
เลขท่ี TTW/0075/09 

         26 กมุภาพนัธ์ 2552 

เร่ือง   ชีแ้จงผลการดําเนินงานประจําปี 2551 ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากผลการดําเนินงานปี 2550  

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2551 และ 2550 จํานวน 1,367.3 ล้านบาท และ 943.2 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเม่ือเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงานปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานสําหรับปี 2551 เพิ่มขึน้ร้อยละ 45 โดย

บริษัทฯ ขอชีแ้จงการเปลี่ยนแปลงในสว่นท่ีมีสาระสําคญัดงัต่อไปนี ้ 

1) ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2550 และเดือนธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามญับริษัท 

ประปาปทมุธานี จํากดั (ประปาปทมุธานี) คิดเป็นร้อยละ 98 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ ประปา

ปทมุธานี โดยบริษัทฯ ต้องจดัทํางบการเงินรวมโดยรวมผลการดําเนินงานของ บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั

และบริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากดั (ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั) ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 

2550 เป็นต้นไป  

 ดงันัน้ ผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2550 ประกอบด้วย 1)        

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เต็มปี (12 เดือน) และ 2) ผลการดําเนินงานของ ประปาปทมุธานี และ บีเจที 

จํานวนหกเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2550 ถงึเดือนธนัวาคม 2550 ในขณะท่ี ผลการดําเนินงานรวมของ

บริษัท และบริษัทย่อยสําหรับปี 2551 ประกอบด้วยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเต็มปี 

2) ปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายนํา้ประปาเพ่ิมขึน้จํานวน 1,002.3 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 39.0 เน่ืองจาก  

ก) ยอดขายนํา้ประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จํานวน 369.3 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.6 

เน่ืองจากยอดจ่ายนํา้ประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จํานวน 14.7 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.8 

และราคาขายนํา้ประปาท่ีปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อน และ 

ข) ยอดขายนํา้ประปาของ ประปาปทุมธานี ท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมในปี 2551 เป็น

ยอดขายนํา้ประปาเต็มปี (12 เดือน) ในขณะท่ียอดขายนํา้ประปาของ ประปาปทุมธานี ท่ีนํามาจดัทํางบ

การเงินรวมในปี 2550 เป็นยอดขายนํา้ประปาจํานวนหกเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือน



ธันวาคม 2550 ตามเหตผุลท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1) อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 ประปาปทุมธานี มียอดจ่าย

นํา้ประปาเพิม่ขึน้จํานวน 0.8 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.7 และราคาขายนํา้ประปาของ ประปา

ปทมุธานี ท่ีปรับเพิม่ขึน้จากปีก่อน  

3) ต้นทนุขายนํา้ประปาและต้นทนุการบริการ เพ่ิมขึน้จํานวน 396.1 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

50.7 เน่ืองจาก 

 ก) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบํารุงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้จํานวน 63.76 ล้าน

บาท และ 

 ข) ต้นทนุขายนํา้ประปาและต้นทนุการบริการของ ประปาปทมุธานี และ บีเจที ท่ีนํามาจดัทํางบ

การเงินรวมในปี 2551 เป็นต้นทุนขายและบริการเต็มปี (12 เดือน) ในขณะท่ี ต้นทุนขายและบริการของ 

ประปาปทุมธานี และ บีเจที ท่ีนํามาจดัทํางบการเงินรวมในปี 2550 เป็นต้นทุนขายและบริการจํานวนหก

เดือนเร่ิมตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2550 ถงึเดือนธนัวาคม 2550 ตามเหตผุลท่ีกลา่วไว้ในข้อ 1 

4)  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพ่ิมขึน้จํานวน 43.1 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 34.5 

เน่ืองจาก  

ก)   ในปี 2551 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงกรองนํา้บางเลนและการนํา

หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จํานวน 22.2 ล้านบาท 

ข)  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ ประปาปทุมธานี และ บีเจที ท่ีนํามาจดัทํางบการเงิน

รวมในปี 2551 เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเต็มปี (12 เดือน) ในขณะท่ี ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารของ ประปาปทมุธานี และ บีเจที ท่ีนํามาจดัทํางบการเงินรวมในปี 2550 เป็นคา่ใช้จ่ายในการขายและ

บริหารจํานวนหกเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2550 ตามเหตผุลท่ีกลา่วไว้ในข้อ 1 

5)  ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาตดัจําหน่าย เพ่ิมขึน้จํานวน 106 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 118.4 เน่ืองจากในปี 2551 บริษัทฯ ตดัจําหน่ายค่าสิทธิฯ ดงักล่าวเต็มปี (12 เดือน) 

ในขณะท่ีปี 2550 บริษัทฯ ตดัจําหน่ายค่าสิทธิฯ เพียงหกเดือน โดยมีเหตผุลตามท่ีกลา่วไว้ในข้อ 1 

6)  คา่ใช้จ่ายทางการเงิน เพ่ิมขึน้จํานวน 58.1 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.7 เน่ืองจากค่าใช้จ่าย

ทางการเงินของ ประปาปทุมธานี และ บีเจที ท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมในปี 2551 เป็นค่าใช้จ่ายทาง

การเงินเต็มปี (12 เดือน) ในขณะท่ี ค่าใช้จ่ายทางการเงินของ ประปาปทมุธานี และ บีเจที ท่ีนํามาจดัทํางบ

การเงินรวมในปี 2550 เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวนหกเดือนเร่ิมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2550 ตามเหตผุลท่ีกลา่วไว้ในข้อ 1 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 



51.7 ล้านบาท หรือลดลงจํานวนร้อยละ 9.2 เน่ืองจากในระหวา่ง 2551 บริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะ

สัน้จํานวน 3,000 ล้านบาท และชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 1,028.8 ล้านบาท 

  

จงึเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

 

 (สมโพธิ ศรีภมูิ) 

 กรรมการผู้จดัการ 

  


