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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
 

14.1 ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและขำยน้ ำประปำให้กำรประปำส่วนภูมิภำค (“กปภ.”)  ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสำคร และ
จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทฯ ได้ลงนำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำกับ กปภ. เป็นระยะเวลำ 30 ปีนับตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2547 
เป็นต้นไป ตำมสัญญำฯ ดังกล่ำว กปภ. รับซ้ือน้ ำประปำขั้นต่ ำเริ่มต้นท่ี 200,000 ลบ.ม./วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2547 และปรับ
เพิ่มขึ้นไปจนถึง 354,000 ลบ.ม./วันตลอดอำยุสัญญำฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำสูงสุดจ ำนวน 440,000 ลบ.ม./
วัน โดยในปี 2558 ยอดขำยน้ ำประปำเฉลี่ยท้ังปีเท่ำกับ 377,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งสูงกว่ำปริมำณน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ี กปภ. รับซื้อท่ี 
354,000 ลบ.ม./วัน อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำมีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง อันเนื่องมำจำกกำรเจริญเติบโตของ
พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสำคร และจังหวัดนครปฐม บริษัทฯ จึงก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่สอง ตั้งอยู่ท่ีอ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสำคร โดยมีก ำลังกำรผลิตเริ่มต้นท่ี 100,000 ลบ.ม./วัน และมีควำมคืบหน้ำของงำนก่อสร้ำงประมำณร้อยละ 43.3 ซึ่งคำด
ว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2560 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต  

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (“PTW”) ในสัดส่วนร้อยละ 98.0 ของทุน   จด
ทะเบียนและช ำระแล้ว โดย PTW ประกอบธุรกิจผลิตและขำยน้ ำประปำให้ กปภ. ในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธำนี และพื้นท่ีรังสิต (ทำง
เหนือของกรุงเทพฯ) PTW ได้ลงนำมสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ กปภ. มีระยะเวลำ 25 ปีนับตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2541 เป็นต้นไป ปัจจุบันกปภ. รับซื้อน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ี 330,000 ลบ.ม./วัน ขณะท่ียอดขำยน้ ำประปำเฉลี่ยท้ังปี 
2558 เท่ำกับ 364,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งสูงกว่ำปริมำณน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ี กปภ. รับซื้อ นอกจำกน้ี ในปี 2558 PTW ได้ขยำยก ำลัง
กำรผลิตเพิ่มเติมจำกปัจจุบันอีก 57,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 1 ปี 2559 ภำยหลังจำกงำนก่อสร้ำง
แล้วเสร็จ PTW จะมีก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ 444,400 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของผู้ใช้น้ ำในอนำคต  

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำประปำและน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน (สิทธิในกำร
ด ำเนินงำนฯ) โดยมีระยะเวลำ 30 ปีนับตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2552 เป็นต้นมำ โดยตำมสัญญำฯ บริษัทฯ มีสิทธิในกำรบริหำร
จัดกำร ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำโรงผลิตน้ ำประปำและโรงบ ำบัดน้ ำเสีย ตลอดจนเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมบำง
ปะอินตลอดระยะเวลำ 30 ปี    

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ("CKP") ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของ
ทุนช ำระแล้ว โดย CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนประเภทต่ำง ๆ และในเดือนกรกฎำคม ปี 2556 CKP ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 25.00 และในเดือนพฤษภำคม ปี 2558 บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมจ ำนวน 467.50 ล้ำนหุ้น และซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจัดสรร จ ำนวน 23.14 ล้ำนหุ้น คิดเป็น
จ ำนวนท้ังหมด 490.64 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 3 บำท คิดเป็นเงินรวม 1,472 ล้ำนบำทในเดือนดังกล่ำว ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้น
ของบริษัทฯ ใน CKP เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 25.00 เป็นร้อยละ 25.31 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็น
เงินลงทุนในกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ี 2  และลงทุนในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ CKP จ ำนวนเงินรวม 2,900 ล้ำนบำท 
โดยมีรำยละเอียดของหุ้นกู้ดังน้ี 

 

ก) หุ้นกู้ชุดท่ี 1 จ ำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,000 ล้ำนบำท หุ้น
กู้ดังกล่ำวจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2561 และมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.06 ต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
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ข) หุ้นกู้ชุดท่ี 2 จ ำนวน 500,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 500 ล้ำนบำท หุ้นกู้
ดังกล่ำวจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2563 และมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.37 ต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

ค) หุ้นกู้ชุดท่ี 3 จ ำนวน 1,400,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,400 ล้ำนบำท หุ้น
กู้ดังกล่ำวจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวันท่ี 21 พฤษภำคม 2568 และมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.98 ต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

ตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ข้อก ำหนดสิทธิฯ) บริษัทฯ ต้องด ำรงอัตรำส่วนทำง
กำรเงินดังต่อไปน้ี  

1.  บริษัทฯ ต้องด ำรงอัตรำส่วน หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอัตรำไม่เกิน 2.00 เท่ำ ณ ทุก ๆ 
สิ้นปีบัญชี ท้ังนี้กำรค ำนวณอัตรำส่วนดังกล่ำวให้ค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมรำยปีของบริษัทฯ   

2.  บริษัทฯ ต้องด ำรงอัตรำส่วน หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA Ratio) ในอัตรำไม่เกิน 4.00 เท่ำ ณ 
ทุก ๆ สิ้นปีบัญชี ทั้งน้ีกำรค ำนวณอัตรำส่วนดังกล่ำวให้ค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมรำยปีของบริษัทฯ   

3. บริษัทฯ ต้องด ำรงอัตรำส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ำย (EBITDA to Interest Ratio) ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 เท่ำ ณ 
ทุก ๆ สิ้นปีบัญชี ทั้งน้ีกำรค ำนวณอัตรำส่วนดังกล่ำวให้ค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมรำยปีของบริษัทฯ  
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินเป็นไปตำมข้อก ำหนดสิทธิฯ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี  

1. หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2558 เท่ำกับ 1.4 เท่ำ 
2. หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA ประจ ำปี 2558 เท่ำกับ 1.7 เท่ำ 
3. EBITDA ต่อ ดอกเบี้ยจ่ำย ประจ ำปี 2558 เท่ำกับ 8.0 เท่ำ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหุ้นกู้คงเหลือสรุปได้ดังนี้ 

หุ้นกู้ วันท่ีออก วันท่ีครบก ำหนด อัตรำดอกเบี้ย จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 

หุ้นกู ้# 1 26 ก.พ. 2552 26 ก.พ. 2559 5.35% ต่อปี 1,800* 

หุ้นกู้ # 2 22 ก.พ. 2555 22 ก.พ. 2662 4.40% ต่อปี 1,500 

หุ้นกู้ # 3 22 ก.พ. 2555 22 ก.พ. 2665 4.60% ต่อปี 2,000 

หุ้นกู้ # 4 6 ก.พ. 2558 6 ก.พ. 2561 3.06% ต่อป ี 1,000 

หุ้นกู้ # 5 6 ก.พ. 2558 6 ก.พ. 2563 3.37% ต่อป ี   500 

หุ้นกู้ # 6 21 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2568 3.98% ต่อป ี 1,400 

รวม 8,200 

 หมายเหตุ: *บริษัทฯ จะจ่ายช าระหุ้นกู้ท่ีครบก าหนดจ านวน 1,800 ล้านบาทโดยเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ 
 
วิเคราะห์รายได้ 
รายได้จากการขายน  าประปา 
 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำส่วนใหญ่เป็นรำยได้ท่ีเกิดจำกบริษัทฯ และ PTW ขำยน้ ำประปำให้แก่ กปภ. ซึ่งเป็นตำม
สัญญำฯ และบริษัทฯ ขำยน้ ำประปำให้แก่ผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอินซึ่งเป็นไปตำมสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเท่ำกับ 
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5,076.1 ล้ำนบำท 5,272.3 ล้ำนบำท และ 5,323.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนเท่ำกับร้อยละ 3.9 และร้อยละ 1.0 ตำมล ำดับ  รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำท่ีเพิ่มขึ้นสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 
 ปี 2557 
 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 196.2 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เนื่องจำก 

1) รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 207.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เน่ืองจำก
ยอดขำยน้ ำประปำในพื้นท่ีให้บริกำรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 2.4 ล้ำน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และรำคำขำยน้ ำประปำท่ีปรับ
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

2) รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (PTW) ลดลงจ ำนวน 11.4 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 0.7 เน่ืองจำกยอดขำยน้ ำประปำในพื้นท่ีให้บริกำรลดลง 3.6 ล้ำน ลบ.ม. หรือลดลงร้อยละ 2.6 ในขณะท่ีรำคำขำย
น้ ำประปำของ PTW ปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
 ปี 2558 
 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 51.2 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เนื่องจำก 
 1)  รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 30.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เน่ืองจำกรำคำ
ขำยน้ ำประปำท่ีปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

2)  รำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำของ PTW เพิ่มขึ้นจ ำนวน 20.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เน่ืองจำกรำคำ
ขำยน้ ำประปำของ PTW ปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

 
อัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีบริษัทฯ และ PTW ขำยให้แก่ กปภ. ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำเป็นดังนี้  

ระยะเวลา 
ค่าน  าประปาของบริษัทฯ (บาท/ลบ.ม.) ค่าน  าประปาของ PTW   

(บาท/ลบ.ม.) 300,000 ลบ.ม. แรก สูงกว่า 300,000 ลบ.ม. 

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

1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 28.269483 11.93 12.39 

1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 28.583588 12.14 12.66 
 

รายได้จากการบริการ 
 รำยได้จำกกำรบริกำร เป็นรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรผลิตน้ ำประปำแก่นิคมอุตสำหกรรมอมตะ  และกำรให้บริกำร
บ ำบัดน้ ำเสียท่ีนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้จำกกำรบริกำร
เท่ำกับ 106.3 ล้ำนบำท 110.5 ล้ำนบำท และ 106.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นในปี 2557 และลดลงในปี 2558 
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ำกับร้อยละ 4.0 และร้อยละ 4.0 ตำมล ำดับ รำยได้จำกกำรบริกำรท่ีเพิ่มขึ้นในปี 2557 และ
ลดลงในปี 2558 สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

ปี 2557 
รำยได้จำกกำรบริกำรเพิ่มขึ้นจ ำนวน 4.2 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เน่ืองจำกยอดกำรบริกำรท่ีเพิ่มขึ้นจำกงวด

เดียวกันของปีก่อน 
ปี 2558 

รำยได้จำกกำรบริกำรลดลงจ ำนวน 4.4 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4.0 เนื่องจำกยอดกำรบริกำรท่ีลดลงจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจชลอตัวของนิคมอุตสำหกรรม และมีกำรหยุดกำรผลิตของลูกค้ำชั่วครำวในนิคมอุตสำหกรรมบำง
ปะอินและนิคมอุสำหกรรมอมตะ 
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รายได้อื่น 
 รำยได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รำยได้จำกดอกเบี้ยรับ ผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินสด
ของบริษัทฯ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน และเงินรับคืนภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้อื่นเท่ำกับ 607.5 ล้ำนบำท 239.3 ล้ำนบำท และ 
144.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ำกับร้อยละ 60.6 และร้อยละ 39.5 
ตำมล ำดับ รำยได้อื่นท่ีลดลงสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

ปี 2557 
รำยได้อื่นลดลงจ ำนวน 368.2 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 60.6 เนื่องจำก 

1) ในปี 2556 PTW รับคืนภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 รวมจ ำนวน 347.3 ล้ำนบำท และ 

2) บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 113.1 ล้ำนบำท เน่ืองจำกเป็นรำยกำรพิเศษท่ี
เกิดขึ้นในปี 2556 เท่ำน้ัน 

3) ผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินดีขึ้นกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน 
ปี 2558 
รำยได้อื่นลดลงจ ำนวน 94.5 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 39.5 เนื่องจำก 
1) เนื่องจำกในปี 2557 บริษัทฯ ปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชีท่ีบันทึกภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2556 สูงกว่ำท่ีต้อง

จ่ำยจริงจ ำนวน 55.3 ล้ำนบำทเป็นรำยได้อื่น และ 
2) อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก และผลตอบแทนจำกกำรบริหำรเงินลดลง เน่ืองจำกสภำวะตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยผันผวนมำกกว่ำปีก่อน 
 
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 
ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขำยน้ ำประปำและต้นทุนบริกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ใน
กำรผลิตน้ ำประปำ ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำสำรเคมี ค่ำเช่ำท่ีดินส ำหรับกำรวำงแนวท่อ 
ค่ำแรงงำน และวัสดุสิ้นเปลือง   
  ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำรเท่ำกับ 1 ,550.3 ล้ำนบำท  
1,535.1 ล้ำนบำท และ 1,510 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้รวมเท่ำกับร้อยละ 26.8 ร้อยล 27.3 และร้อยละ 
27.1 ตำมล ำดับ ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ำกับร้อยละ 1.0 และร้อยละ 1.6 ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ต้นทุนขำยและบริกำร 1,510.0 1,535.1 1,550.3 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 304.7 249.1 341.7 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 549.5 566.1 614.7 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 378.3 156.3 517.0 

รวม 2,742.5 2,506.6 3,023.7 
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 ปี 2557 
1) ค่ำสำรเคมีลดลงจ ำนวน 36.7 ล้ำนบำท เน่ืองจำกคุณภำพน้ ำดิบท่ีใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำคุณภำพดีกว่ำงวด

เดียวของปีก่อน และ 
2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตอื่นลดลงจ ำนวน 8.1 ล้ำนบำท 
3) ค่ำเอฟที และค่ำไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 27.7 ล้ำนบำท จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
ปี 2558 
1)  ค่ำเอฟที และค่ำไฟฟ้ำลดลงจ ำนวน 31.5 ล้ำนบำท  
2) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนผลิตเพิ่มขึ้นจ ำนวน 4.6 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีกำรเพิ่มขึ้นเงินเดือนพนักงำนจำกงวด

เดียวกันของปีก่อน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 341.7 ล้ำนบำท 249.1 
ล้ำนบำท และ 304.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยอัตรำกำรลดลงในปี 2557 และเพิ่มขึ้นในปี 2558 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนเท่ำกับร้อยละ 27.1 และร้อยละ 22.3 ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 
 ปี 2557 

1) ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกำรบันทึกภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำย และเงินเพิ่มจำกกำรช ำระภำษีล่ำช้ำรวมจ ำนวน  60 

ล้ำนบำทไว้ในหมวดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เนื่องจำกเป็นรำยกำรพิเศษท่ีเกิดขึ้นในปี 2556 เท่ำน้ัน 

2) ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำกฎหมำย และอื่นๆ ลดลงจ ำนวน 10.9 ล้ำนบำท 9.2 ล้ำนบำท 

และ 10.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ปี 2558 
1) ค่ำสนับสนุนงำนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 46.0 ล้ำนบำท และ 

2) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเพิ่มขึ้นจ ำนวน 7.5 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีกำรเพิ่มขึ้นเงินเดือนพนักงำนจำกงวด

เดียวกันของปีก่อน 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 62.5 ล้ำนบำท 110.6 ล้ำนบำท 

และ 103.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นในปี  2557 และลดลงในปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 77.0 และร้อยละ 6.4 
ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

ปี 2557 
 ในปี 2557 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 48.1 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.0 เน่ืองจำก
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) (CKP) มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรให้บริกำรของบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัท 
บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ได้เริ่มผลิตไฟฟ้ำตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็นต้นไป  
 ปี 2558 

ในปี 2558 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจ ำนวน 7.1 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 6.4 เนื่องจำกบริษัท
ย่อยของ CKP มีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรยกเลิกสัญญำเดินเครื่องและบ ำรุงรักษำจ ำนวน 135.0 ล้ำนบำท และ CKP มีกำรรับรู้ส่วนแบ่ง
ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 27.0 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2557 ไม่มีรำยกำรดังกล่ำว 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 614.7 ล้ำนบำท 566.1 ล้ำนบำท และ 549.5 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน สำมำรถอธิบำยได้ดังนี 
 ปี 2557 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลงจ ำนวน 48.6 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.9 เน่ืองจำกเงินกู้ยืมท่ี
ลดลง และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ปี 2558 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลงจ ำนวน 16.6 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.9 เน่ืองจำกเงินกู้ยืมท่ี

ลดลง และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เท่ำกับ 517.0 ล้ำนบำท 156.3  ล้ำนบำท และ 378.3 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ภำษีเงินได้นิติบุคคลลดลงในปี 2557 และเพิ่มขึ้นในปี 2558 สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

ปี 2557 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจ ำนวน 360.7 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 69.8 เน่ืองจำกเมื่อวันท่ี 27 พฤษภำคม 2556 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่วันดังกล่ำว เป็นระยะเวลำ 8 ปี จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมในปี 2554 

ปี 2558 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจ ำนวน 222.0 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.0 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์

กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลครบเต็มจ ำนวนเงินท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนแล้วเมื่อกลำงปี 2558 ส่งผลให้บริษัทฯ เริ่มมีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมำสสำมปี 2558 เป็นต้นไป ในขณะท่ีปี 
2557 บริษัทฯ ไม่มีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 
ก าไรสุทธ ิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิใน ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ  2,573.8 ล้ำนบำท  2,971.8 ล้ำนบำทและ 
2,680.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ำกับร้อยละ 44.5 ร้อยละ 52.9 และร้อย
ละ 48.1 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนก ำไรสุทธิต่อรำยได้รวมในปี 2558 ลดลงจำกปีก่อนมีเหตุผลตำมท่ีกล่ำวไว้ในแต่ละหัวข้อ
ข้ำงต้น  
 
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายได้ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

สินทรัพย์รวม 26,643.8 24,627.3 24,525.2 

หน้ีสินรวม 15,214.2 13,237.8 13,514.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,429.6 11,389.5 11,011.2 
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วิเคราะห์สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 71 - 74 ของ
สินทรัพย์รวม โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 26,643.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,016.5 ล้ำน
บำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์มีสำเหตุหลักเนื่องจำกกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ และมีกำรเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์อื่น ๆ โดยอธิบำยได้ดังนี้ 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 784.7 ล้ำนบำท 
ลดลง 413.2 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกให้ PTW กู้ยืมเพื่อลงทุนในกำรขยำยก ำลังกำร
ผลิต 
 เงินลงทุนชั่วครำว 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนชั่วครำวจ ำนวน 5,941.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 665.1 ล้ำน
บำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกบริษัทฯ ออกหุ้นกู้เพื่อก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ีสองท่ียัง
ไม่ได้เบิกจ่ำยและเงินสดคงเหลือจำกกำรด ำเนินงำนได้น ำฝำกประจ ำไว้กับธนำคำรเพิ่มขึ้น 
 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่นจ ำนวน 515.8 ล้ำนบำท ลดลง  13.2 
ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกยอดขำยลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน โดยลูกหน้ีกำรค้ำ
ส่วนใหญ่จ ำนวน 456.1 ล้ำนบำท เป็นลูกหน้ีกำรค้ำกำรประปำส่วนภูมิภำคซึ่งมีระยะเวลำกำรเก็บเงินประมำณไม่เกิน 30 วันนับ
จำกวันท่ีออกใบแจ้งหน้ี 
 สินค้ำคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 22.1 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย
สำรเคมีท่ีใช้ส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำ 5.7 ล้ำนบำท และอะไหล่ส ำหรับซ่อมบ ำรุงระบบผลิตและระบบจ่ำยน้ ำประปำ จ ำนวน 
16.4 ล้ำนบำท โดยสำรเคมีหลักมีอัตรำกำรหมุนเวียนเฉลี่ยไม่เกิน 3  เดือน และอะไหล่ในกำรซ่อมแซมมีไว้เพื่อส ำหรับกำร
ซ่อมแซมตำมแผนงำนท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 4 ,510.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
1,498.3 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกบริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุน CKP จ ำนวน 1,471.9 ล้ำน
บำท 
 สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำท่ีก ำลังก่อสร้ำงจ ำนวน 1,086.6 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,001.6 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เน่ืองจำกบริษัทฯ มีกำรลงทุนก่อสร้ำงโรง
ผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยคำดว่ำงำนก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จภำยในปี 
2560  
 สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐ ท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ และท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำ
ฯ ของบริษัทย่อย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐ ท่ีเป็น
กรรมสิทธิของบริษัทฯ และท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ ของบริษัทย่อยจ ำนวน 10 ,006.5 ล้ำนบำท ลดลง 307.4 ล้ำนบำท 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำระหว่ำงงวด 
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 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ และกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกภำคเอกชน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ และกำร
ให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกภำคเอกชนจ ำนวน 1,181.1 ล้ำนบำท ลดลง 43.1 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด 
 

วิเคราะห์หนี สิน 
 หน้ีสินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจำกธนำคำรและกำรออกหุ้นกู้คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 
50 - 54 ของสินทรัพย์รวม โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 15,214.2 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นหน้ีสินเงินกู้ยืมและหุ้นกู้จ ำนวนรวม 14,406.7 ล้ำนบำท โดยเงินกู้ยืมจ ำนวน 6,215 ล้ำนบำท มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว และมี
กำรจ่ำยช ำระเงินต้นเป็นรำยไตรมำส ส่วนหุ้นกู้จ ำนวน 8,191.7 ล้ำนบำทมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ี โดยบริษัทฯ จะช ำระคืนหุ้นกู้
จ ำนวน 1,800 ล้ำนบำทท่ีครบก ำหนดในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 โดยเงินสดคงเหลือของ  บริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 15,214.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,976.4 ล้ำนบำท เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557  เน่ืองจำกบริษัทฯ ออกหุ้นกู้จ ำนวน 2,900 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกำร
ก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 จ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท และเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CKP จ ำนวน 1,400 ล้ำนบำท นอกจำกน้ี 
ในระหว่ำงปีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 750 ล้ำนบำท  

 

วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนผู้ถือหุ้น 11,429.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 40.1 ล้ำนบำท เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิประจ ำปี 2,680.5 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปัน
ผลจ ำนวน 2,593.6 ล้ำนบำท 

 

กระแสเงินสดสุทธ ิ
(หน่วย :ล้ำนบำท) 

 
งบกระแสเงินสด ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,727.4 3,638.6 3,279.2 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,677.5) (1,306.0) (1,101.4) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (463.1) (3,282.8) (2,706.6) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (413.2) (950.2) (528.8) 
 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 3,638.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก

งวดเดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 359.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เน่ืองจำกในปี 2557 บริษัทฯ จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง 
340.6 ล้ำนบำท 

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 3 ,727.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
งวดเดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 88.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เนื่องจำกดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 71.5 ล้ำนบำท 

 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 
 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 1,306.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 204.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 เน่ืองจำกในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุน
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ชั่วครำวเพิ่มขึ้นจ ำนวน 963.2 ล้ำนบำท สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐเพิ่มขึ้นจ ำนวน 18.3 ล้ำนบำท และ
สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจ ำนวน 56.9 ล้ำนบำท ในขณะที่เงินลงทุน
ระยะยำวอื่นลดลงจ ำนวน 600 ล้ำนบำท เงินจ่ำยล่วงหน้ำท่ีดินลดลงจ ำนวน 90.4 ล้ำนบำท และอำคำรและอุปกรณ์ลดลงจ ำนวน 
151.4 ล้ำนบำท 

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 3 ,677.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 2,371.5 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ181.6 เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,471.9 ล้ำนบำท สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 733.2 ล้ำนบำท สินทรัพย์ในกำรผลิต
น้ ำประปำท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจ ำนวน 167.3 ล้ำนบำท  

 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 3,282.8 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำก
ปี 2556 เน่ืองจำกในปี 2557 มีกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 2,593.2 ล้ำนบำท และช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 675.0 ล้ำน
บำท 

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 463.1 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 
2557 เนื่องจำกในปี 2558 มีเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 2,895.1 ล้ำนบำท 
 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 
 อัตรำส่วนสภำพคล่องปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 2.37 4.32 และ 2.24 ตำมล ำดับ โดยในปี 2557 
อัตรำส่วนสภำพคล่องดีกว่ำปี 2556 และปี 2558 เนื่องจำกวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ไม่มีหุ้นกู้ท่ีครบก ำหนดต้องช ำระในขณะที่สิ้น
ปี 2558 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ีครบก ำหนดช ำระในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 จ ำนวน 1,800 ล้ำนบำท  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและทรัพย์สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว และลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 
 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
อัตรำส่วนก ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  เท่ำกับร้อยละ 70.1 ร้อยละ 71.5 และ

ร้อยละ 72.2 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนก ำไรขั้นต้นในปี 2558 มีอัตรำท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกรำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่ต้นทุนขำยน้ ำประปำและต้นทุนกำรบริกำร ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน 

อัตรำส่วนก ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  เท่ำกับร้อยละ 44.5 ร้อยละ 52.9 และ
ร้อยละ 48.1 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนก ำไรสุทธิในปี 2558 มีอัตรำลดลง เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยน้ ำประปำเพิ่มขึ้น ในขณะ
ท่ีค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นตำมรำยได้ และมีภำษีเงินได้ท่ีต้องจ่ำยเพิ่มขึ้นกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลครบเต็มจ ำนวนเงินท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้วเมื่อกลำงปี 2558 ส่งผลให้บริษัทฯ เริ่มมีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมำส
สำมปี 2558 เป็นต้นไป ในขณะที่ปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีภำระภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 10.5 ร้อย

ละ 12.1 และร้อยละ 10.5 ตำมล ำดับ และอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 ปี 2557 และ



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 
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ปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 21.5 ร้อยละ 24.8 และร้อยละ 23.0 ตำมล ำดับ โดยอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์และอัตรำผลตอบแทน
จำกสินทรัพย์ถำวรลดลง เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิปี 2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 

 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ

ร้อยละ 1.2 ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 1.3 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2557 เน่ืองจำกบริษัทฯ ออกหุ้นกู้จ ำนวน 2,900 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกำรก่อสร้ำงโรงผลิต
น้ ำประปำแห่งที่ 2 จ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท และเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CKP จ ำนวน 1,400 ล้ำนบำท  

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 85.2 ร้อยละ 87.3 และร้อยละ 96.8 ตำมล ำดับ 
โดยอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ำยเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ภาระผูกพันด้านหนี สินที่อาจจะเกิดขึ น 
 บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 34.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับ
รำยจ่ำยฝ่ำยทุน และข้อ 34.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืมเงิน
และ/หรือกำรออกหุ้นกู้และ/หรือเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 

 
 
 

 

 

 


