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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีผ่านมา   

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายนําประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”)  ในพืนทีจังหวดัสมทุรสาคร และจังหวดั

นครปฐม โดยในเดือนกนัยายน 2543 บริษัทฯ ได้ลงนามสญัญาซือขายนําประปากบั กปภ. เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัตงัแต่เดือน

กรกฎาคม 2547 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิมเติมสัญญาซือขายนําประปาเดิมกบั กปภ . 

โดยตามสญัญาทงัสองฉบบันนั กปภ. รับซือนําประปาขนัตําเริมแรกปริมาณ 200,000 ลบ.ม./วนั เริมตงัแตเ่ดือนกรกฎาคม 2547 

และปรับขนึไปสงูสดุจํานวน 354,000 ลบ.ม./วนั ในเดือนกนัยายน 2559 โดยในปี 2556 ปริมาณนําประปาขนัตําที กปภ. รับซือ

เทา่กบั 336,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพิมขนึปีละ 9,000 ลบ.ม./วนั จนถึง 354,000 ลบ.ม./วนั ปัจจุบนับริษัทฯ ขายนําประปาให้ 

กปภ. วนัละ 370,000 ลบ.ม./วนั และมีกําลงัการผลิตนําประปาสงูสดุที 440,000 ลบ.ม./วนั บริษัทฯ กําลงัเตรียมการขยายกําลงั

การผลิตนําประปาเนืองจากความต้องการใช้นําประปาทีเพิมขนึอย่างตอ่เนือง 
ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ประปาปทมุธานี จํากัด (ประปาปทุมธานี) ในสัดส่วนร้อยละ 98.0  

ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว ประปาปทมุธานี ประกอบธุรกิจขายนําประปาในพืนทีจงัหวดัปทมุธานี และพืนทีรังสิต (ทาง

เหนือของกรุงเทพฯ) โดยในเดือนสิงหาคม 2538 ประปาปทุมธานี ได้ลงนามสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นําประปา กปภ. มีระยะเวลา 25 ปี ตอ่มาในเดือนกนัยายน 2549 ประปาปทมุธานี ได้ลงนามสญัญาซือขายนําประปากบั กปภ . 

โดยตามสัญญาทงัสองฉบบันนั กปภ. จะซือนําประปาขนัตําเริมแรก 140,000 ลบ.ม./วนัตงัแต่เดือนตุลาคม 2541 และสูงสุด

จํานวน 330,000 ลบ.ม./วนัในเดือนกนัยายน 2553 โดยในปี 2556 ปริมาณนําประปาขนัตําที กปภ. รับซือเท่ากบั 330,000 ลบ.

ม./วนั ปัจจุบนั ประปาปทุมธานี ขายนําประปาให้ กปภ . วันละ 370,000 ลบ.ม./วนั และมีกําลังการผลิตนําประปาสูงสุดที 

388,000 ลบ.ม./วัน ปัจจุบัน ประปาปทุมธานี กําลังเตรียมการขยายกําลังการผลิตนําประปาเนืองจากความต้องการใช้

นําประปาทีเพิมขนึอย่างตอ่เนือง 

ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ซือสิทธิในการบริหารจัดการนําประปาและนําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

(สิทธิในการดําเนินงานฯ) โดยมีระยะเวลา 30 ปีจากบริษัท ทีดินบางปะอิน จํากดั เป็นจํานวนเงิน 1,400 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 

ได้ขอสินเชือเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารทงัจํานวนเพือเข้าซือสิทธิในการดําเนินงานฯ ดงักล่าว โดยมีระยะเวลาการชําระคืน

เงินต้น 10 ปี  
บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนั จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดําเนินการผลิตนําประปาให้แก่

บริษัทฯ และ ประปาปทมุธานี และบริษัทย่อยดงักล่าวประกอบธุรกิจรับจ้างดําเนินการผลิตนําประปาและบําบดันําเสียในนิคม

อตุสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซติี 

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั เป็นจํานวนเงินลงทนุ 30 ล้านบาทและใน

เดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ซือหุ้นเพิมทนุของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั ("CKP") จํานวน 273 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 

บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 2,730 ล้านบาท ซงึเมือรวมกับการลงทุนในครังแรกบริษัทฯ จะมีเงินลงทุนรวม 2,760 ล้านบาทโดย

บริษัทฯ ถือหุ้นใน CKP ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว โดยบริษัทฯ ขอสินเชือเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารเพือซือหุ้น

ดงักล่าวทงัจํานวน โดยมีระยะเวลาชําระคืนเงินต้นทงัจํานวนภายเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2556 

CKP ได้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทวัไปเป็นครังแรกและได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย  

บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามญัของ CKP บางส่วนจํานวน 999,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาท รวมเป็นเงินจํานวนประมาณ 13 ล้าน

บาท ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 บริษัทฯ รับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงิน

ลงทนุในบริษัทร่วมดงักล่าวในกําไรหรือขาดทนุในงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสทีสามของปี 2556 จํานวนเงินประมาณ 3 ล้าน

บาท (กําไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ : 3 ล้านบาท) และรับรู้กําไรเสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนเงินลงทนุใน
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บริษัทร่วม (Deemed disposals) ในกําไรหรือขาดทนุในงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสทีสามของปี 2556 จํานวนเงินประมาณ 

110 ล้านบาท   

  บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนั โดยมีหุ้นกู้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 

7,000 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนทางการเงินทีต้องดํารงไว้ทุกสินปีได้แก่ อัตราส่วนหนีสินต่อทุน อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อ 

EBITDA และอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบียจ่าย โดยบริษัทฯ ปฏิบตัิตามเงือนไขของหุ้นกู้ดงักล่าวได้ทกุประการ รายละเอียด

หุ้นกู้แสดงได้ดงันี 

หุ้นกู้  วนัทีออก วนัทีครบกําหนด อตัราดอกเบีย จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

หุ้นกู้  # 1 26 ก.พ. 2552 26 ก.พ. 2557 4.75% ตอ่ปี 1,700 

หุ้นกู้  # 2 26 ก.พ. 2552 26 ก.พ. 2559 5.35% ตอ่ปี 1,800 

หุ้นกู้  # 3 22 ก.พ. 2555 22 ก.พ. 2662 4.40% ตอ่ปี 1,500 

หุ้นกู้  # 4 22 ก.พ. 2555 22 ก.พ. 2665 4.60% ตอ่ปี 2,000 
 
รายได้จากการขายนําประปา 
 ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายนําประปาเท่ากบั 4,461.1 ล้านบาท  

4,837.9 ล้านบาท และ 5,076.1 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตเมือเทียบกบัปีก่อนหน้าเท่ากบัร้อยละ 8.5  และ

ร้อยละ 4.9 ตามลําดบั รายได้จากการขายนําประปาทีเพิมขนึสามารถอธิบายได้ดงันี 

 ปี 2555 

รายได้จากการขายนําประปาเพิมขนึจํานวน 376.8 ล้านบาทหรือเพิมขนึร้อยละ 8.5 เนืองจาก 
1)  รายได้จากการขายนําประปาของบริษัทฯ เพิมขึนจํานวน 231.0 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 7.7 เนืองจาก

ยอดขายนําประปาในพืนทีให้บริการของบริษัทฯ เพิมขนึ 11.1 ล้าน ลบ.ม. หรือเพิมขนึร้อยละ 9.2 และราคาขายนําประปาทีปรับ

ขนึจากปีก่อน 

2) รายได้จากการขายนําประปาของ ประปาปทุมธานี เพิมขึนจํานวน 145.8 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 9.9 

เนืองจากยอดขายนําประปาของ ประปาปทมุธานี เพิมขนึ 7.3 ล้านลบ.ม.หรือเพิมขนึร้อยละ 5.6 และราคาขายนําประปาของ 

ประปาปทมุธานี ปรับเพิมขนึจากปีก่อน 

ปี 2556 

รายได้จากการขายนําประปาเพิมขนึจํานวน 238.2 ล้านบาทหรือเพิมขนึร้อยละ 4.9 เนืองจาก 

1) รายได้จากการขายนําประปาของบริษัทฯ เพิมขึนจํานวน 190.0 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 5.9 เนืองจาก

ยอดขายนําประปาในพืนทีให้บริการของบริษัทฯ เพิมขึน 5.1 ล้าน ลบ.ม. หรือเพิมขนึร้อยละ 3.9 และราคาขายนําประปาทีปรับ

ขนึจากปีก่อน 

2) รายได้จากการขายนําประปาของบริษัทฯ ประปาปทมุธานี จํากดั (“PTW”) เพิมขนึจํานวน 48.1 ล้านบาทหรือ

เพิมขนึร้อยละ 3.0 เนืองจากราคาขายนําประปาของ PTW ปรับเพิมขนึจากปีก่อน 

 อตัราคา่นําประปาทีบริษัทฯ และประปาปทมุธานี ขายให้แก่ กปภ. ทีผ่านมาเป็นดงันี  
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ระยะเวลา 

อัตราค่านําประปาของบริษัทฯ 
(บาท/ลบ.ม.) อัตราค่านําประปาของ

ประปาปทุมธานี 
(บาท/ลบ.ม.) ตังแต่ 1-300,000 ลบ.ม. 

 

ตังแต่ 300,001 ลบ.ม.    
ขึนไป 

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 
1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2556 26.858730 11.72 12.15 
  

ต้นทุนขายนําประปาและต้นทุนการบริการ 
ต้นทนุขายนําประปาและต้นทนุบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเสือมราคาและค่าตดั

จําหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตนําประปา คา่ไฟฟ้า คา่สารเคมี คา่เช่าทีดนิสําหรับแนวทอ่ คา่แรงงาน และวสัดสุินเปลือง   

 ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและต้นทุนบริการเท่ากับ 1,323.0 ล้านบาท  

1,495.4  ล้านบาท และ1,550.3 ล้านบาท ตามลําดบั และคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมเท่ากบั ร้อยละ 28.5 ร้อยละ 28.4 และ

ร้อยละ 26.8 ตามลําดบั โดยมีอตัราการเตบิโตเพิมขนึในปี 2555 และในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 13.0 และร้อยละ 3.7 ตามลําดบั 

ซงึสามารถอธิบายได้ดงันี 

ปี 2555 

1) ยอดขายนําประปาของบริษัทฯ และ ประปาปทมุธานี เพิมขนึส่งผลให้ต้นทุนการผลิตหลักเพิมขนึตามไปด้วย 

ตามทีกล่าวไว้ในรายได้จากการจําหน่ายนําประปาข้างต้น 

2) มีการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าเพิมขนึจากปี 2554 ส่งผลให้ต้นทนุสงูขนึ 

3)  คณุภาพนําดบิทีใช้ในการผลิตนําประปาด้อยกวา่ปีก่อน 

ปี 2556 

1) ยอดขายนําประปาของบริษัทฯ เพิมขนึ และ 
2) อตัราคา่ไฟฟ้าเพิมขนึจากปี 2555  

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556  เท่ากบั 221.9 ล้านบาท 262.3 

ล้านบาท และ 341.7 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีอตัราการเตบิโตในปี 2555 และปี 2556 เมือเทียบกบัปีก่อนเท่ากบัร้อยละ 18.2 

และร้อยละ 30.3 ตามลําดบั ซงึสามารถอธิบายได้ดงันี 
ปี 2555 
1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าเบียประกนัภัยเพิมขนึจํานวน 15.7 ล้านบาท เนืองจากเหตกุารณ์นําท่วมครังใหญ่

ในปี 2554 ทําให้บริษัทประกนัภยัปรับอตัราคา่เบียประกนัภยัสงูขนึ   
2) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าทีปรึกษาเพิมขึนจํานวน 13.0 ล้านบาท เนืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ศกึษาความเป็นไปได้เพือลงทนุในธุรกิจทีเกียวกบัพลงังาน และสิงแวดล้อม 
3) คา่ใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานเพิมขนึจํานวน 3.7 ล้านบาท 

ปี 2556 
1)  การใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีตามบตัรส่งเสริมการลงทนุของบริษัทฯ 

ทีสินสดุเดือนกรกฎาคม 2555 ไม่ถกูต้อง เนืองจากบริษัทฯ เริมยืนชําระภาษีมลูคา่เพิมจากการขายนําประปาในเดือนกุมภาพนัธ์ 
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2547 ดงันนั สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ควรจะสินสุดเดือนมกราคม 2555 ไม่ใช่เดือนกรกฎาคม 

2555 และเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลทีจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ไม่ได้หกัภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายเงินปันผล

ทีจ่ายจากกําไรสทุธิเดือนกมุภาพนัธ์ – กรกฎาคม 2555 ในไตรมาสสีปี 2556 บริษัทฯ จ่ายชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้

หัก   ณ ทีจ่าย และเงินเพิมจากการชําระภาษีดังกล่าวล่าช้าจํานวน 200.5 ล้านบาท 34.3 ล้านบาท และ 25.7 ล้านบาท

ตามลําดบั โดยบริษัทฯ บนัทกึภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายและเงินเพิมจากการชําระภาษีล่าช้ารวมจํานวน  60 ล้านบาทไว้ในหมวด

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร    
2) ตดัจําหน่ายค่าใช้จ่ายจากการศกึษาความเป็นไปได้โครงการลงทนุระบบบําบดันําเสียจํานวน 9.3 ล้านบาท ซงึ

เกิดขนึในช่วงปี 2553-2554  
3) คา่ใช้จ่ายพนกังานเพิมขนึจากการปรับโครงสร้างองค์กรจํานวน 9 ล้านบาท 

 
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วม 
 ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการลงทนุในบริษัทร่วมบริษัทใน ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556  เท่ากับ (11.3) ล้านบาท 

16.5 ล้านบาท และ 62.5 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีอตัราการเติบโตในปี 2555 และปี 2556 เมือเทียบกบัปีก่อนเท่ากบัร้อยละ 

246.0 และร้อยละ 278.8 ตามลําดบั ซงึสามารถอธิบายได้ดงันี 
ปี 2555  
ในปี 2555 ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วมบริษัทเพิมขนึ 27.8 ล้านบาท จากปี 2554 เนืองจากบริษัท ซีเค 

พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“CKP”) จ่ายคืนเงินกู้ ยืมจํานวน 2,566 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2555 ทําให้ดอกเบียจ่ายลดลง 

นอกจากนี CKP ถือหุ้นในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั (‘SEAN’) เพิมขนึจากสดัส่วนร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 56 ของ

ทนุชําระแล้ว ในปี 2555 ดงันนั CKP จงึรับรู้ผลกําไรจากการดําเนินงานของ SEAN เพิมขนึ 

ปี 2556 

ในปี 2556 ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิมขนึจํานวน 46.0 ล้านบาทหรือเพิมขนึร้อยละ 278.8 เนืองจาก 

CKP มีดอกเบยีจ่ายลดลงจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้  1,400 ล้านบาท และบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชนั จํากดั ซงึเป็นบริษัท

ย่อยของ CKP ได้เริมผลิตไฟฟ้าตงัแตเ่ดือนมิถนุายน 2556 เป็นต้นไป  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 คา่ใช้จ่ายทางการเงินในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เทา่กบั  518.0 ล้านบาท 608.2 ล้านบาท และ 614.7 ล้านบาท 

ตามลําดบั คา่ใช้จ่ายทางการเงินทีเพิมขนึเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน สามารถอธิบายได้ดงันี 

ปี 2555 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีดอกเบียจ่ายจํานวน 74.4 ล้านบาท ซงึเกิดจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 2,760 ล้านบาท เพือ

ลงทนุใน CKP   

ปี 2556 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีดอกเบียจ่ายจํานวนเพิมขึนจํานวน 6.5 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 1.1  เนืองจากในเดือน

พฤษภาคมปี 2555 บริษัทฯ ได้กู้ เงินจากธนาคารจํานวน 2,760 ล้านบาท เพือลงทนุใน CKP  ทําให้มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพียง 

8 เดือน ส่วนปี 2556 บริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายทางการเงินเต็มปี ในขณะทีอัตราดอกเบียเงินกู้ ยืมเฉลียลดลงเมือเทียบกับปีก่อน 

และการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระหวา่งปี 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากับ 210.9 ล้านบาท 343.3 ล้านบาท และ 517.0 ล้านบาท 

ตามลําดบั ภาษีเงินได้นิตบิคุคลเพิมขนึเมือเทียบกบัปีก่อนสามารถอธิบายได้ดงันี 
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ปี 2555 

1)  สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ได้สินสุดลงในวนัที 20 กรกฎาคม 2555 ดงันนั บริษัทฯ มี

ภาระภาษีเงินได้นิตบิคุคลทีจะต้องชําระตงัแตว่นัดงักล่าว 

2) ในปี 2555 ประปาปทมุธานี มีผลการดําเนินงานดีขนึเมือเทียบกบัปี 2554 

ปี 2556 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิมขึนจํานวน 173.7 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 50.6 เนืองจากการใช้สิทธิประโยชน์การ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีตามบตัรส่งเสริมการลงทนุของบริษัทฯ ทีสินสุดเดือนกรกฎาคม 2555 ไม่ถูกต้อง 

เนืองจากบริษัทฯ เริมยืนชําระภาษีมลูค่าเพิมจากการขายนําประปาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2547 ดงันนั สิทธิประโยชน์การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ควรจะสินสุดเดือนมกราคม 2555 ไม่ใช่เดือนกรกฎาคม 2555 ไตรมาสสีปี 2556 บริษัทฯ 

บนัทกึจ่ายชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ – กรกฎาคม 2555 จํานวน 200.5 ล้านบาท ส่วนเงินเพิมจากการชําระ

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลล่าช้าจํานวน 18 ล้านบาท บริษัทฯ บนัทกึไว้ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
 

กําไรสุทธิ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิใน ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ  2,113.0 ล้านบาท  2,337.5 ล้านบาท

และ 2,573.8 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ 45.6 ร้อยละ 44.3  

และร้อยละ 44.5 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนกําไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 2556 เพิมขนึจากปีทีแล้วร้อยละ 0.4 เนืองจากเหตผุล

หลกัตามทีกล่าวไว้ในแตล่ะหวัข้อข้างต้น 

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว ทีดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทนุในบริษัทร่วม สินทรัพย์ในการผลิตนําประปาทีต้องโอนเมือสินสุดอายุสญัญาฯ สุทธิ สิทธิในการ

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนําประปาและการให้บริการบําบัดนําเสียสุทธิ และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นําประปาสทุธิ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 24,671.5 ล้านบาท เพิมขนึ 2,943.2 ล้านบาท เมือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 เนืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิมขนึ 2,746.5 ล้านบาท  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 24,525.2 ล้านบาท ลดลง 146.3 ล้านบาท เมือ

เปรียบเทียบกับ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 เนืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทนุระยะยาวอืนเพิมขึนระหว่างปีจํานวน 

200 ล้านบาท ในขณะทีอาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ในการผลิตนําประปาทีต้องโอน เมือสินสุดอายุสญัญาลดลงจํานวน 466.3 

ล้านบาท 

 

หนีสิน 
หนีสินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้  และเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะยาวทีครบกําหนด

ชําระภายในหนงึปี 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสินรวม 14,011.1 ล้านบาท เพิมขนึ 2,474.5  ล้านบาท เมือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554  เนืองจากบริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะยาวจากธนาคารเพิมขนึ 2,760 ล้านบาท เพือนําเงิน
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ไปลงทุนในบริษัทร่วม ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิมขึน 68.3 ล้านบาท และดอกเบียจ่ายเพิมขึน 27.3 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 

บริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินต้นจํานวน 470 ล้านบาท  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสินรวม 13,514.0 ล้านบาท ลดลง 497.1  ล้านบาท เมือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555  เนืองจากบริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินต้นจํานวน 490 ล้านบาท 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555  บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้น 10,660.4 ล้านบาท เพิมขึน 468.4  ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 เนืองจากในปี 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปีจํานวน 2,337.5 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล

จํานวน 1,874.9 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556  บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้น 11,011.2 ล้านบาท เพิมขนึ 350.8  ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 เนืองจากในปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปีจํานวน 2,573.7 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล

จํานวน 2,194.1 ล้านบาท 

 

วเิคราะห์งบกระแสเงนิสด 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
ในปี 2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,384.3 ล้านบาท เพิมขนึจาก

ปีก่อนจํานวน 653.3 ล้านบาทหรือเพิมขนึร้อยละ 23.9 เนืองจากในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงาน

เพิมขนึ 363.0 ล้านบาท และเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนลดลง 265.0 ล้านบาท 
 
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,279.2 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อนจํานวน 105.1 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.1 เนืองจากในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดจากการดําเนินงาน

เพิมขนึ 365.4 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้และดอกเบยีจ่ายเพิมขนึ 470.6 ล้านบาท 
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 3,067.2 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 

2554 จํานวน 1,872.3 ล้านบาทเนืองจากในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน CKP เพิมขึนจํานวน 2,730.0 ล้านบาท และเงิน

ลงทนุระยะยาวอืนเพิมขนึจํานวน 200.0 ล้านบาท 

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุจํานวน 1,101.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 

จํานวน 1,966 ล้านบาท เนืองจากในปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงทนุใน CKP จํานวน 2,730.0 ล้านบาท ในขณะปี 2556 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยไม่มีการลงทุนใหม่แต่มีอาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ในการผลิตนําประปาทีต้องโอน เมือสินสุดอายุสัญญาเพิมขึน

จํานวน 187.1 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ทีดนิเพิมขนึจํานวน 90.4 ล้านบาท และเงินลงทนุชวัคราวเพิมขนึจํานวน 491.8 ล้าน

บาท 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  
ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 392.6 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 

2554 จํานวน 2,035.6 ล้านบาท บริษัทฯ ชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 3,500.0 ล้านบาท และรับเงินจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จํานวน 

3,492.7 ล้านบาท และมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินเพิมขึนสุทธิ 2,287.2 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 

1,874.8  ล้านบาท  



 

 

บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                    

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ 56-1)  สว่นที 3 หน้าท ี128   

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 2,706.7 ล้านบาท ซงึเพิมขนึจาก

ปี 2555 จํานวน 3,099.3 ล้านบาทเนืองจากในปี 2556 มีการจ่ายเงินปันผลเพิมขนึ  319.2 ล้านบาท ในขณะทีปี 2555 บริษัทฯ 

กู้ เงินจากสถาบนัการเงินจํานวน 2,760 ล้านบาท เพือลงทนุใน CKP 

 

อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกําไร 
อตัราส่วนกําไรขนัต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556  เท่ากับร้อยละ 70.9 ร้อยละ 69.6 

และร้อยละ 70.1 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนกําไรขันต้นในปี 2556 มีอัตราทีเพิมขึนเล็กน้อยเนืองจากรายได้จากการขาย

นําประปาเพิมขนึในขณะทีต้นทนุขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิมขนึตํากวา่เมือเทียบกบัปี 2555 

อตัราส่วนกําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556  เท่ากบัร้อยละ 45.6     ร้อยละ 44.3 

และร้อยละ 44.5 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรสทุธิในปี 2556 ใกล้เคียงปี 2555 เนืองจากรายได้จากการขายนําประปาเพิมขนึและ

รายได้อืนเพิมขนึ ได้แก่ ภาษีเงินได้รับคืน และกําไรจาการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม ในขณะทีค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยเพิมขนึตามรายได้และมีภาษีเงินได้ทีต้องจ่ายเพิมมากกวา่ปกตเิมือเทียบกบัปี 2555 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับร้อยละ 9.7  

ร้อยละ 9.5 และร้อยละ 10.5 ตามลําดบั และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2554 ปี 2555 

และปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 16.8 ร้อยละ 19.6 และร้อยละ 22.4 ตามลําดบั โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิมขนึ เนืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิปี 2555 และปี 2556  เพิมขนึ  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั

ร้อยละ 1.1 ร้อยละ 1.3 และร้อยละ 1.2 ตามลําดบั โดยอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  ณ สินปี 2556 ลดลงเมือ

เปรียบเทียบกบั ณ สินปี 2555 เนืองจากในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการกู้ ยืมเงินเพิมขนึในปี 2556 มีแต่การชําระหนีเงินกู้ ยืมอย่าง

เดียวส่งผลให้หนีสินรวมลดลงจากปีก่อนจํานวน 497.1 ล้านบาท 

อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับร้อยละ 66.07 ร้อยละ 80.20 และ    ร้อยละ 85.24 

ตามลําดับ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิมขึนอย่างต่อเนือง เนืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเพิมขึนอย่าง

ตอ่เนือง 
 


