยใน ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 221.9 ล้ านบาท 262.3
ล้ านบาท และ 341.7 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีอตั ราการเติบโตในปี 2555 และปี 2556 เมือเทียบกับปี ก่อนเท่ากับร้ อยละ 18.2
และร้ อยละ 30.3 ตามลําดับ ซึงสามารถอธิบายได้ ดงั นี
ปี 2555
1) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีค่าเบียประกันภัยเพิมขึนจํานวน 15.7 ล้ านบาท เนืองจากเหตุการณ์นําท่วมครังใหญ่
ในปี 2554 ทําให้ บริ ษัทประกันภัยปรับอัตราค่าเบียประกันภัยสูงขึน
2) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าทีปรึ กษาเพิมขึนจํานวน 13.0 ล้ านบาท เนืองจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ย
ศึกษาความเป็ นไปได้ เพือลงทุนในธุรกิจทีเกียวกับพลังงาน และสิงแวดล้ อม
3) ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานเพิมขึนจํานวน 3.7 ล้ านบาท
ปี 2556
1) การใช้ สิทธิประโยชน์การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัทฯ
ทีสินสุดเดือนกรกฎาคม 2555 ไม่ถกู ต้ อง เนืองจากบริ ษัทฯ เริ มยืนชําระภาษีมลู ค่าเพิมจากการขายนําประปาในเดือนกุมภาพันธ์
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2547 ดังนัน สิทธิประโยชน์การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลของบริ ษัทฯ ควรจะสินสุดเดือนมกราคม 2555 ไม่ใช่เดือนกรกฎาคม
2555 และเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลทีจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2555 บริ ษัทฯ ไม่ได้ หกั ภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายเงินปั นผล
ทีจ่ายจากกําไรสุทธิเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2555 ในไตรมาสสีปี 2556 บริ ษัทฯ จ่ายชําระภาษี เงินได้ นิติบุคคล ภาษี เงินได้
หัก ณ ทีจ่าย และเงินเพิ มจากการชํ าระภาษี ดั งกล่า วล่าช้ าจํ านวน 200.5 ล้ า นบาท 34.3 ล้ า นบาท และ 25.7 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยบริ ษัทฯ บันทึกภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายและเงินเพิมจากการชําระภาษี ล่าช้ ารวมจํานวน 60 ล้ านบาทไว้ ในหมวด
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
2) ตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายจากการศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการลงทุน ระบบบําบัดนําเสียจํานวน 9.3 ล้ านบาท ซึง
เกิดขึนในช่วงปี 2553-2554
3) ค่าใช้ จ่ายพนักงานเพิมขึนจากการปรับโครงสร้ างองค์กรจํานวน 9 ล้ านบาท
ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริ ษัทร่ วมบริ ษัทใน ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ (11.3) ล้ านบาท
16.5 ล้ านบาท และ 62.5 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีอตั ราการเติบโตในปี 2555 และปี 2556 เมือเทียบกับปี ก่อนเท่ากับร้ อยละ
246.0 และร้ อยละ 278.8 ตามลําดับ ซึงสามารถอธิบายได้ ดงั นี
ปี 2555
ในปี 2555 ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษัทร่ วมบริ ษั ทเพิมขึน 27.8 ล้ านบาท จากปี 2554 เนืองจากบริ ษัท ซีเค
พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“CKP”) จ่ายคืนเงินกู้ยืมจํานวน 2,566 ล้ านบาทในเดือนพฤษภาคม 2555 ทําให้ ดอกเบียจ่ายลดลง
นอกจากนี CKP ถือหุ้นในบริ ษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี จํากัด (‘SEAN’) เพิมขึนจากสัดส่วนร้ อยละ 38 เป็ นร้ อยละ 56 ของ
ทุนชําระแล้ ว ในปี 2555 ดังนัน CKP จึงรับรู้ ผลกําไรจากการดําเนินงานของ SEAN เพิมขึน
ปี 2556
ในปี 2556 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเพิมขึนจํานวน 46.0 ล้ านบาทหรื อเพิมขึนร้ อยละ 278.8 เนืองจาก
CKP มีดอกเบียจ่ายลดลงจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ 1,400 ล้ านบาท และบริ ษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่อยของ CKP ได้ เริ มผลิตไฟฟ้าตังแต่เดือนมิถนุ ายน 2556 เป็ นต้ นไป
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากับ 518.0 ล้ านบาท 608.2 ล้ านบาท และ 614.7 ล้ านบาท
ตามลําดับ ค่าใช้ จ่ายทางการเงินทีเพิมขึนเมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สามารถอธิบายได้ ดงั นี
ปี 2555
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีดอกเบียจ่ายจํานวน 74.4 ล้ านบาท ซึงเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 2,760 ล้ านบาท เพือ
ลงทุนใน CKP
ปี 2556
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีดอกเบียจ่ายจํานวนเพิมขึนจํานวน 6.5 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 1.1 เนืองจากในเดือ น
พฤษภาคมปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ ก้ เู งินจากธนาคารจํานวน 2,760 ล้ านบาท เพือลงทุนใน CKP ทําให้ มีค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพียง
8 เดือน ส่วนปี 2556 บริ ษัทฯ เสียค่าใช้ จ่ายทางการเงินเต็มปี ในขณะทีอัตราดอกเบียเงินกู้ยืมเฉลียลดลงเมือเทียบกับปี ก่อน
และการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระหว่างปี
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากับ 210.9 ล้ านบาท 343.3 ล้ านบาท และ 517.0 ล้ านบาท
ตามลําดับ ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลเพิมขึนเมือเทียบกับปี ก่อนสามารถอธิบายได้ ดงั นี
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ปี 2555
1) สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินได้ นิติบุคคลของบริ ษัทฯ ได้ สินสุดลงในวันที 20 กรกฎาคม 2555 ดังนัน บริ ษัทฯ มี
ภาระภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลทีจะต้ องชําระตังแต่วนั ดังกล่าว
ึ อเทียบกับปี 2554
2) ในปี 2555 ประปาปทุมธานี มีผลการดําเนินงานดีขนเมื
ปี 2556
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลเพิมขึนจํ านวน 173.7 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 50.6 เนืองจากการใช้ สิทธิประโยชน์การ
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัทฯ ทีสินสุดเดือนกรกฎาคม 2555 ไม่ถูกต้ อง
เนืองจากบริ ษัทฯ เริ มยืนชําระภาษี มลู ค่าเพิมจากการขายนําประปาในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ดังนัน สิทธิประโยชน์การยกเว้ น
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของบริ ษัทฯ ควรจะสินสุดเดือนมกราคม 2555 ไม่ใช่เดือ นกรกฎาคม 2555 ไตรมาสสี ปี 2556 บริ ษัทฯ
บันทึกจ่ายชําระภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2555 จํานวน 200.5 ล้ านบาท ส่วนเงินเพิมจากการชําระ
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลล่าช้ าจํานวน 18 ล้ านบาท บริ ษัทฯ บันทึกไว้ ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กําไรสุทธิ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิใน ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 2,113.0 ล้ านบาท 2,337.5 ล้ านบาท
และ 2,573.8 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเท่ากับร้ อยละ 45.6 ร้ อยละ 44.3
และร้ อยละ 44.5 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อรายได้ รวมในปี 2556 เพิมขึนจากปี ทีแล้ วร้ อยละ 0.4 เนืองจากเหตุผล
หลักตามทีกล่าวไว้ ในแต่ละหัวข้ อข้ างต้ น
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรั พย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว ทีดิน
อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม สินทรัพย์ในการผลิตนําประปาที ต้ องโอนเมือสินสุดอายุสญ
ั ญาฯ สุทธิ สิทธิในการ
ดําเนิ นการผลิ ตและจํ าหน่ายนํ าประปาและการให้ บริ การบําบัด นํ าเสี ยสุทธิ และสิ ทธิ ใ นการดําเนินการผลิ ตและจํ า หน่า ย
นําประปาสุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 24,671.5 ล้ านบาท เพิมขึน 2,943.2 ล้ านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เนืองจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเพิมขึน 2,746.5 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรั พย์รวม 24,525.2 ล้ านบาท ลดลง 146.3 ล้ านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เนืองจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึนระหว่างปี จํานวน
200 ล้ านบาท ในขณะทีอาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ในการผลิตนําประปาทีต้ องโอน เมือสินสุดอายุสญ
ั ญาลดลงจํานวน 466.3
ล้ านบาท
หนีสิน
หนีสินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยส่ วนใหญ่ ได้ แก่ หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวทีครบกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนีสินรวม 14,011.1 ล้ านบาท เพิมขึน 2,474.5 ล้ านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เนืองจากบริ ษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารเพิมขึน 2,760 ล้ านบาท เพือนําเงิน
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ไปลงทุนในบริ ษัทร่ วม ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายเพิมขึน 68.3 ล้ านบาท และดอกเบียจ่ายเพิมขึน 27.3 ล้ านบาท โดยในระหว่างปี
บริ ษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินต้ นจํานวน 470 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนีสินรวม 13,514.0 ล้ านบาท ลดลง 497.1 ล้ านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เนืองจากบริ ษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินต้ นจํานวน 490 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้น 10,660.4 ล้ านบาท เพิมขึน 468.4 ล้ านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 เนืองจากในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 2,337.5 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผล
จํานวน 1,874.9 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้น 11,011.2 ล้ านบาท เพิมขึน 350.8 ล้ านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เนืองจากในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 2,573.7 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผล
จํานวน 2,194.1 ล้ านบาท
วิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,384.3 ล้ านบาท เพิมขึนจาก
ปี ก่อนจํานวน 653.3 ล้ านบาทหรื อเพิมขึนร้ อยละ 23.9 เนืองจากในปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงาน
เพิมขึน 363.0 ล้ านบาท และเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนลดลง 265.0 ล้ านบาท
ในปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,279.2 ล้ านบาท ลดลงจากปี
ก่อนจํานวน 105.1 ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 3.1 เนืองจากในปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินสดจากการดําเนินงาน
เพิมขึน 365.4 ล้ านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ และดอกเบียจ่ายเพิมขึน 470.6 ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 3,067.2 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี
2554 จํานวน 1,872.3 ล้ านบาทเนืองจากในปี 2555 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนใน CKP เพิมขึนจํานวน 2,730.0 ล้ านบาท และเงิ น
ลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึนจํานวน 200.0 ล้ านบาท
ในปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 1,101.4 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555
จํานวน 1,966 ล้ านบาท เนืองจากในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนใน CKP จํานวน 2,730.0 ล้ านบาท ในขณะปี 2556 บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยไม่มีการลงทุนใหม่แต่มีอาคาร อุปกรณ์ สินทรั พย์ ในการผลิตนําประปาทีต้ องโอน เมื อสินสุดอายุสัญ ญาเพิมขึน
จํานวน 187.1 ล้ านบาท เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าทีดินเพิมขึนจํานวน 90.4 ล้ านบาท และเงินลงทุนชัวคราวเพิมขึนจํานวน 491.8 ล้ าน
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 392.6 ล้ านบาท โดยลดลงจากปี
2554 จํานวน 2,035.6 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ชําระคืนหุ้นกู้จํานวน 3,500.0 ล้ านบาท และรับเงินจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จํานวน
3,492.7 ล้ านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินเพิมขึนสุทธิ 2,287.2 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลจํานวน
1,874.8 ล้ านบาท
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ในปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2,706.7 ล้ านบาท ซึงเพิมขึนจาก
ปี 2555 จํานวน 3,099.3 ล้ านบาทเนืองจากในปี 2556 มีการจ่ายเงินปั นผลเพิมขึน 319.2 ล้ านบาท ในขณะทีปี 2555 บริ ษัทฯ
กู้เงินจากสถาบันการเงินจํานวน 2,760 ล้ านบาท เพือลงทุนใน CKP
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่วนกําไรขันต้ นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 70.9 ร้ อยละ 69.6
และร้ อยละ 70.1 ตามลํ าดับ โดยอัต ราส่ วนกํ า ไรขันต้ นในปี 2556 มี อัต ราที เพิ มขึนเล็ กน้ อ ยเนื องจากรายได้ จากการขาย
นําประปาเพิมขึนในขณะทีต้ นทุนขายและบริ การของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพิมขึนตํากว่าเมือเทียบกับปี 2555
อัตราส่วนกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 45.6 ร้ อยละ 44.3
และร้ อยละ 44.5 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรสุทธิในปี 2556 ใกล้ เคียงปี 2555 เนืองจากรายได้ จากการขายนําประปาเพิมขึนและ
รายได้ อืนเพิมขึน ได้ แก่ ภาษีเงินได้ รับคืน และกําไรจาการขายเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ในขณะทีค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยเพิมขึนตามรายได้ และมีภาษีเงินได้ ทต้ี องจ่ายเพิมมากกว่าปกติเมือเทียบกับปี 2555
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรั พย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 9.7
ร้ อยละ 9.5 และร้ อยละ 10.5 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ปี 2554 ปี 2555
และปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 16.8 ร้ อยละ 19.6 และร้ อยละ 22.4 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิมขึน เนืองจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิปี 2555 และปี 2556 เพิมขึน
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้ อยละ 1.1 ร้ อยละ 1.3 และร้ อยละ 1.2 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น ณ สินปี 2556 ลดลงเมื อ
เปรี ยบเทียบกับ ณ สินปี 2555 เนืองจากในปี 2556 บริ ษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมเงินเพิมขึนในปี 2556 มีแต่การชําระหนีเงินกู้ยืมอย่าง
เดียวส่งผลให้ หนีสินรวมลดลงจากปี ก่อนจํานวน 497.1 ล้ านบาท
อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 66.07 ร้ อยละ 80.20 และ ร้ อยละ 85.24
ตามลําดับ โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลเพิมขึนอย่างต่อเนื อง เนื องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ยจ่ายเงินปั นผลเพิมขึนอย่าง
ต่อเนือง
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