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27 มกราคม 2557 
 
เร่ือง ค าอธิบายผลการด าเนินงานงานปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท น า้ประปาไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 จ านวน 2,544.8 ล้านบาท และ 2,337.5 ล้านบาทตามล าดบั โดยเมื่อเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงาน
เพ่ิมขึน้ 207.3 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.9 ดงันัน้ บริษัทฯ ขอชีแ้จงการเปลี่ยนแปลงในส่วนท่ีมีสาระส าคญั
ตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการขายน า้ประปาเพ่ิมขึน้จ านวน 238.1 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.9 เน่ืองจาก 
ก.  รายได้จากการขายน า้ประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 190.0 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.9 

เน่ืองจากยอดขายน า้ประปาในพืน้ท่ีให้บริการของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 5.1 ล้าน ลบ.ม. หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.9 และ
ราคาขายน า้ประปาท่ีปรับขึน้จากปีก่อน 

ข.  รายได้จากการขายน า้ประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (PTW) เพ่ิมขึน้จ านวน 48.1    
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.0 เน่ืองจากราคาขายน า้ประปาของ PTW ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

2. รายได้จากการบริการเพ่ิมขึน้จ านวน 19.1 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.0 เน่ืองจากยอดขาย
เพ่ิมขึน้ และมีการปรับราคาค่าบริการดูแลระบบขึน้จากปีก่อนในนิคมอตุสาหกรรมอื่นท่ีบริหารจัดการโดยบริษัท
ย่อย 

3. ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้จ านวน 113.1 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 100 
เน่ืองจาก 

 ก. บริษัทฯ ขายหุ้นบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) จ านวน 999,999 หุ้นในราคา หุ้น
ละ 13 บาทตอ่หุ้นกบัประชาชนทัว่ไป โดยบริษัทฯ ได้ก าไรจากการขายประมาณ 3 ล้านบาท 

 ข. CKP ได้ออกหุ้นใหม่จ านวน 180 ล้านหุ้นเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไปในราคาหุ้นละ 13 บาท  
ตอ่หุ้น ท าให้ CKP มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จากการขายหุ้นเพ่ิมทนุดงักล่าว จากรายการข้อ ก. และ ข. ท่ีกล่าวมา
ข้างต้น ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน CKP ลดลงจากเดิมร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 ของทนุช าระแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงบญัชีเงินลงทุนใน CKP ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ก าไรเสมือน
ขายจริงจ านวน 110 ล้านบาทจากการลดสดัส่วนเงินลงทุนใน CKP โดยคิดค านวณบนฐานส่วนของผู้ ถือหุ้นของ 
CKP ภายหลงัจากการขายหุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

 
 



4. รายได้อื่นเพ่ิมขึน้ 126.4 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 48.6 เน่ืองจากในปี 2556 PTW ได้รับคืนเงิน
ภาษีเงินได้นิติบคุคลของปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 รวมจ านวน 347.3 ล้านบาท ส าหรับปี 2555 PTW ได้รับคืน
เงินภาษีเงินได้นิติบคุคลปี 2551 และบนัทกึภาษีเงินได้นิติบคุคลปี 2554 สงูเกินจริง รวมจ านวน 152.6 ล้านบาท 

5. ต้นทนุขายน า้ประปาและต้นทุนการบริการเพ่ิมขึน้ 54.9 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.7 เน่ืองจาก
ยอดขายน า้ประปาท่ีเพ่ิมขึน้ และอตัราคา่ไฟฟ้าท่ีปรับเพ่ิมขึน้  

6.  คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้ 79.4 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 30.3 ด้วยเหตผุลดงันี ้
 6.1  การใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีตามบตัรส่งเสริมการ

ลงทนุของบริษัทฯ ท่ีสิน้สดุเดือนกรกฎาคม 2555 ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากบริษัทฯ เร่ิมย่ืนช าระภาษีมลูค่าเพ่ิมจากการ
ขายน า้ประปาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2547 ดงันัน้ สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ควรจะ
สิน้สดุเดือนมกราคม 2555 ไม่ใช่เดือนกรกฎาคม 2555 และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลท่ีจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในเดือน
สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ไม่ได้หักภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสุทธิเดือนกุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม 2555 ในไตรมาสสี่ปี 2556 บริษัทฯ จ่ายช าระภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย และเงินเพ่ิม
จากการช าระภาษีดงักล่าวล่าช้าจ านวน 200.5 ล้านบาท 34.3 ล้านบาท และ 25.7 ล้านบาทตามล าดบั โดย  
บริษัทฯ บนัทึกภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายและเงินเพ่ิมจากการช าระภาษีล่าช้ารวมจ านวน 60 ล้านบาทไว้ในหมวด
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร    

 6.2  ตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายจากการศกึษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนระบบบ าบดัน า้เสียจ านวน 
9.3 ล้านบาท ซึง่เกิดขึน้ในช่วงปี 2553-2554  

 6.3 คา่ใช้จ่ายพนกังานเพ่ิมขึน้จากการปรับโครงสร้างองค์กรจ านวน 9 ล้านบาท 
7. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้จ านวน 46.0 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 278.8 

เน่ืองจาก CKP มีดอกเบีย้จ่ายลดลงจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้  1,400 ล้านบาท และบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ CKP ได้เร่ิมผลิตไฟฟ้าตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2556 เป็นต้นไป  

8. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมขึน้จ านวน 173.7 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 50.6 เน่ืองจากการใช้สิทธิ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีตามบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ท่ีสิน้สดุเดือน
กรกฎาคม 2555 ไมถ่กูต้อง เน่ืองจากบริษัทฯ เร่ิมย่ืนช าระภาษีมลูคา่เพ่ิมจากการขายน า้ประปาในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2547 ดงันัน้ สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ควรจะสิน้สดุเดือนมกราคม 2555 ไม่ใช่
เดือนกรกฎาคม 2555 ไตรมาสสี่ปี 2556 บริษัทฯ บันทึกจ่ายช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม 2555 จ านวน 200.5 ล้านบาท ส่วนเงินเพ่ิมจากการช าระล่าช้า บริษัทฯ บนัทึกไว้ในค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

 
จงึเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
     
 
 
 (สมเกียรติ ปัทมมงคลชยั) 
 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 


