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+ =น�้า การจัดการ

น�้า เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งน�้าประปาที่สะอาดเหมาะสมส�าหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวม

ทั้งสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) จึงมุ่งผลิตน�้าประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

สากล โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ความสะอาด เพียงพอ และต่อเนื่อง ทุกคนสามารถไว้วางใจในน�้าประปาจากเราเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในทุกๆ ด้าน

น�้า

น�้าประปา

เราใช ้ระบบคอมพิวเตอร ์ในการควบคุม 
การผลิตและจ่ายน�้า ท�าให้สามารถควบคุม
คุณภาพน�้าประปาได้ตลอดเวลา รวมถึงตรวจ
สอบและได้รับการยืนยันคุณภาพน�้าจาก 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงมั่นใจได้
ว่าน�า้ประปาทีจ่่ายโดยบรษิทัฯ มคีวามสะอาด
และมีคุณภาพ

เราวางระบบการผลิตน�้าประปาด้วยอัตรา
ก�าลงัการผลติสงูสดุที ่440,000 ลกูบาศก์เมตร 
ต่อวันและมีถังกักเก็บน�้าประปาจ�านวน  
5 แห่ง สามารถกักเก็บน�้าประปารวมกันได้
ถึง 156,000 ลูกบาศก์เมตร จึงมั่นใจได้ว่าใน
ทุกพ้ืนที่ที่ให้บริการน�้าประปาของบริษัทฯ จะ
มีปริมาณน�้าประปาและแรงดันที่เพียงพอ
ตลอดเวลา

เราติดตั้งหน่วยการผลิตรวมทั้งเครื่องสูบจ่าย
น�้าให้มีหน่วยส�ารอง เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉิน
และใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร
การจัดการซ่อมบ�ารุง เพ่ือสามารถรองรับ 
การจ่ายน�า้ประปาให้แก่ผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือ่ง
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง

เราร่วมกันด�าเนินธุรกิจ

ด้านการบริหารจัดการน�้าแบบครบวงจร

รวมถึงการบ�าบัดน�้าเสียอันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน�้า

พร้อมน�าผลประโยชน์สูงสุดสู่ทุกคน อย่างเท่าเทียม

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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Equation for Sustainability

พลังงาน

การทดแทน

น�้า

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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+ =พลังงาน การทดแทน

ในปัจจบุนัปัญหามลพษิทางอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อนมสีาเหตหุลกั

มาจากไอเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดจากน�้ามัน

ดิบ ดังนั้นปัญหาเหล่านี้จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในภาค

อุตสาหกรรมพลังงาน โดยแนวทางที่จะเปลี่ยนไปคร้ังนี้จะต้องค�านึงถึง

ความเพยีงพอของพลงังานส�าหรบัอนาคตด้วย บรษิทั น�า้ประปาไทย จ�ากดั 

(มหาชน) ตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหานีเ้ป็นอย่างด ีเราจงึเริม่ศกึษา

และลงทนุในโครงการท่ีจะตดิตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบั

การน�าพลังงานทดแทนไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ายั่งยืนและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

พลังงานทดแทน

เป็นอีกหนึ่งพลังงานท่ีมาจากธรรมชาติ โดยที่
เราสามารถน�ามาใช้ได้ไม่จ�ากัด บริษัทฯ จึงให้
ความสนใจและศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม แม้ใน
ขณะนี้ทั่วโลกจะมีโครงการประเภทนี้เกิดข้ึน
หลายแห่ง แต่ส�าหรับในประเทศไทยยังถือว่า
อยู่ในช่วงระยะเร่ิมต้น ซึ่งบริษัทฯ หวังจะเป็น
หน่ึงในผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการบุกเบิกการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย

ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อน ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ปัจจุบันนี้เราสามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วย
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งวิธีนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ด้วย บริษัทฯ จึงให้ 
น�้าหนักในการลงทุนที่ธุรกิจนี้เป็นอันดับหนึ่ง และเชื่อว่าธุรกิจนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศของเรา

นอกเหนือจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมแล้ว ยังมีพลังงานอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ ให้ 
ความสนใจและพัฒนาเพ่ือขยายไปสูก่ารบรกิารจากบรษิทัฯ ในอนาคต อาทเิช่น พลงังานชวีมวล 
จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมส่งผลให้มีเศษวัตถุดิบตามธรรมชาติอยู่มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น แกลบ กากอ้อย กะลาปาล์ม ซางข้าวโพด เปลอืกไม้ เศษไม้ หญ้า และอืน่ๆ ซึง่ท�าให้
บรษิทัฯ ได้มองเหน็โอกาสนีแ้ละมคีวามสนใจท่ีจะด�าเนินการศกึษาและรวบรวมข้อมลูการลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือพลังงานจากขยะ ผลจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการบริโภคที ่
เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ขยะชุมชนมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหา 
เก่ียวกับสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกิดขึน้ได้จากขยะ บรษิทัฯ ได้มกีารศกึษาและหาโอกาสทีจ่ะผลติไฟฟ้า
จากพลังงานขยะซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะให้ลดลงแล้ว แต่ยังสามารถท�าการ
ป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ทดแทนการน�าเข้าของเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อีกช่องทางหนึ่ง

พลังงานลม 

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานอื่นๆ

เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก

พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสู่ธุรกิจ

พลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่น พลังงานลม

พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อันจะเป็นการช่วย

คืนสมดุลย์สู่ธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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Equation for Sustainability

สิ่งแวดล้อมน�้า

ความรับผิดชอบการจัดการ

พลังงาน

การทดแทน

ความยั่งยืน
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+ =สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ พร้อมทั้งปรับปรุง 

การด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในสังคมและองค์กรได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน  

โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

สิ่งแวดล้อม

ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและมีการวางแผน
ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ 
และพลงังาน อย่างมปีระสทิธิภาพ พร้อมทัง้ให้
ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สนบัสนนุให้ความร่วมมอืกับชมุชน เพ่ือด�าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม เช่น ธุรกิจบ�าบดัน�า้เสยีชมุชนและ
การก�าจัดขยะ

1. 2. 3.

เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตส�านึกร่วมกัน

พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในสังคม

และองค์กรจะได้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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น�้า พลังงาน

การจัดการ การทดแทน
Equation for Sustainability

สิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบ

ความสุข
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สารจากประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.ทนง พิทยะ

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ในปี 2555

}

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.ทนง พิทยะ

บริษัทน�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ

มำเป็นเวลำเกือบหนึ่งทศวรรษ 

ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงำน

และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน

ที่ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี

ทั้งต่อบริษัทฯ และสังคมไทย  

นอกเหนือจากการขยายก�าลังการผลิตน�้าประปาในเขตพ้ืนท่ี
นครปฐม สมุทรสาครและปทุมธานีเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงน�้า
ที่สะอาดและมีคุณภาพสูงแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตั้งเป้าหมายท่ีจะ
เติบโตและยกระดับจากบริษัทท�าธุรกิจน�้าประปาไปเป็นบริษัท
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานระดับแนวหน้าของประเทศ  พร้อมท้ัง 
มุง่มัน่ด�าเนนิงานเพ่ือเข้าสูธุ่รกิจพลงังานอย่างจรงิจงั โดยได้ลงทนุใน
บรษิทั ซเีคพาวเวอร์ จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัท่ีถือหุน้ในกิจการผลติไฟฟ้า
ด้วยพลังงานน�้าจากเขื่อนน�้างึม 2 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รวมท้ังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานอื่นๆ อีกด้วย 

ในปี 2556 บริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการเข้าสู่
มาตรฐานสากล โดยเน้นการท�างานเป็นทีมเชิงรุก สร้างความเป็น
มืออาชีพและร่วมกันท�างานแข่งขันกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
บริษัทฯ ด�ารงอยู่ใน SET 50 ได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการเติบโต
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้ดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ตระหนักถึงภารกิจในการสร้างคุณค่าท่ีดี
งามต่อสังคมไทย จึงได้ร่วมกับ  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกป่า    
เบญจพรรณในเขตอทุยานแห่งชาตทิองผาภูม ิจงัหวัดกาญจนบรุ ีซึง่
เป็นแหล่งต้นน�า้ของแม่น�า้แม่กลองและแม่น�า้ท่าจนี  จดัท�าโครงการ
หน่ึงล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ามาตั้งแต่ปี 2554 และจะด�าเนินการ 
ต่อเนื่องไปถึงปี 2558

ในนามของคณะกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัท  
น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านทั้งหลายท่ีให้
ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด และขอเรียนย�้าว่า พวกเรา
พร้อมด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเน่ือง 
และย่ังยืน เพ่ือบรรลซุึง่วิสยัทศัน์บนพ้ืนฐานของความสมดลุระหว่าง
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบ

ในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

อย่ำงเป็นอิสระในกำรให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียม

ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดี

ส�ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้จัดท�ำเป็น

กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ซึ่งลงนำมอนุมัติจำกประธำนกรรมกำรบริษัท

มีกำรระบุขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั
ว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอที่สามารถป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต

• สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์  ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• สอบทานงานตรวจสอบภายในโดยให้ความเห็นชอบแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�าปี รับทราบผลการตรวจสอบ รวมท้ัง
แนะแนวทางการรายงานติดตามผล การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
ให้งานตรวจสอบภายในด�าเนินการอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

• พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณา
เสนอแต่งตั้งให้คุณศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ คุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน  
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณกฤษฎา  
เลิศวนา ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 แห่งบริษัท
ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ�าปี 2555 ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นทีน่่าเชือ่ถือและปฏบิตัหิน้าท่ี
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบัญชีการสอบบัญชี 
โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 
1,235,000 บาท ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบและน�าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2555  
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดท�าข้ึนตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ถือได้ ระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธิภาพ
และประสิทธิผลเพียงพอ การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั น�า้ประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
เช่น การบริหาร การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย 
โดยมีนายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป ็น 
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน  
ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
ซึ่งได้รวมถึงการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผล
การประชุมและการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรโดยครบถ้วน ปรากฏ
สาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

• สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ถือได้ โปร่งใส และการเปิด
เผยข้อมลูทีเ่พยีงพอของงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิ
ประจ�าปี 2555 ของบริษัท และบริษัทย่อย ก่อนท่ีจะน�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงำน  

และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เติบโตอย่ำงมั่นคง 

ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ 

บนพื้นฐำนของควำมสมดุล

ระหว่ำงลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ 

ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

ด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบน

พื้นฐำนของควำมพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกำร

• พัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง

• ท�ำงำนเชิงรุกด้วยควำมคิดริเริ่ม และ

•  ท�ำงำนเป็นทีม

คุณค่ำองค์กร

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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บทความพิเศษ

กำรมุ่งเน้นด้ำนบุคลำกร

เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร

ความส�าเรจ็ขององค์กรจะต้องอาศยัความรู ้ความสามารถ ความคดิรเิริม่ และแรงจงูใจของพนกังาน การเพ่ิมคณุค่าแก่พนกังาน โดยบรษิทัมคีวาม
มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ การพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าในอาชีพงาน ความผาสุขในการท�างาน และปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะสร้าง
คุณค่าให้พนักงาน ได้แก่ การพัฒนาพนักงานไปพร้อมกับความก้าวหน้าของบริษัทฯ  การให้การยกย่องชมเชยนอกเหนือจากการจ่ายค่าจ้างตาม
ปกติ การแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรเพ่ือให้พนักงานสามารถตอบสนองลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดีข้ึน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วย 
ส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าท�า รวมถึงแนวทางการออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ
พนักงาน TTW ได้จัดระบบการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

รูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

การทบทวน

และปรับปรุง

การติดตาม

และประเมินผล

ก�าหนด

แผนกลยุทธ์
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมาย

กลยุทธ์ธุรกิจ

น�าแผนกลยุทธ์

ไปปฎิบัติ

“บริษัทชั้นน�ำของประเทศ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

น�้ำ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม”

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
TTW ก�าหนดระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ

ระบบการน�าองค์กร ดังรูป

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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1.	 การบริหารความสามารถของพนักงาน	ประกอบด้วย

1.1 ก�าหนดมาตรฐานความรู ้ ความสามารถ และพฤติกรรมการ
ท�างานอย่างชัดเจนเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดท�าใบพรรณนางาน (JD) ใบก�าหนด
คุณสมบัติของต�าแหน่ง (JS) 

1.2 จัดท�ามาตรฐานสมรรถนะหรือ Competency ในการปฏิบัติงาน
ของต�าแหน่งงานทีต่อบสนองต่อความสามารถหลกัของ TTW เช่น  
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ และพฤติกรรมการท�างาน 

2.	 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	ประกอบด้วย

2.1 ระบบการสรรหาบุคลากร TTW ได้ออกแบบระบบสรรหา
บุคลากร ก�าหนดทิศทางและเป้าหมาย โดยการสรรหาและ 
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับต�าแหน่ง
งาน ตามสมรรถนะของแต่ละต�าแหน่งนั้น ๆ TTW ถือว่าการ
สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ การเลือกคนให้ตรงต่อ 
เป้าหมายขององค์กร เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญย่ิง ทั้งเรื่องการได้มาซึ่ง
ความเป็นเลิศขององค์กร รวมถึงการบริหารที่จะท�าให้ TTW ก้าว
ไปถึงวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ การสรรหาบุคลากรระดับหัวหน้างานจะ
พิจารณาจากคนในก่อนเป็นล�าดับแรก โดยพนักงานของบริษัท 
และบริษัทในเครือจะได้รับการบรรจุในต�าแหน่งหัวหน้างานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของอัตราหัวหน้างานท่ีปรับย้ายหรือบรรจุ 
จากนั้น จึงจะคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาโดยตรง หรือจาก
บุคคลภายนอก และด้วยการจดัโครงสร้างองค์กรของกลุม่บรษิทัฯ 
ท�าให้พนักงานมีทางเลือกมากขึ้นในการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นทาง
ฝ่ายบรหิาร หรอืในสายงานหลกัของตนเอง  โดยการพัฒนาความ
สามารถด้านบริหารจัดการ และความสามารถในงาน  ในการ
เติบโตขึ้นเป็นผู้น�า ซึ่งตามนโยบายก็จะปรับต�าแหน่งขึ้นมาจาก
พนักงานในกลุ่มบริษัท โดย TTW เห็นว่าพนักงานภายในกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กรเป็นอย่างดี รวมถึงมี 
Competency ตามที่บริษัทฯ พัฒนาให้อย่างต่อเนื่อง 

2.2 การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร เป็นกลไกท่ีส�าคญัประการหน่ึง
ของการบรหิารทรพัยากรบคุคล ซึง่จะน�าไปสูก่ารพัฒนาบคุลากร
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความสามารถ ระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาของ TTW ได้น�าความต้องการด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
ทั้งที่เป็นเรื่องความต้องการของตัวพนักงานเอง หัวหน้างาน และ
องค์กร โดยแผนพัฒนารายต�าแหน่ง IDP  จะก�าหนดขึ้นจาก
พนกังานร่วมกับผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ตอบสนองความต้องการการ
เรียนรู้ของตนเอง ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน และบริษัท 

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยระบบการวัดผลและประเมิน
ผลงานพนักงานของ TTW จะเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และ 
เป้าหมายของบริษัท ซึ่งหมายถึงพนักงานจะต้องปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด ส�าหรับการประเมินผลการด�าเนินงาน
ระดับหน่วยงาน เป็นการกระจายอ�านาจผ่านการท�างานเป็นทีม 
และติดตามผลการด�าเนินงานผ่านระบบการวัดและประเมิน 
ผลงาน โดยการติดตามผลงานระดับองค์กร จะด�าเนินการทุก ๆ  
2 สปัดาห์ ผ่านการประชมุระดบับรหิาร เพ่ือกระจายข้อมลูข่าวสาร
ทางด้านข้าง นอกเหนือจากการติดตามงาน รายงานผลจากล่าง
สู่บน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  ในการบริหารงาน การ
วัดผลงานทุกไตรมาส ผ่านการประชุมตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก
ขึ้นไป ในการประเมินผลว่าการด�าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  
รวมถึงจะแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
ต่อไป

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสมกับ
การด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นการดึงดูดและรักษาพนักงานให้
อยู่กับองค์กร สร้างขวัญก�าลังใจในการท�างานกับบริษัทฯ โดยจัดการ
ให้รางวัล และการยกย่องชมเชยอยู่บนพ้ืนฐานของผลการด�าเนินงาน
ตามเป้าหมาย และค่านิยมของ TTW  โดยจะมอบให้ท้ังรายบคุคลและ
ทีม เช่น โครงการ Thai Tap Award (รางวัลพนักงานดีเด่น) การจ่าย
โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี และที่ส�าคัญคือการปรับต�าแหน่ง 
TTW จัดให้มีระบบการยกย่องชมเชยหลายรูปแบบ ได้แก่ Thai Tap 
Award, Rooky Award,Thai Tap Innovation Award กระบวนการ
ยกย่องชมเชย และให้รางวัลน้ีจะถูกทบทวนโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ โดยใช้ข้อมลูจากการส�ารวจความคดิเหน็พนกังาน  รายงาน
ให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานทราบในการประชุมวาระของ HR หากมี
สิ่งใดต้องปรับปรุง จะท�าการวางแผนงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาในเรื่อง
นั้น ๆ ให้ดีขึ้นต่อไป

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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กำรบริหำรน�้ำ (ประปำ)

ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเมือง

บรษิทัฯ ได้พบกับนักลงทุนสถาบนัทัง้ในประเทศและนกัลงทุนต่างประเทศ เพ่ืออธิบายข้อมลูของ 
บริษัทฯ ให้นักลงทุนฟัง โดยบ่อยครั้งบริษัทฯ มักจะถูกถามเสมอว่า บริษัทฯ ใช้น�้าที่ไหนมาผลิต
น�า้ประปาให้แก่ผูใ้ช้น�า้ และมคีวามเป็นห่วงว่าน�า้ท่ีน�ามาผลติน�า้ประปาจะมเีพียงพอตลอดระยะ
เวลาตามสญัญาซือ้ขายน�า้ประปาท่ีลงนามไว้กับการประปาส่วนภูมภิาคหรอืไม่ ซึง่ท�าให้บรษิทัฯ 
ต้องกลับไปพิจารณาว่าการท่ีนักลงทุนถามส่ิงเหล่าน้ี เพราะก�าลังประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ศึกษาหาขอข้อมูลเก่ียว
กับแม่น�้าท่าจีนมาเพื่อให้ทุกท่านทราบดังนี้

แม่น�้าท่าจีนเป็นแม่น�้าส�าคัญสายหนึ่งของประเทศแยกมาจากแม่น�้าเจ้าพระยาท่ีอ�าเภอสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐมและไหลออกสู่อ่าวไทยท่ีต�าบล
บางหญ้าแพรก อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร มีความยาวทั้งส้ินประมาณ 325 กิโลเมตรและมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ท่ีแม่น�้าไหลผ่าน ถ้าไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่าแม่น�้ามะขาม
เฒ่า ไหลผ่านจงัหวัดสพุรรณบรุเีรยีกว่าแม่น�า้สพุรรณบรุ ีไหลผ่านจงัหวัดนครปฐมเรยีกว่าแม่น�า้
นครชัยศรีและไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครเรียกว่าแม่น�้าท่าจีน ปริมาณน�้าในแม่น�้าท่าจีนจะมี
มากในไตรมาสสี่ของแต่ละปี และจะลดลงในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นไปตาม
ฤดกูาลปกตขิองประเทศไทยทีฝ่นจะตกในช่วงไตรมาสสาม และอากาศร้อนในช่วงเดอืนมนีาคม
ถึงพฤษภาคม 

หากพิจารณาปรมิาณน�า้ในแม่น�า้ท่าจนีในเดือนมนีาคมถึงเดอืนพฤษภาคมของปี 2553 ปี 2554 
และปี 2555 ซึ่งเดือนที่มีปริมาณน�้าในแม่น�้าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนอื่นๆ ในปีเดียวกัน พบ
ว่า ปริมาณน�้าในแม่น�้าท่าจีนก่อนถึงโรงผลิตน�้าประปาของบริษัทฯ ต�่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ล้านคิว
ต่อวันในปี 2553 และสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ี 20 ล้านคิวในปี 2554 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปริมาณน�้าใน 
แม่น�า้ท่าจนีมคีวามเพียงพอท่ีจะผลติน�า้ประปาได้ทุก ๆ  ปี อย่างไรก็ตาม บางคนอาจจะมคี�าถาม 
ว่าแล้วท�าไมบางปี ประเทศไทยเผชิญกับภาวะแห้งแล้ง บางปีเผชิญกับภาวะน�้า (ท่วม) มาก ซึ่ง
จากตวัเลขข้างบนแสดงให้เหน็ว่าการบรหิารจดัการน�า้ในแม่น�า้ท่าจนีจะเป็นการปล่อยน�า้ทิง้ลง
ในอ่าวไทยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้น�้าในแม่น�้าท่าจีนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และส่วน
ที่เหลือจะใช้ในภาคเกษตรกรรม แต่เมื่อพิจารณาแล้วน�้าส่วนใหญ่ยังคงปล่อยไหลลงสู่ทะเล
เหมือนเดิม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด พวกเราควรสนับสนุนรัฐบาลด�าเนินการบริหาร
จดัการน�า้ในทุกพ้ืนทีใ่ห้เกิดประโยชน์ เพราะน�า้ประปามคีวามส�าคญัต่อการพัฒนาเมอืง พัฒนา
จังหวัด เนื่องจากเป็นสาธารณูปโภคท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต เราจะเห็นได้จากการที่บางพ้ืนท่ี 
บางจังหวัดต่างมุ่งพัฒนาความเจริญมาสู่เมืองมาสู่จังหวัด แต่ลืมนึกไปว่าน�้าประปาและแหล่ง
น�้าที่ใช้ในการผลิตน�้าประปาก็เป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาเป็นล�าดับแรกเช่นเดียวกัน หาก
เมืองพัฒนาระบบขนส่ง ระบบไฟฟ้า แต่ไม่บริหารจัดการน�้า (น�้าประปา) ไปด้วยกันแล้ว ใน
อนาคตเมืองเหล่านั้นจะไม่มีน�้าเพียงพอต่อการบริโภคและอุปโภคในอนาคตเหมือนที่ก�าลังเกิด
ขึ้นอยู่ในบางพื้นที่ในปัจจุบัน

สนับสนุนรัฐบำล

ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

ในทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

เพรำะน�้ำประปำมีควำมส�ำคัญ

ต่อกำรพัฒนำเมือง

พัฒนำจังหวัด

ปริมาณน�้าในแม่น�้าท่าจีน

มีความเพียงพอที่จะผลิต

น�้าประปาได้ทุก ๆ ปี

น�้าในแม่น�้าท่าจีน

สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่

20 ล้านคิว

สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่

7 ล้านคิว

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 
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สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

รำยกำร

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2555 2554 2553 2555 2554 2553

สินทรัพย์รวม 24,670 21,728 21,488 23,994 21,348 21,167

หนี้สินรวม 13,927 11,537 12,005 13,792 11,395 11,876

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,743 10,192 9,484 10,202 9,954 9,291

ขายและบริการ 4,925 4,546 4,395 3,245 3,017 2,968

รายได้รวม 5,273 4,635 4,420 4,141 3,746 3,554

ต้นทุนขายและบริการ 1,495 1,323 1,294 870 748 762

ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหาร 262 222 197 190 167 135

ก�าไรขั้นต้น 3,430 3,223 3,101 2,375 2,269 2,206

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ 2,421 2,113 2,063 2,124 2,063 1,959

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 2.69 2.55 2.38 2.56 2.49 2.33

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.61 0.53 0.52 0.53 0.52 0.49

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

รำยกำร

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2555 2554 2553 2555 2554 2553

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 69.64 70.90 70.56 72.20 74.97 73.11

 อัตราก�าไรสุทธิ (%) 45.92 45.59 46.67 51.30 55.06 55.11

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 23.21 21.54 22.77 22.40 21.40 21.89

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 10.44 9.78 9.70 10.10 9.70 9.32

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 19.47 19.22 18.59 16.23 15.62 16.54

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.30 1.14 1.27 1.35 1.14 1.28

 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 77.45 66.07 61.84 88.29 67.67 64.21

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

20+



รายงานและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

วิเครำะห์รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ
(หน่วย : ล้านบาท)

รำยได้ ปี 2555 ปี 2554 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

น�้าประปา - บริษัทฯ 3,219.0 2,988.0 231.0 7.7

น�้าประปา - บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด 1,618.9 1,473.1 145.8 9.9

รวม 4,837.9 4,461.1 376.8 8.4

รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ

ปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายน�้าประปาเท่ากับ 4,461.1 ล้านบาท และ 4,837.9 ล้านบาท ตามล�าดับ 
เพ่ิมขึ้น 376.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเท่ากับร้อยละ  8.4  รายได้จากการขายน�้าประปาที่เพ่ิมขึ้นสามารถ
อธิบายได้ดังนี้

ก.  รายได้จากการขายน�้าประปาของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจ�านวน 231.0 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.7 เนื่องจากยอดขายน�้าประปาในพ้ืนท่ีให้
บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 11.1 ล้าน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 และราคาขายน�้าประปาที่ปรับขึ้นจากปีก่อน

ข.  รายได้จากการขายน�้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด (PTW) เพิ่มขึ้นจ�านวน 145.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เนื่องจากยอด
ขายน�้าประปาของ PTW เพิ่มขึ้น 7.3 ล้านลบ.ม.หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และราคาขายน�้าประปาของ PTW ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

อัตราค่าน�้าประปาที่บริษัทฯ และประปาปทุมธานี ขายให้แก่ กปภ. ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ระยะเวลำ
ค่ำน�้ำประปำของบริษัทฯ (บำท / ลบ.ม.) ค่ำน�้ำประปำของประปำปทุมธำนี

(บำท / ลบ.ม.)ตั่งแต่ 1-300,000 ลบ.ม. ตั้งแต่ 300,001 ขึ้นไป

1 ม.ค. 2551 - 31 ธ.ค. 2551 22.751945 - 10.52

1 ม.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552 23.552023 - 11.49

1 ม.ค. 2553 - 31 ม.ค. 2553 24.461331 14.676799/10.75* 10.99

1 ม.ค. 2554 - 31 ม.ค. 2554 25.110952 11.02 11.37

1 ม.ค. 2555 - 31 ม.ค. 2555 26.016170 11.49 11.83

* ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 - 31 ธันวาคม 2553

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย
(หน่วย : ล้านบาท)

รำยได้ ปี 2555 ปี 2554 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ต้นทุนขายและบริการ 1,495.4 1,323.0 172.4 13.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 262.3 222.0 40.3 18.1

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 608.2 518.0 90.2 17.4

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 259.5 210.9 48.6 23.0

รวม 2,625.4 2,273.9 351.5 15.5

ต้นทุนขำยและบริกำร

ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปา  
ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าเช่าที่ดินส�าหรับแนวท่อ ค่าแรงงาน และวัสดุสิ้นเปลือง  

ปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการเท่ากับ 1,323.0 ล้านบาท และ1,495.4 ล้านบาทตามล�าดับ เพ่ิม
ข้ึน 172.4 ล้านบาทหรือเทียบเท่าร้อยละ 13.0 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน้ี

1) ยอดขายน�้าประปาของบริษัทฯ และ PTW เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตหลักเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ตามที่กล่าวไว้ในรายได้จากการจ�าหน่าย
น�้าประปาข้างต้น

2) อัตราค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นจากปี 2554 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน ปี 2554 และปี 2555  เท่ากับ 222.0 และ 262.3 ล้านบาทตามล�าดับเพ่ิมขึ้น 40.3 ล้านบาท 
โดยมีอัตราการเติบโตในปี 2555 เมื่อเทียบกับปีก่อนเท่ากับร้อยละ 18.1 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าเบี้ยประกันภัย  
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าท่ีปรึกษาเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 จ�านวน 15.7 และ 13.0 ล้านบาท

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินใน ปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 518.0 ล้านบาทและ 608.2 ล้านบาทตามล�าดับ เพ่ิมขึ้น 90.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.4 
เน่ืองจากในปี 2555 มีดอกเบ้ียจ่ายจ�านวน 74.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 2,760 ล้านบาท เพ่ือลงทุนในบริษัท ซี เค พาวเวอร์ 
จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

ภำษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมขึ้นจ�านวน 48.6 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.0 เน่ืองจากสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ  
สิ้นสุดลงในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ท�าให้บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเริ่มช�าระหลังจากวันดังกล่าว

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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วิเครำะห์ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 28.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท  ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (CKP) จ่ายคืนเงินกู้ยืมจ�านวน 2,566 ล้าน
บาทในเดือนพฤษภาคม 2555 ท�าให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง นอกจากนี้ CKP ถือหุ้นในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด (SEAN) เพิ่มขึ้นจาก
สัดส่วนร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 56 ในปี 2555 ดังนั้น CKP จึงรับรู้ผลการด�าเนินงานจาก SEAN เพิ่มขึ้น

ก�ำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิใน ปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ  2,113.0 และ 2,421.3 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ ร้อยละ 45.6  และร้อยละ 45.9 ตามล�าดับ โดยก�าไรสุทธิในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 308.3 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

รำยได้ 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 24,670.4 21,728.3 2,942.1 13.5

หนี้สินรวม 13,927.3 11,536.6 2,390.7 20.7

ผู้ถือหุ้น 10,743.1 10,191.7 551.4 5.4

วิเครำะห์สินทรัพย์

สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ สนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาทีต้่องโอนเมือ่สิน้สดุอายุสญัญาฯ สทุธิ 
สทิธิในการด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาและการให้บรกิารบ�าบดัน�า้เสยีสทุธิ และสทิธิในการด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาสทุธิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 24,670.39 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,942.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 2,746.50 ล้านบาท 

วิเครำะห์หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีน้ีสนิรวม 13,927.3 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,390.7 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 
เนื่องจากบริษัทฯ กู้ยืมเงินจากธนาคารจ�านวน 2,760 ล้านบาท เพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทฯ จ่ายช�าระคืนเงินต้นจ�านวน 470 ล้านบาท

วิเครำะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้น 10,743.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 551.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิประจ�าปีจ�านวน 2,421.3 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�านวน (1,875.3) ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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วิเครำะห์กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 2,731.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 56.9 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 2.0 เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและจ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
 
ในปี 2555  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธิจากกิจกรรมด�าเนนิงานจ�านวน 3,384.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจ�านวน 653.3 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.9 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น 363.0 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและ 
เจ้าหนี้อื่นลดลง 265.0 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน (1,194.8) ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ 
มีเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

ในปี 2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน (3,067.2) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ 
มีเงินลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด เพิ่มขึ้นจ�านวน (2,730.0) ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน (200.0) ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน (1,642.9) ล้านบาทโดยบริษัทฯ มี เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
จ�านวน 450.0  ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�านวน (1,396.1.9) ล้านบาท 

ในปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 392.6 ล้านบาท โดย บรษิทัฯ ช�าระคนืหุน้กู้จ�านวน (3,500.0) ล้าน
บาท และรบัเงนิจากการออกหุ้นกู้ชดุใหม่จ�านวน 3,492.7 ล้านบาท และมเีงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินเพ่ิมขึน้ 2,287.2 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผลจ�านวน (1,874.8) ล้านบาท 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ว่าจ้างบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้รับจากบริษัทฯ จ�านวน 
1,235,000 บาท 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาความเคล่ือนไหวระดับ
สากล เพ่ือเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีปฏิบัติอยู่และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง รวมท้ังได้ก�าหนด
ให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดท�า
คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเผยแพร่ให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ ท่ี www.thaitap.com

บริษัทฯ เห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นแนวทางบริหารองค์กรท่ี
เป็นประโยชน์ จึงให้ความส�าคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบ
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เช่น การก�าหนดอย่างชัดเจนเก่ียวกับโครงสร้าง  
องค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ความเชื่อถือและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ในรายงานประจ�าปี แบบ 56-1 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอแนะความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ไป
ยังนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ ir@thaitap.com ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม 
กลั่นกรอง เพ่ือรายงานต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบและพิจารณา 
ตามล�าดับต่อไป

นโยบำยเกี่ยวกับ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

หลักบรรษัทภิบาล

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เป็นแนวทางบริหารองค์กร

ที่เป็นประโยชน์ จึงให้ความส�าคัญ

ในหลักการและแนวทางปฏิบัติ

ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ

และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของ 
บริษัทฯ ด้วยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์
ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
การแสดงความคดิเหน็ในท่ีประชมุอย่างเป็นอสิระ การร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคัญ เช่น การเลอืก 
ตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
ผูถื้อหุ้นทุกคนมสีทิธิออกเสยีงตามจ�านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมสีทิธิออกเสยีงหน่ึงเสยีง 
และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน และ 
ทนัต่อเหตกุารณ์ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ และผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ผูถื้อหุ้น นอกจากนียั้งได้ชีแ้จงสทิธิของผูถื้อหุ้นในการเข้าประชมุและสทิธิออกเสยีงลงมตขิอง 
ผูถื้อหุ้นไว้อย่างชดัเจนในหนังสอืนัดประชมุทีบ่รษิทัจดัส่งให้

3. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่ง
ไปให้พร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้
ส�าหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากเปิด 
การประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและ 
ยังไม่ได้มกีารลงมตแิละนับเป็นองค์ประชมุ ตัง้แต่วาระทีไ่ด้เข้าประชมุเป็นต้นไป

4. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2555 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.050 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัฯ โดยถือหุน้ต่อเนือ่งมาเป็นเวลา 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันทีเ่สนอ
ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระ และ/หรือชื่อ
กรรมการในการประชมุสามญัประจ�าปี 2555 ตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคม - 31 ธันวาคม 2554 เพ่ือ
ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเปน็ผูก้ลัน่กรองก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้จัดท�าแบบฟอร์มส�าหรับการเสนอวาระการประชุม 
และ/หรอืเสนอชือ่กรรมการล่วงหน้า เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้อกีด้วย 
ทั้งน้ีในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการเป็น 
การล่วงหน้าแต่อย่างใด

กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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5. ในวันประชุมผู ้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ 
บาร์โค้ดทีแ่สดงถึงเลขทะเบยีนของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ท่ีได้จดัพิมพ์
ไว้บนแบบลงทะเบยีน เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ได้รบัความสะดวกสบายใน
การประชมุและท�าให้ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
นอกจากน้ีในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตร
ยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพ่ือค�านวณหักออกจากผู้ที่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมดและส�าหรับวิธีการนับคะแนน 
บริษัทฯ ใช้ระบบ e-voting เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน เพ่ือ
ความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันที หลังจากจบ
การพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมือ่จบการประชมุผูถื้อหุน้สามารถ
ขอตรวจสอบรายละเอยีดได้

6. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคดิเห็นข้อเสนอ
แนะ หรือตั้งค�าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติใน 
วาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูล 
รายละเอยีดในเรือ่งดงักล่าวอย่างเพียงพอ

7. ก�าหนดให้มวีาระเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือชีแ้จงให้
ผูถื้อหุน้ได้ทราบจ�านวนและประเภทของค่าตอบแทนทีก่รรมการ
แต่ละคนได้รบั โดยแบ่งเป็นเบีย้ประชมุและโบนัสกรรมการบรษิทั 
ซึง่ได้รบัการชีแ้จงรายละเอยีดไว้ในหน้า 76

8. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี 2555 บรษิทัฯ ได้พิจารณา
ตามล�าดับในระเบียบวาระที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่
ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงล�าดับวาระ 
ดงักล่าว และไม่มกีารขอให้ทีป่ระชมุพิจารณาเรือ่งอืน่ทีน่อกเหนือ
ไปจากทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุแต่อย่างใด

กำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

บริษัทฯ พยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ดังนี้

กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในโดยมิชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ ดังนี้

1. ห้ามบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�างบการเงินบริษัทฯ ท�า 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึง 
วันสิน้สดุวันถัดจากวนัทีม่กีารเปิดเผยงบการเงินดงักล่าวแล้ว

2. ห้ามบุคคลที่เก่ียวข้องที่รู้และควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่
ข้อมูล ซึ่งมีสาระส�าคัญท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์
ของบริษัท ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู ้หรือควรรู ้ 
ดงักล่าว จนถึงวนัสิน้สดุวนัถัดจากวนัทีไ่ด้ท�าการเปิดเผยและเผย
แพร่ข้อมลูดงักล่าว

กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการต่างๆ ดงันี้

1. โครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไว้ในรายงานประจ�าปี รวมถึงการเปิดเผย
การถอืหลกัทรพัย์ของคณะกรรมการบรษิทัอย่างครบถ้วน

2. แบ ่ งแยกหน ้า ท่ีความรับ ผิดชอบอย ่างชัด เจนระหว ่าง 
คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้ จงึท�าให้ปราศจาก
การก้าวก่ายหน้าท่ีความรบัผดิชอบ ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัหรอื
ผูบ้รหิารคนใดคนหน่ึงมส่ีวนได้เสยีกับผลประโยชน์ในเรือ่งทีก่�าลงั
พิจารณา ผูม้ส่ีวนได้เสยีนัน้ก็จะไม่เข้าร่วมประชมุหรอืงดออกเสยีง 
เพ่ือให้การตัดสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเป็นไป
อย่างยติุธรรม เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้น

3. การก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการใช้ข้อมูล
ภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก�าหนดโทษ กรณีท่ี 
ผู้บริหารหรือพนักงานน�าข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรอืน�าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีเชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามท่ีได้ก�าหนดแนวทาง
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณรวมทั้งดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเสมอภาค ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังน้ี

ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานสิทธิที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง 
ลงคะแนน สิทธิท่ีจะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ 
เก่ียวกับการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ โดยทุกๆ ข้อคดิเห็นจะได้รบัการรวบรวมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาต่อไป

พนักงำน

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาและมุง่มัน่ทีจ่ะให้พนักงานมคีวามภาคภมูใิจ
และเชือ่มัน่ในองค์กร ในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการโครงการต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุและเสรมิสร้างบรรยากาศ
การท�างานร่วมกันและเพ่ือเสริมศักยภาพของพนักงาน  นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการรักษาสุขภาพ 
ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตลอดจนค่าตอบแทนพนักงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
ทุกระดับตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตในหน้าที่การงาน

ลูกค้ำ บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะให้ลกูค้าได้รบัประโยชน์สงูสดุในด้านคณุภาพและความเพียงพอต่อเน่ือง ตลอดจนมุง่รกัษา
สัมพันธภาพอันดี รวมทั้งจัดให้มีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

คู่ค้ำ บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่จุรติ โดยยืดถือการปฏิบตัติามสญัญาและจรรยาบรรณ

เจ้ำหนี้
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและหน้าท่ีที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหน้ีทางธุรกิจ เจ้าหน้ีทางการเงิน 
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ อาทิ กิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ 
โครงการเยี่ยมเยียนคู่ค้า

ด้ำนสังคม

บรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกิจอย่างมคีณุธรรมต่อผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยมุง่สนบัสนนุกิจกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชวิีตและสร้างประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมทีบ่รษิทัฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจนอกจากน้ี ยังส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวน
ร่วมในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปลายปี 2554 ได้เกิดวิกฤต
อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคกลางและบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่วิกฤตได้ด�าเนินการช่วยเหลือด้านอาหารและน�้า
เพื่ออุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่รอบๆ ที่ตั้งของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเหตุการณ์เข้าสู่ปกติ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจท่ีให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ชุมชน และสังคมควบคู่กัน
ไปนับตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิต  เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการด�าเนินธุรกิจจะไม่ส่ง
ผลกระทบกับชุมชน และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ปลูกจิตส�านึกตลอดจน
ส่งเสริมให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
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กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากมีผล 
กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ่งได้ด�าเนินการตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด โดยมีสาระส�าคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา และ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal 
ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข ้อบังคับต่างๆ ที่ก�าหนด โดย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น

1. เปิดเผยข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา

2. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินและแสดงไว้คู ่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ�าปี

3. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง
กับการบรหิารจดัการกิจการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ให้ทราบ
ผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อท�าการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้
ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีบรษิทัได้รบัรายงานน้ัน

4. คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย
รายงานการซือ้-ขายหุ้น การถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ

5. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและจ�านวน
ครัง้การเข้าร่วมประชมุเป็นรายบคุคล

6. เปิดเผยโครงสร้างการด�าเนนิงานและการลงทนุในบรษิทัลกู
7. เปิดเผยข้อมลูค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนได้รบัจากการเป็น

กรรมการในคณะอนกุรรมการเป็นรายบคุคล

นอกจากน้ีบริษัทฯ มีนโยบายไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะ
เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ เป็นการแสดง
ถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ผลงานท่ีเกิดจากการปฎิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบรษิทัฯ

2. ผลงานหรอืข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอกท่ีได้รบัมา หรอื
ทีจ่ะน�ามาใช้ภายในบรษิทัฯ จะต้องตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะ
ไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิของผูอ้ืน่

3. การตรวจสอบ ตัง้แต่กระบวนการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ จนถึง
การตดิตัง้เพ่ือการใช้งาน และจดัท�าฐานข้อมลูของ Software หรอื
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันขององค์กร 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินการสอดคล้องกับ พรบ. ว่าด้วย 
การกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 
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บรษิทัฯ ประสงค์ท่ีจะให้การจดัหาสนิค้าและบรกิารเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน และมจีรยิธรรม โดย
ด�าเนินการภายใต้หลักการดังนี้

1. มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
3. จัดท�าเป็นรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
4. จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

อย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

บริษัทฯ ด�าเนินกิจการที่ต้องพึงพากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจ
โดยมีปณิธานที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่าง
สูญเปล่า เพ่ิมขีดความสามารถการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังการมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงาน โดยตระหนักดีว่าการปฏิบัติงาน
ของพนักงานล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

1. จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งด้าน

การฝึก ศึกษา อบรม
3. แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

มเีป้าหมายท่ีชดัเจนในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ให้พนกังานปฏิบตัไิด้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างสม�่าเสมอ

บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ร้องเรียนถึงกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการ  
เพ่ือรายงานตรวจถึงกรรมการตรวจสอบโดยติดต่อกับเลขานุการกรรมการตรวจสอบทาง  
เว็บไซต์ ia@thaitap.com

นโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้

มีช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มติดต่อ/ร้องเรียน

ต่อคณะกรรมกำรหรือ

คณะกรรมตรวจสอบโดยตรง

นโยบำยและแนวปฏิบัติ

ด้ำนกำรให้ควำมรูแ้ละฝึกอบรม

พนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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แถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน/

จดัท�ำจดหมำยข่ำวทีน่�ำเสนอถงึ

ฐำนะกำรเงินของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทาง 
การเงิน ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าท่ี
ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการส่ือสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อ 
ที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. มหีน่วยงานนักลงทนุสมัพันธ์ เพ่ือเป็นช่องทางตดิต่อโดยตรงกับนกัลงทนุทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ

2. แถลงข่าวผลการด�าเนินงานทุกๆ 6 เดือน รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารโครงการการลงทุนและ
กิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัทฯ เป็นประจ�าตลอดทั้งปี

3. แถลงผลการด�าเนินงานครึ่งปีและประจ�าปีแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
4. จัดกิจกรรมพบนักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
5. จัดโครงการเย่ียมชมกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชม 

สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
6. เผยแพร่ข่าวผ่านสือ่มวลชนในรปูแบบต่างๆ อาท ิภาพข่าว บทความ และสือ่โฆษณาต่างๆ
7. จัดท�าสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ อาทิ รายงานประจ�าปี รายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสาร TTW’s E-News Letter
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล์
9. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitap.com

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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SOCIAL
COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL ACTIVITIES

บริษัทฯ

ได้สนับสนุนกิจกรรม

เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2555

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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กิจกรรมเพื่อสังคม

• โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น�้า

 (Thai Tap Junior Water Prize)

• โครงการทอดกฐิน

• โครงการพระดาบสจงัหวัดชายแดนภาคใต้

• โครงการวันเด็กแห่งชาติ

• การขุดลอกคลองมะเดื่อ

• การสนับสนุนโครงการประชุม

 เสวนาคณะกรรมการลุ่มน�้า 3 ลุ่มน�้า 

(แม่น�้าท่าจีน แม่น�้าแม่กลอง 

 และแม่น�้าเจ้าพระยา)

• โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้า” 

กิจกรรมเพื่อชุมชน กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมเพื่อสังคม

เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สถาบัน 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นโครงการระยะยาว 

5 ปี (2554-2558) ในปี 2555 บริษัทฯ ด�าเนินโครงการต่อจากปี 2554 เป็น

ปีท่ี 2 โดยยกระดับการประกวดเป็นการประกวดระดับประเทศ ครอบคลุม 

77 จังหวัด  ซึ่งเป็นการจัดประกวดโครงงานวิจัยนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าอย่างย่ังยืน ของนักเรียนที่ก�าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้นและตอนปลายอายุระหว่าง 14-19 ปี จนได้โรงเรยีนผูช้นะเลศิคอืโรงเรยีน 

มหิดลวิทยานุสรณ์ ในผลงานการประกวดคือ “ชุดอุปกรณ์ดูดซับโลหะหนัก

ในน�้าทิ้งด้วยวัสดุดูดซับธรรมชาติ” และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก 

The Stockholm International Water Institute (SIWI) ประเทศสวีเดนให้เป็น 

ผูแ้ทนของประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปีในการน�าเยาวชนไทยทีช่นะเลศิการแข่งขนั

โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น�้า ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม เข้าร่วมแข่งขันในงาน 

Stockholm Junior Water Prize ที่จัดขึ้นในงานสัมมนา World  Water Week 

ณ กรุงสต๊อกโฮม

โครงกำรยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น�้ำ

(Thai Tap Junior Water Prize) 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม กลุ ่มบริษัท 

น�้าประปาไทยได้ถือปฎิบัติกันเป็นประจ�าทุกปีด้วยการจัด “โครงการกฐิน 

น�้าประปาไทย” โดยบริษัทฯ พนักงานและผู้บริหารร่วมกันสร้างบุญร่วมกับ

ชุมชนที่บริษัทฯ ได้ไปทอดกฐินส�าหรับพ้ืนท่ีที่วัดมีความขาดแคลนหรือก�าลัง

บูรณะพัฒนาวัดอยู่ โดยในปี 2555 กลุ่มบริษัทน�้าประปาไทย ได้จัดโครงการ

ทอดกฐินท่ีวัดธรรมประสิทธ์ ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม โดยมีคน 

ในชุมชนดังกล่าวให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง

บรษิทัฯ ให้การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรบัปรงุอาคารสถานท่ี 

โรงเรยีนพระดาบสในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เน่ืองจากอาคารสถานท่ีต่างๆ ของ

โรงเรียนพระดาบสตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อ�าเภอเมืองฯ 

จังหวัดยะลา มีความทรุดโทรมมากประกอบกับจ�านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ท�าให้เกิดความแออัดทั้งด้านอาคารเรียนและเรือนนอน

โครงกำรทอดกฐิน

โครงกำรพระดำบส

จังหวัดชำยแดนภำคใต้

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมเพื่อชุมชน

เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสที่ดีส�าหรับเด็กๆ ในพ้ืนท่ีบริเวณโรงผลิต 

น�้าประปาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ด�าเนินการจัดงานวันเด็กให้กับ

เด็กๆ ทั้งในบริเวณพ้ืนท่ีรอบโรงผลิตน�้าของบริษัทฯ หรือนอกพ้ืนท่ี

ก็ตามได้มีโอกาสมาร่วมงานวันส�าคัญของเด็ก โดยเด็กๆ จะได้รับ

ความรู้เบื้องต้นในธุรกิจของบริษัทฯ กระบวนการผลิตน�้าประปา และ

การเล่นกิจกรรมพร้อมกับรบัของขวัญของรางวลัมากมายท่ีบรษิทัฯ ได้

จัดเตรียมให้กับเด็กๆ 

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต�าบลบางระก�าใน

การขุดลอกคลองมะเดื่อ เนื่องจากคลองมะเดื่อมีสภาพตื้นเขินและ

ผักตบชวาขึ้นหนาแน่น ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน�้าใน

คลองมะเดื่อได้ และเพ่ือให้เป็นเส้นทางระบายน�้าลงสู่แม่น�้าท่าจีน

เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดน�้าท่วมขังในสวนและไร่นา อีกทั้ง

ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงผลิตน�้าประปาบางเลน ยังสามารถท�าการ

เกษตรได้ตามปกติ

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของโครงการ

ประชมุเสวนาคณะกรรมการลุม่น�า้ 3 ลุม่น�า้ (แม่น�า้ท่าจนี แม่น�า้กลอง 

และแม่น�้าเจ้าพระยา) เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้เรียนรู้และก�าหนด

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยของลุ่มน�้า 3 ลุ่มน�้า ในวันที่ 4-5 

เมษายน 2555 ณ บลูแซฟไฟล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ�าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ

กำรขุดลอกคลองมะเดื่อ

กำรสนับสนนุโครงกำรประชมุเสวนำคณะกรรมกำรลุ่มน�ำ้ 3 ลุ่มน�ำ้

(แม่น�้ำท่ำจีน แม่น�้ำแม่กลอง และแม่น�้ำเจ้ำพระยำ)

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�า้” เป็นโครงการส่งเสรมิให้พนกังาน ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง และประชาชนในพ้ืนที ่ได้ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบ 

ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้ความส�าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าต้นน�้าแม่กลอง 

โครงการน้ีเป็นโครงการต่อเนือ่งระยะยาว 5 ปี (2554-2558) บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิโครงการร่วมกับกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ท�าการปลกูป่าจ�านวน 5,000 ไร่ 1 ล้านต้น โดยบรษิทัฯ ได้ท�าการปลกูปีละ 1,000 ไร่ หรอืจ�านวน 200,000 

ต้น ณ อุทยานแหง่ชาตทิองผาภูมิ หมูบ่้านอีตอ่ง ต�าบลปิลอ๊ก อ�าเภอทองผาภมูิ  จังหวดักาญจนบุรี  โดยในปี 2555 เป็นปีที ่2 ทีบ่ริษัทฯ ท�าการ

ปลูกอย่างต่อเนื่องไปแล้วเป็นจ�านวน 400,000 ต้นและจะท�าการปลูกต่อให้ครบ 1 ล้านต้นในเวลา 5 ปี  

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงกำร “1 ล้ำนกล้ำ สร้ำงป่ำต้นน�้ำ” 

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

• ชื่อย่อหลักทรัพย ์ TTW
• เลขทะเบียนบริษัท 0107549000114 (เดิมเลขที่ 1325/2543)
• ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน  

 จังหวัดนครปฐม 73210
• ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจ่ายน�้าประปา 

 ที่มีก�าลังผลิตสูงสุดในประเทศไทย
• ทุนจดทะเบียน 3,990,000,000 บาท  
• แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น
• มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
• ทุนช�าระแล้ว 3,990,000,000 บาท
• วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 22 พฤษภาคม 2551
• เว็บไซต์ http://www.thaitap.com
• ติดต่อ ส�านักงานใหญ่
  โทรศัพท์ (+662) 811-7526, (+662) 811-7528, (+662) 811-8369, 
    (+662) 811-7685-6, (+662) 811-8100
  โทรสาร (+662) 420-6064
  ส�านักงานกรรมการผู้จัดการ
  • ด้านบรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท
   โทรศัพท์ (+662) 811-7528  ต่อ 1106
  • นักลงทุนสัมพันธ์ 
   โทรศัพท์ (+662) 811-7528  ต่อ 1108
  e-mail : ir@thaitap.com

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
  193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์  (+662) 264-0777   (+662) 661-9190
  โทรสาร (+662) 264-0789-90   (+662) 661-9192
ที่ปรึกษากฏหมาย : บริษัท เดอะลีจิสท์ จ�ากัด
  990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์  (+662) 636-1111
  โทรสาร  (+662) 636-0000

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตก 
ของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยอ�าเภอนครชัยศรี อ�าเภอสามพราน  
อ�าเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย อ�าเภอเมืองสมุทรสาครและอ�าเภอกระทุ่มแบน บริษัทฯ มีโรงผลิตน�้าประปาท่ี  
อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยก�าลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีปริมาณการรับซื้อน�้าขั้นต�่าจากกปภ. 318,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งถือเป็นร้อยละ 70 ของก�าลังการผลิตสูงสุด

ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดจ่ายน�้าประปาให้กับกปภ. ท้ังสิ้นจ�านวน 131 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมียอดจ�าหน่ายน�้าสะสมนับตั้งแต่จ่ายน�้า 
วันแรกจนถึงสิ้นปี 2555 รวมท้ังสิ้น 874 ล้านลูกบาศก์เมตรและในอนาคตบริษัทฯ มีแผนเตรียมการขยายโรงผลิตน�้าประปาแห่งท่ี 2 โดยมีก�าลัง 
การผลิตเพ่ิมอีก 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการเข้าซื้อสิทธิในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะ
การประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการดังนี้คือ

บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด (ประปาปทุมธานี) เป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ โดยมีการลงทุนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 1,200 
ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาให้กับการประปา 
ส่วนภมูภิาค (กปภ.) ในพ้ืนทีป่ทุมธาน-ีรงัสติ นบัตัง้แต่ปี 2541 เป็นต้น
มา ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตสูงสุด 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
มปีรมิาณการรบัซือ้น�า้ขัน้ต�า่จาก กปภ. 330,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวัน 
คดิเป็นร้อยละ 85 ของก�าลงัการผลติสงูสดุ  ในปี 2555 ประปาปทมุธานี
มียอดจ่ายน�้าประปาให้กับกปภ. ทั้งสิ้น 136 ล้านลูกบาศก์เมตรและ 
มยีอดจ�าหน่ายน�า้สะสมนบัตัง้แต่จ่ายน�า้วนัแรกจนถึงสิน้ปี 2555 รวม
ทั้งสิ้น 1,310 ล้านลูกบาศก์เมตร  ท้ังนี้ ประปาปทุมธานีมีการเตรียม
การขยายก�าลังการผลิตเพ่ิมอีกประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร  
เพื่อรองรับปริมาณการใช้น�้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด (ไทยวอเตอร์) เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นคือบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 68 และประปา
ปทุมธานี  ถือหุ้นร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจในการบริหารและจัดการ
ระบบผลิตและจ่ายน�้าประปาและระบบบ�าบัดน�้าเสีย ให้กับบริษัทฯ 
ประปาปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ไทยวอเตอร์ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก SGS Yarsley ในด้าน 
การให้บริการเดินระบบบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการโครงการผลิต 
น�้าประปาในพื้นที่ ปทุมธานี ธรรมศาสตร์ และรังสิต

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเข้าซื้อสิทธิในการผลิตน�้าประปาและการบ�าบัด
น�า้เสยีในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ (BIE) จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
จากบริษัท ท่ีดินบางปะอิน จ�ากัดเป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่เดือน
สิงหาคม 2552 โดยมีก�าลังการผลิตน�้าประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน และสามารถท�าการบ�าบัดน�้าเสียได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน โดยในปี 2555 BIE มยีอดจ่ายน�า้ประปาท้ังสิน้ 5 ล้านลกูบาศก์เมตร 
เนื่องจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้รับผลกระทบ 
จากน�้าท่วมและเริ่มฟื้นฟูการผลิต โดยในปี 2556 จะมีปริมาณใช้น�้า 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 โดยมียอดจ่ายน�้าสะสมนับตั้งแต่วันแรก 
ทีเ่ข้าด�าเนินกิจการจนถึงสิน้ปี 2555 รวมทัง้สิน้ 19.8 ล้านลกูบาศก์เมตร

ทั้งน้ีในการด�าเนินการเข้าซื้อสิทธิใน BIE เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได ้
ให้กับองค์กรและยังเป็นการเพ่ิมทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ 
ให้กบับคุลากรของบรษิทัฯ ในการทีจ่ะเป็นผูใ้ห้บรกิารโดยตรงกับลกูค้า 
เพ่ือปูทางไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศ 
ในการด�าเนินธุรกิจน�้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

กำรเข้ำลงทุนในบริษัทอื่น

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์
จ�ากัด (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ท่ีถือหุ ้นในบริษัทอื่น 
ที่ผลิตและจ�าหน่ายไฟ้ฟ้า โดย CKP มีการลงทุนในบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วมท่ีด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าอีก 5 แห่ง ได้แก่ 
พลังงานน�้า 1 แห่ง พลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง และพลังงาน 
ความร้อนร่วม 1 แห่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ  
30 ของทุนจดทะเบียน 9,200 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการลงทุนท้ังสิ้น
รวม 2,760 ล้านบาท CKP มีโครงการท่ีจะน�าบริษัทเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท
บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

บมจ. น�้ำประปำไทย

บมจ. น�้ำประปำไทย

บจก. ประปำปทุมธำนี

บจก. ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์

บจก. ซีเค พำวเวอร์

บจก. ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์

บจก. ประปำปทุมธำนี

บจก. ซีเค พำวเวอร์

30%

68%

98%*

32%

ทุนจดทะเบียน  3,990  ล้านบาท

ทุนที่ช�าระแล้ว  3,990  ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน  60  ล้านบาท

ทุนที่ช�าระแล้ว  60  ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท

ทุนที่ช�าระแล้ว 1,200 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน  9,200  ล้านบาท

ทุนที่ช�าระแล้ว  9,200  ล้านบาท

หมายเหตุ : *ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 ถือโดย การประปาส่วนภูมิภาค

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

• ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค
• ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท
• แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น
• มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 100 บาท
• ทุนช�าระแล้ว 1,200,000,000 บาท
• สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 3 ถนนเชียงรากน้อย-บางไทร ต�าบลบ้านปทุม อ�าเภอสามโคก
  จังหวัดปทุมธานี 12160
  โทรศัพท์ (+662) 979-8530-2
  โทรสาร (+662) 979-8533
• เว็บไซต์ www.ptw.co.th

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จ�ากัด

• ประเภทธุรกิจ บริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน�้าประปาและระบบบ�าบัดน�้าเสีย
• ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
• แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น
• มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 100 บาท
• ทุนช�าระแล้ว 60,000,000 บาท
• สถานที่ตั้ง 30/10 ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน
  จังหวัดนครปฐม 73210
  โทรศัพท์ (+662) 811-9901, (+662) 811-9504-8
  โทรสาร (+662) 811-9509
• เว็บไซต์ www.two.co.th

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด

• ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นในบริษัท อื่น ๆ
• ทุนจดทะเบียน 9,200,000,000 บาท
• แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 920,000,000 หุ้น
• มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 100 บาท
• ทุนช�าระแล้ว 9,200,000,000 บาท
• สถานที่ตั้ง 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ (+662) 691-9720-2
  โทรสาร (+662) 691-9723

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

สัดส่วนกำรถือหุ้น

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)

1. บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

2. บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

3. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

7. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

8. นายมิน เธียรวร

9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

10. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY LIMITED-TIGER

1,198,777,400 

1,036,500,000 

368,750,000 

170,130,700

148,420,065

84,277,657

73,895,000 

68,683,000

44,066,924

40,500,000

30.04%

25.98%

9.24%

4.26%

3.72%

2.11%

1.85%

1.72%

1.10%

1.02%

บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

นายมิน เธียรวร

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY LIMITED-TIGER

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการบริหาร 

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างการบริหาร 

แผนผังองค์กร

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการ
ที่มิได้เป็นผู ้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีสัดส่วน  
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหาร  
โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปีการแต่งตั้ง
กรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ก�าหนดข้ึนโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน โดยเสนอชื่อบุคคลพร้อมประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาน�าเสนอขอรับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน  ดังนี้

1. ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ

3. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาล

4. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภิบาล

5. นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ

6. นายณรงค์  แสงสุริยะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

7. นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ, กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายเรียวทาโร  ซูมิ กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9. นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร

10 ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

11. นายโทโมโนริ  ซูซูกิ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการผู้จัดการ

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท  

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  ได้แก่ (1) นายปลิว  
ตรีวิศวเวทย์  นายณรงค์ แสงสุริยะ  นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  
นายประเสริฐ มริตตนะพร  นายสมโพธิ ศรีภูมิ นายสุวิช พ่ึงเจริญ 
โดยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
บริษัท หรือ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ  
นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นาย
สมโพธิ ศรีภูมิ หรือ นายสุวิช พ่ึงเจริญ คนใดคนหน่ึงลงลายมือชื่อ 
ร่วมกับ นายเรียวทาโร ซูมิ หรือ นายโทโมโนริ ซูซูกิ รวมเป็นสองคน
และประทับตราบริษัท  

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชมุสามญัประจ�าปี 
ทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด  
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ  
ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดีและค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ม ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 
1)   ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ บนพ้ืนฐาน
ของหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี

2)   ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ
ก�ากับควบคมุดแูลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ี
ก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูค่าทาง
เศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัง่คัง่สงูสดุให้แก่ผูถื้อหุน้

3)  ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรท่ีบริษัทฯ 
มุง่หวังและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกิจ

4)   จดัให้มแีละก�ากับดูแลให้มกีารบรหิารจดัการตามหลกัการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี

5)   พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณใน 
การด�าเนินการของบรษิทัฯ ประจ�าปี รวมท้ังดแูลการใช้ทรพัยากร 
ของบรษิทัฯ

6)   จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลท่ัวไป 
ท่ีส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และ
ยืนยันการตรวจสอบรบัรองข้อมลูทีร่ายงาน

7)   จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี 
เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการด�าเนินการในเรื่อง 
ดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ

8)   พิจารณาก�าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ 
และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการส่ือสารบทบาท หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร คณะอนุกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
อย่างสม�า่เสมอ

9)   ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และ 
ฝ่ายบรหิาร ด�าเนนิการตามนโยบายทีก่�าหนดไว้ 

10) พิจารณาประเมินผลงาน ก�าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ  
โบนัส บ�าเหน็จและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและ 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงก�าหนด 
แผนส�ารองเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรที่จะด�ารงต�าแหน่ง  
ที่ส�าคัญของฝ่ายบริหาร ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าทีไ่ด้

11) พิจารณาปรบัเปลีย่นแก้ไขขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่าง ๆ 
และฝ่ายบรหิาร ตามความเหมาะสม

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 5 คน คือ
1. นายณรงค์  แสงสุริยะ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุวิช   พึ่งเจริญ กรรมการ 
3. ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ กรรมการ
4. นายโทโมโนริ  ซูซูกิ กรรมการ
5. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการและเลขานุการ

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

1)  ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตาม 
มตินโยบาย (policies) และกลยุทธ์ (strategies) ที่ก�าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษา 
แก่กรรมการผูจ้ดัการ

2)   ก�ากับดแูลการศกึษาความเป็นไปได้ส�าหรบัโครงการใหม่ รวมท้ัง
พิจารณาอนุมัติด�าเนินโครงการต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควรภายใน
วงเงนิตามข้อ (3)

3)   มีอ�านาจอนุมัติการเข้าท�านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ 
ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท ทั้งน้ี การอนุมัติดังกล่าว  
ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
รายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู ้ถือหุ ้นตามข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

4)   มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก�าหนดนโยบายการบริหาร
งาน การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการด�าเนินการใดๆ อันมี
ผลผกูพันต่อบรษิทัฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (policies 
and strategies) ท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั

5)   มอี�านาจว่าจ้าง  แต่งต้ัง  ลงโทษทางวินยั  เลกิจ้าง  ให้ออก  ปลด  
ก�าหนดเงนิเดอืน   โบนสั   สวัสดกิาร และผลตอบแทนอืน่ๆ รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายและสิง่อ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าทีห่รอืพนักงาน
ของบริษัทฯ ท่ีมีต�าแหน่งต้ังแต่ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
แต่ไม่รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ

6)   มอี�านาจแต่งตัง้  ก�าหนดอ�านาจหน้าที ่ มอบหมายแนวนโยบาย 
ก�ากับดูแล ก�าหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคณะท�างานพิเศษเพื่อด�าเนินงาน
เฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะท�างานพิเศษภายใน
วงเงนิตามข้อ (3)

7)   มีอ�านาจแต่งตั้งประธานท่ีปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะ 
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม 
โดยการก�าหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและส่ิง
อ�านวยความสะดวกของประธานท่ีปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือ 
คณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

8)   ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
เป็นครัง้คราว

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ จ�านวน 3 คน คอื
1. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมการ
3. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการ
 

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 
เปิดเผยอย่างเพียงพอ

2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ
การตรวจสอบภายใน (internal audit) ของบริษัทฯ ให้ม ี
ความหมาะสมและมีประสิทธิภาพพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลกิจ้าง หัวหน้าตรวจสอบภายใน

3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
หรอืกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบรษิทัฯ

4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ 
ที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มคีวามถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือเสนอขออนมุติัต่อ
ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มี
การประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการอย่างน้อยปีละ  
1 ครัง้

6) จดัท�ารายงานการก�ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ 
ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าป ี  และ 
บคุลากรของแผนกตรวจสอบภายใน

9) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนก 
ตรวจสอบภายในตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
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คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน เพ่ือช่วยในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั   กรรมการผูจ้ดัการ   และ
ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 3 คน คือ

1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและ
   ก�าหนดค่าตอบแทน
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ
3. นายเรียวทาโร ซูมิ  กรรมการ

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่

ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1)  พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก�าหนดไว้แล้วน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังหรือเพ่ือน�า
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ข้างต้นน้ัน ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง 
ด�าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา 
ที่ ได ้ ก� าหนดไว ้ แล ้ วน� า เสนอต ่อคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง

3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ส�าหรับการ
ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลท่ีอยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้รับพิจารณาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับ
ทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

4) ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ

5)  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ

6)  พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึง
ผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ แล้วน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 
ทั้งน้ีในปี 2556 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
ในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอีก 1 ท ่าน  
ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะประกอบ
ด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวนกรรมการ 
ทั้งหมด

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เพ่ือช่วยในการพิจารณาก�าหนดนโยบายเก่ียวกับมาตรการและ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 คน คือ

1. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ
3. นายโทโมโนริ  ซูซูกิ กรรมการ
4. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่

ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1) ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมท้ังมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร
เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเส่ียงของ 
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง โดย
มีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ

3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง 
ทุกระดับของบริษัทฯ

4) จัดให้มีรายงานความเส่ียงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เพ่ือช่วยในการพิจารณาก�าหนดนโยบายเก่ียวกับมาตรการและ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 คน คือ

1. นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการ
3. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการ
4. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่

ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ
บริษัท

2)  ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารคณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพ่ือให้เป็นไป 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3)  ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเปรียบ
เทียบกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล 
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่าง
สม�่าเสมอ

4) มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะท�างานการก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ และรายงานผลการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

5) มีอ�านาจในการเชิญและ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความเชีย่วชาญเป็นทีป่รกึษาและเข้าร่วมประชมุได้ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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5) มีอ�านาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กร
ในระดับต�่ากว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสมตราบเท่าท่ีบริษัทฯ  
ยังคงม ี8 ฝ่าย และมจี�านวนพนักงานรวมไม่เกิน 134 อตัรา

6) มอี�านาจก�าหนดอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอืน่ๆ รวมท้ังอตัรา
ค่าใช้จ่ายและส่ิงอ�านวยความสะดวกของผู้อ�านวยการฝ่ายหรือ
เทยีบเท่าขึน้ไป เพ่ือน�าเรยีนขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรหิาร

7) มีอ�านาจก�าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของ
พนกังานระดบัต�า่กว่าผูอ้�านวยการฝ่ายหรอืเทียบเท่า  ทัง้น้ี อตัรา
เงนิเดอืน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ๆ) ทัง้ในข้อ (6) 
และ (7) รวมกันทัง้สิน้ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ของบรษิทัฯ

8) มีอ�านาจว่าจ้าง  แต่งตั้ง  ลงโทษทางวินัย  เลิกจ้าง  ให้ออก  
ปลด  ก�าหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ  
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและสิง่อ�านวยความสะดวกของพนักงานบรษิทัฯ  
ท่ีมีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโย
ชน์อืน่ๆ ทีไ่ด้รบั) ไม่เกิน 150,000 บาท/เดอืน และ/หรอืพนักงาน
ของบริษัทฯ ท่ีมีต�าแหน่งต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 
นอกนั้นให้กรรมการผู ้จัดการน�าเรียนขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหาร ท้ังน้ี สามารถมอบอ�านาจช่วงต่อการ 
ด�าเนินการข้างต้นท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะท�างาน  
คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้อ�านวยการ 
คนหนึง่คนใดได้ตามความเหมาะสม

9) มหีน้าทีด่�าเนนิการควบคมุดูแลกิจการทัง้ปวงของบรษิทัฯ ให้เป็น
ไปตามมตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั

10) มีหน้าท่ีในการเสนอขออนุมัติงบดุล งบการเงิน และบัญชีก�าไร
ขาดทนุของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทั

11) มีหน้าท่ีน�าเสนอเรื่องท่ีส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือ 
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาอนมุตัเิหน็ชอบ หรอืเพ่ือการอืน่ใด
ตามความเหมาะสม

12) มีหน้าท่ีศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการใหม่ๆ และ 
มอี�านาจพจิารณาอนมุตัโิครงการต่างๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรหิาร

13) ในกรณีกรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการ
ผูจ้ดัการแต่งตัง้ผูอ้�านวยการฝ่ายหรอืบคุคลอืน่เป็นผูร้กัษาการเพ่ือ
ปฏบิตัหิน้าท่ีแทนเป็นครัง้คราวไป โดยผูร้กัษาการมอี�านาจหน้าท่ี
เท่ากับกรรมการผูจ้ดัการ

14) ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
เป็นครัง้คราว

คณะผู้บริหำร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารจ�านวน 9 คน ดังนี้

รายชือ่ ต�าแหน่ง

1. นายสมโพธิ  ศรภูีมิ กรรมการผูจ้ดัการ

2. นายชชัวาล  เทยีนประเสรฐิกิจ ผูอ้�านวยการฝ่ายสารสนเทศ

3. นายสมภล  กฤษฎาสมิะ ผูอ้�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

4. นายสมเกียรต ิ ปัทมมงคลชยั ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ

5. นางสาวปทิดา  ไชยเสน ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากร
บคุคลและธุรการ

6. นางสาวสดุารตัน์  เจยีมจนัทร์ ผูอ้�านวยการส�านักงาน
กรรมการผูจ้ดัการ

7. นายศวิา  นาคธารย์ี ผูอ้�านวยการฝ่ายวิเคราะห์
การลงทุน

8. นายหงษ์ทอง  อาทติย์ รกัษาการผูอ้�านวยการ
ฝ่ายบรกิารลกูค้า

9. นายณัฐพนธ์  กลิน่ห้าวหาญ รกัษาการผูอ้�านวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร

1) มอี�านาจอนุมตักิารท�านติกิรรมใดๆ ซึง่มผีลผกูพันบรษิทัฯ ในวงเงนิ
ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

2) มอี�านาจในการออก แก้ไข เพ่ิมเตมิ ปรบัปรงุ ระเบยีบ ค�าสัง่ และ
ข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง 
ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจ้าง การก�าหนดเงนิเดอืนและ
เงนิอืน่ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดกิารต่างๆ

3) มีอ�านาจที่จะมอบอ�านาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ 
อันได้แก่ผู้อ�านวยการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ
ในเฉพาะเรือ่ง เช่น การสัง่ซือ้ การจดัจ้าง การสัง่จ่ายเงนิ ได้ตาม
ทีเ่ห็นสมควร

4) มีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ด�าเนินกิจการของ 
บริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบ
อ�านาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจด�าเนนิการตามทีก่รรมการ
ผู้จัดการเห็นสมควร และมีอ�านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก  
เพิกถอนอ�านาจนัน้ๆ ได้

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจากกรรมการ
ผู้จัดการไม่มีอ�านาจในการท่ีจะอนุมัติเรื่องหรือรายการท่ีตนเองหรือ
บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ตามค�านิยามของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ 

นิยำมกรรมกำรอิสระ

บรษิทั น�า้ประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอสิระ
ให้ตรงหรือเข้มงวดรัดกุมกว่าข้อก�าหนดข้ันต�่าของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของ
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจขดัแย้ง

2. ไม่มีส ่วนร ่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ  
บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ�าจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ

3. ไม ่ เป ็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ ์ทางสายโลหิต หรือโดย 
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู ่สมรสของบุตรของผู้บริหาร  
ผู ้ ถือหุ ้นรายใหญ่ผู ้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ 
การเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ  
หรอืบรษิทัย่อย

4. ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมท้ังใน
ด้านการเงนิและบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม 
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และรวมถึงไม่มผีลประโยชน์หรอื
ส่วนได้เสยีในลกัษณะดงักล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รบั
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเหน็ว่า การเคยมผีลประโยชน์หรอื
ส่วนได้เสียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้
ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระของกรรมการอสิระ

5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ

6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ 
ผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวข้องหรอื
ญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว

7. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพ่ือตดัสนิ
ใจในเรือ่งต่างๆ ได้โดยอสิระ

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี 
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ี
มนัียกับกิจการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ
เก่ียวกับการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

10. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน
11. สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน 
การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วย 
การประกันวินาศภัย กฎหมายว ่าด ้วยการป ้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงิน
ในท�านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย 
ต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายน้ัน ท้ังน้ี  
ในความผิดเก่ียวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นการ 
หลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการมีการก�าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระชัดเจน
ล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า  ส�านักงานกรรมการผู้จัดการได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ 
การประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน  และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  เพ่ือให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น
จ�านวน 24 คร้ัง ดังน้ี

รำยชื่อคณะกรรมกำร
สำมัญ
ผู้ถือหุ้น

คณะ
กรรมกำร

บริษัท

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมกำร
สรรหำและ

ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

คณะ
กรรมกำร
บรรษัท
ภิบำล

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

1. ดร.ทนง  พิทยะ 1/1 5/5 - - -

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ 1/1 4/5 - - -

3. นายณรงค์  แสงสุริยะ 1/1 5/5 6/6 - -

4. นายประเสริฐ  มริตตนะพร 1/1 5/5 - 2/2 - 4/4

5. ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ 1/1 4/5 5/6 - -

6 นายสมโพธิ  ศรีภูมิ 1/1 5/5 6/6 - 2/2 4/4

7. นายจุน  อะเกตะ * 1/1 1/4 - 1/2 -

8. นายเรียวทาโร  ซูมิ ** - 0/1 - - -

9. นายโทโมโนริ  ซูซูกิ 1/1 5/5 6/6 - - 4/4

10. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 1/1 5/5 - 4/4 - 2/2 4/4

11. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 1/1 5/5 - 4/4 2/2 2/2

12. นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ 1/1 4/5 - 4/4 - 2/2

13. นายสุวิช  พึ่งเจริญ 1/1 5/5 6/6 - -

หมายเหต ุ * นายจนุ  อะเกตะ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2555
 ** นายเรยีวทาโร  ซมู ิได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการเมือ่วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2555
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กำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่เข้ำใหม่

ส�าหรับกรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการ
เข้าใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่ส�าคัญ 
เก่ียวกับบริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้งมอบคู่มือ
กรรมการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานให้ 
โดยผู้บริหารของน�้าประปาไทยรวมทั้งกรรมการท่านอื่นๆ อาจเข้า
ร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย ส�าหรับคู่มือกรรมการนั้นมีเน้ือหาท่ี
ส�าคัญประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การถือและ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของ
กรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยสารเทศ การติดต่อกับ
ฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการและกรรมการ 
ชดุย่อย ตารางอ�านาจด�าเนนิการ และข้อมลูท่ัวไปของบรษิทัฯ นอกจาก
การจัดปฐมนิเทศกรรมการแล้ว  บริษัทฯ ยังส่งเสริมกรรมการให้เข้า 
รับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจภายใต ้
แผนงานการรณรงค์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยกรรมการสามารถ
เข้ารับการอบรมท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กำรประเมินผลตนเองของ

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้ ง ท่ี  4/2012 เมื่อวันที่  
14 พฤศจิกายน 2555 มีมติรับทราบการประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2555  โดยได้ท�าการประเมินผล 
คณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีของตนและธุรกิจของบริษัทฯ  ความสัมพันธ์กับ 
ฝ่ายบริหาร การติดตามการด�าเนินการของฝ่ายจัดการ การประชุม 
คณะกรรมการ และผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะในภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 91.3%

เลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมการได้มมีตแิต่งตัง้นางสาวสดุารตัน์ เจยีมจนัทร์ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานกรรมการผู ้จัดการเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือท�าหน้าท่ี
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี รายงาน
ประจ�าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามทีก่ฎหมายก�าหนดโดยเลขานุการ
บริษัทท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู ้ที่คณะกรรมการเห็นว่า 
มคีวามเหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหน่วยงาน
ส�านกังานกรรมการผูจ้ดัการมหีน้าท่ีสนับสนนุงานเลขานุการบรษิทัให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแล
งานด้านบรรษัทภิบาล

แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้ระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการสรรหาบุคคลที่จะเข ้ามาสืบทอดต�าแหน่ง 
ผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าบริษัทฯ ได้ผู ้ที่มีความรู ้ความสามารถและบริหารงานได้อย่าง
อิสระ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผูจ้ดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯและเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการสรรหา โดยจะพิจารณาจาก
ความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถ จรยิธรรมและความเป็นผูน้�า และ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต
ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
พนักงานที่มีศักยภาพซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้
เป็นรายบคุคล (Individual Development Planning) มกีารมอบหมาย
งานทีท้่าทาย รวมทัง้หมนุเวียนงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผูน้�าและ
ความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าว
ได้ด�าเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทน 
กรณีที่มีต�าแหน่งงานว่างลง

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม

55 +



นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของ บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) มีแนวทางที่ชัดเจน กับเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึง
ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับ
อตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุของบรษิทัฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี เพ่ือลดความเสีย่งทางด้านการเงนิของบรษิทัฯ ทีอ่าจจะเกิดข้ึน ในกรณีทีบ่รษิทัฯ 
เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอ�านวยเป็น
ล�าดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ารองตามกฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไข
ของสัญญาต่างๆ

(หน่วย : บาท/หุ้น)

2555 (ครึ่งปีแรก) 2554 2553 2552 2551

เงินปันผล    0.22 0.40 0.35 0.28 0.20

เงินปันผล

2555

0.10

0.15

0.20

0.25
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0.40

2554 2553 2552 2551
(ครึ่งปีแรก)

(หน่วย : บาท/หุ้น)

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ

ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ

ของทุกกระบวนกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรมีกำรทบทวนควำมเสี่ยง

แผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำปัจจัยสภำพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัทฯ รวมถึงกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกรำยไตรมำส

เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ
ตามทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ

ซึ่งในแต่ละส่วนได้จัดจ�าแนกความเสี่ยงออกเป็นแต่ละประเด็น 
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงในธุรกิจ

น�้าประปาที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน

ความเสี่ยงในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการท�า

ธุรกิจใหม่

(ธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือ
จากธุรกิจน�้าประปา)
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1.	 ความเสี่ยงในธุรกิจน�้าประปาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1.1 การเพ่ิมข้ึนของผู้ผลิตน�้าประปารายอื่นเข้ามาในพ้ืนท่ีจ่ายน�้า 
ของบริษัทฯ

 จากประมาณการใช้น�้าประปาที่มีอัตราการเจริญเติบโตของ
พ้ืนท่ีจ่ายน�้าประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็นการ
เจรญิเตบิโตในพ้ืนทีฝ่ั่งตะวันออกของแม่น�า้ท่าจนี ซึง่จ่ายน�า้จาก 
โรงผลติน�า้บางเลน เพ่ิมข้ึนปีละ 8 ล้านลกูบาศก์เมตร และในพ้ืนท่ีฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น�า้ท่าจนีทีจ่่ายน�า้จากโรงกรองน�า้โพธาราม ท่ีจ่าย 
เข้ามาในพ้ืนท่ีจ่ายน�า้เดมิของบรษิทัฯ เพ่ิมขึน้ปีละ 2 ล้านลกูบาศก์
เมตรน้ัน บริษัทฯ ยังไม่พบผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
ปริมาณจ่ายน�า้ในพ้ืนทีห่ลกัของบรษิทัฯ แต่อย่างไรก็ตามเทศบาล
นครสมทุรสาคร ซึง่อยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงผลติน�า้ขนาด 48,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ท่ีอ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จะ 
แล้วเสรจ็และด�าเนินการจ่ายน�า้ได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 
ซึง่จะท�าให้การประปาส่วนภมูภิาคสญูเสยีพ้ืนทีจ่่ายน�า้ทีอ่ยู่ในเขต
เทศบาลนครสมทุรสาคร ปีละ 2 ล้านลกูบาศก์เมตร

 ดงัน้ัน เพ่ือลดผลกระทบต่อการเข้ามาของโรงผลติน�า้ของเทศบาล
นครสมุทรสาคร บริษัทฯ จึงน�ากลยุทธ์การส่งน�้าจากสถานี 
จ่ายน�้าของบริษัทฯ โดยตรงให้กับเทศบาลนครสมุทรสาคร 
เพ่ือเป็นประโยชน์ 2 ด้าน คือ 1) เป็นน�้าจ่ายส�ารองในกรณีท่ี 
โรงผลิตน�้าของเทศบาลนครสมุทรสาครไม่สามารถผลิตน�้า
ประปาได้ในบางช่วง และ 2) เป็นการเพ่ิมปริมาณการจ่ายน�้า 
ของบรษัิทฯ ในพ้ืนท่ีของเทศบาลนครสมทุรสาคร โดยเฉพาะลกูค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับน�้าบาดาล
 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษาความต้องการใช้น�้าประปาในพ้ืนท่ี

ให้บรกิารในระยะยาว อกีท้ังบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลู
ของผูป้ระกอบการทีเ่ปน็ผู้ใชน้�้า 2 ระบบ เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์
ผลกระทบต่อปรมิาณการใช้น�า้ประปาท่ีลดลง หรอืสดัส่วนการใช้
น�้าประปาต่อน�้าบาดาลในกรณีที่มีการลด หรือยกเลิกค่าอนุรักษ์
น�้าบาดาลภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีประกาศลดค่าอนุรักษ ์
น�้าบาดาลลง จาก 8.50 บาท/ลบ.ม. เป็น 4.50 บาท/ลบ.ม. 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปนั้น 
บริษัทฯ ด�าเนินการเฝ้าติดตามปริมาณการใช้น�้าประปาของ 
ผู้ใช้น�้า 2 ระบบ ว่ามีสัดส่วนของการใช้น�้าประปาต่อน�้าบาดาล
ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งจากการเฝ้าติดตามยังคงไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการใช้น�้าประปาแต่อย่างใด

1.3 การปรับอัตราค่าน�้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่
ให้บริการของเอกชน

 ภายหลงัจากการทีก่ารประปาส่วนภูมภิาค ได้มกีารปรบัข้ึนอตัรา
ค่าน�้าประปาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 นั้น พบว่าการปรับอัตรา
ค่าน�้าประปาไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายน�้าของบริษัทฯ
จากข้อมูลอัตราการเติบโตของผู้ใช้น�้า 50 รายแรก มีการปรับตัว
สงูขึน้ เนือ่งจากผูใ้ช้น�า้ในภาคอตุสาหกรรมยังมคีวามจ�าเป็นท่ีจะ
ใช้น�า้ประปาเป็นหลกัในกระบวนการผลติสาเหตุจากทีน่�า้บาดาล
ยังไม่มีคุณภาพที่ดีพอส�าหรับใช้ในกระบวนการผลิต

1.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย และปรับคุณภาพน�้า
 ปัจจบุนันีผู้ป้ระกอบการหลายแห่งมคีวามสนใจท่ีจะน�าเทคโนโลยี

ที่ใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย และปรับคุณภาพน�้า โดยน�าน�้าท่ีใช้
แล้วน�ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือลดปริมาณการใช้น�้าประปา อีกท้ังยัง
เป็นการลดต้นทุนการผลิต บริษัทฯ จึงได้ทบทวนต้นทุนการผลิต
น�้าประปาจากน�้าเสีย และติดตามแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี 
เมมแบรนในประเทศไทยและพร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ติดตาม
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้น�้ารายใหญ่ท่ีมีแนวโน้ม
ในการน�าเทคโนโลยีเมมเบรมมาใช้ในการบ�าบัดน�้า

1.5 คุณภาพ และปริมาณน�้าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
 บรษิทัฯ มกีระบวนการตรวจสอบและตดิตามสถานการณ์ปรมิาณ

น�้าดิบในเขื่อน และประตูน�้าที่เก่ียวข้อง มีขั้นตอนในการจัดเก็บ
ข้อมูลคุณภาพน�้าดิบ และตรวจสอบคุณภาพน�้าดิบก่อนเข้าสู่
กระบวนการผลติ อกีทัง้เฝ้าระวังเรือ่งการตกค้างของสารเคมจีาก
ยาฆ่าแมลง โดยมีการส่งน�้าไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติ
การภายนอกเพ่ิมเติมจากการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ 
ของบริษัทฯ

1.6 กรณีเกิดภัยธรรมชาติท�าให้ขาดปัจจัยการผลิต
 บริษัทฯ ได้มีการท�าสัญญาซื้อขายสารเคมีเป็นรายปี ส�าหรับ 

สารเคมีหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต คือ สารส้ม และคลอรีน 
ซึ่งการยืนยันราคาค่าสารเคมี เป็นราคาเดียวกันท้ังในส่วนของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ อีกท้ังมีการจัดหาผู้จ�าหน่ายสารเคมี
อันดับรองเพื่อส�ารองไว้ในกรณีที่มีความจ�าเป็น
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1.7 การยกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
 บริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานในการผลิตน�้าประปาท่ีมีคุณภาพท่ี

สะอาด มปีรมิาณน�า้ทีเ่พียงพอต่อความต้องการ และมแีรงดนัน�า้
ต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในสัญญา และสัญญา
ระหว่างบริษัทฯ กับการประปาส่วนภูมิภาค มีความชัดเจนและ
ครบถ้วนอย่างเพียงพอตามกระบวนการกฎหมาย บริษัทฯ มี 
กระบวนการสือ่สารสูภ่ายนอกองค์กร ในเรือ่งของสญัญาดงักล่าว 
และในระยะยาว ซึ่งได้ท�าการศึกษาและมีแผนการขยาย 
โรงกรองน�้าแห่งที่สองให้ครอบคลุมกับกับปริมาณความต้องการ
ใช้น�้า โดยโรงกรองน�้าแห่งท่ีสองจะอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการ
ใช้น�้า ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการด�าเนินการ และจะมีผลต่อต้นทุน
ต่อหน่วยในการผลิตน�้า และราคาที่เสนอขาย

2.	 ความเสี่ยงในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท�าธุรกิจใหม่	 (ธุรกิจ
อื่นๆ	ที่นอกเหนือจากธุรกิจน�้าประปา)	

2.1 ศักยภาพของบุคลากรไม่รองรับต่อการขยายธุรกิจ
 บริษทัฯ ด�าเนินการจดัท�ากรอบการพัฒนาบคุลากรทีส่อดคล้องกับ

ทิศทางของบริษัทฯโดยบริษัทฯ ได้ใช้ Individual Development 
Plan (IDP)เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
พร้อมท้ังมีการก�าหนดเป้าหมายเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร มี
การอบรมท้ังในห้องเรียน และวิธีการพัฒนาอื่นๆ เช่น การมอบ
หมายโครงการ การเพ่ิมคุณค่าในงาน  และการให้ค�าปรึกษา
แนะน�า เพื่อให้สามารถบรรลุผลการปฏิบัติงาน

2.2 การเลือกผู้ร่วมธุรกิจผิดพลาด 
 ในการเลือกผู้ร่วมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ท�าการศึกษาประวัติ และ ผล

ประกอบการในอดีตของผู้ร่วมธุรกิจ รวมถึงศักยภาพและสิทธิ
ครอบครองในปัจจัยส�าคัญท่ีมีอยู่ในการด�าเนินธุรกิจน้ันๆ โดย
มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด บริษัทฯ มีข้ันตอนในการเข้าพบเพ่ือ
ท�าความเข้าใจในผู้ร่วมธุรกิจ และใช้การติดต่อประสานงาน เพื่อ
ประเมินความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีารพัฒนาหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกผูร่้วมธุรกิจ
ให้ชดัเจนย่ิงข้ึนโดยอาศยัการศึกษาเรยีนรูจ้ากขัน้ตอนใน การกลัน่
กรองผูร่้วมธุรกิจท่ีเป็นสากล ประสบการณ์จากการด�าเนนิงานครัง้
ที่ผ่านที่มา และผนวกกับสภาวะตลาดที่ควรจะเป็นในขณะนั้น

2.3 ขาดความพร้อมในการจัดหาทรัพยากร และปัจจัยอื่นๆ ที่ส�าคัญ
 ในการย่ืนข้อเสนอโครงการ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลธุรกิจ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ต้นทุน และความเป็น
ไปได้ทางธุรกิจเบือ้งต้น เพ่ือให้มข้ีอมลูเพียงพอต่อการด�าเนนิการ
ทุกครั้ง

นอกจากความเสี่ยงหลักที่ได้ท�าการขึ้นทะเบียนไว้ ยงัต้องพิจารณาถึง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่จ�ากัดเฉพาะความเสี่ยงที่เป็น ความ
เสียหาย แต่ยังรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท่ีบ่งชี้โอกาสเกิดความ
เส่ียงกับบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงไป โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียงจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถ 
บ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจน
สามารถจัดการความเสียงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กร
ก�าหนด
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ทั้งนี้ หลักการและสาระส�าคัญ
ของการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในโดยพิจารณาแนวทาง
การควบคุม 5 ด้าน คือ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�าคัญใน 
การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  และ
แผนกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตังิานของฝ่ายบรหิาร และพนักงาน 
ประกอบกับมกีารทบทวนการปฏิบตังิานอย่าง
สม�่าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
เป้าหมายขององค์กร

เพ่ือให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง  
มีหน ้ า ท่ีส นับสนุนข ้อมูล  และรายงาน 
ค ว า ม เ สี่ ย ง  ใ ห ้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
ความเส่ียงและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  
โ ด ย พิ จ า ร ณ า ป ั จ จั ย ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�าทะเบียน
ความเส่ียงระดับองค์กร โดยก�าหนดปัจจัย
ความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงท่ีด�าเนิน
การ แผนจดัการความเสีย่ง รายละเอยีดจะอยู่
ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมกำรบริษัท

ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดให้มี

ระบบกำรควบคุมภำยใน

และกำรตรวจสอบภำยใน

โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร

อิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำน ให้ดูแลระบบ

กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ

ให้มีประสิทธิภำพเพียงพอ

และถูกต้องตำมหลักกำรของ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

มีควำมโปร่งใส ถูกต้องและเชื่อถือได้

สภำพแวดล้อม
กำรควบคุม

1 2

กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง
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3 4 5

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการตรวจสอบภายในขององค์กรเป็นอย่างย่ิง โดยอาศยัการพิจารณาจากข้อมลูการประเมนิความเสีย่งระดบัองค์กร  และ
การวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือก�าหนดเป็นแผนงานตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการด�าเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ  
และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004 อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่
การท�างานในด้านต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัท ได ้แต ่งตั้งคณะกรรมการชุดย ่อย  
4 คณะ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท�างาน และ
มีการสอบทานงานระหว่างกัน โดยเฉพาะ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการก�าหนด
แผนการตรวจสอบภายใน ซึง่มคีวามเป็นอสิระ
จากฝ่ายจดัการท�าหน้าทีส่อดส่อง และตดิตาม
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพตามหลักการควบคุมภายในที่ดี

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลให้การด�าเนิน
การต่างๆ ของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสาระสนเทศ และ
ระบบฐานข้อมูลภายในอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ให้พนักงานใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร
ภายใน ประกอบกับให้พนักงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และขณะ
เดียวกันมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู ้ ถือหุ ้นและนักลงทุน 
สามารถได้ทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ตลอด
เวลา รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุม 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทุก 6 เดือน และ 
การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน

บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม 
เป ้าหมายที่ระบุไว ้ในแผนการปฏิบัติการ
ประจ�าปีอย่างต่อเน่ือง โดยมีการรายงาน 
ค ว า ม คื บ ห น ้ า ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ผ ่ า น 
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร และน�าเสนอ
ให้กรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท เป็นประจ�าทุกไตรมาส

กิจกำรกำร
ควบคุม

สำรสนเทศ
กำรสื่อสำร

กำรติดตำม
และประเมินผล
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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ดร.ทนง  พิทยะ

อาย ุ 65  ปี
การศึกษา
• ปริญญาเอก    บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการ
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ประธานกรรมการ
 บริษัทการบินไทยจ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 

การอบรม/สัมมนา
2547 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 25/2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย์

อาย ุ 67 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ
  รองประธานกรรมการ
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จ�ากัด

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน    

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)            

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบรหิาร  
กรรมการผูจั้ดการใหญ่

บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) 

ประสบการณ์ท�างาน
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

การอบรม/สัมมนา
2550 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2547 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2536 ปริญญาบัตร (วปรอ.) รุ่น 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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นำยณรงค์  แสงสุริยะ

อาย ุ 68 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมโยธา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ 
  ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จ�ากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการ    

บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• รองผู้จัดการโครงการ
 บริษัท นันทวัน จ�ากัด
• ผู้จัดการโครงการ
 บริษัท บังอรก่อสร้าง จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว

อาย ุ 68 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุน่
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ
  ประเทศญี่ปุ่น   

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการบรรษัทภิบาล   
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สตาร์ซานิตารี่ แวร์ จ�ากัด

กรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประสบการณ์ท�างาน
• รองผู้ว่าการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 ธนาคารนครธน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร 
 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

การอบรม/สัมมนา
2551 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 
2548 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 34/2548
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Executive Development Program
  มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
  หลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุน่ท่ี 5 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์

อาย ุ 67 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท          วิศวกรรมเครื่องกล
  มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียลองบีช 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการบรรษัทภิบาล  
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ด่านช้างไปโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ภูเขียวไปโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท กระเบื้องทิพย์ จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
2550 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550
2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2538 Advanced Management Program : The International
  Senior Managers’ Program Harvard University, Graduate
  School of Business Administration, U.S.A.

นำยสมนึก  ชัยเดชสุริยะ

อาย ุ 61 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท          สาขาวิชากฎหมาย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมาย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
  กรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง

บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ  
ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)

ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการและผู้อ�านวยการ
 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
• ผู้ว่าการ
 รองผู้ว่าการฝ่ายปฎิบัติการ
 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 ผู้อ�านวยการฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฏหมาย
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การอบรม/สัมมนา
2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 9/2548
2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547
2547 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2541 ปริญญาบัตร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2518 เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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นำยประเสริฐ  มริตตนะพร

อาย ุ 56 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและ ก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสกลุ่มงานบริหาร 

บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• สมุห์บัญชี  
 บริษัท แพนเอเซีย (1981) จ�ากัด
• ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี   
 บริษัท ส�านักงานไชยยศ จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นำยสุวิช  พึ่งเจริญ

อาย ุ 66 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท รฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น 

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ที่ปรึกษา บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด
• ผู้จัดการทั่วไป
 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการโรงเหล็ก  โรงแบตเตอรี่
 ฝ่ายประสานงานขายตรงโครงการ 
 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การอบรม/สัมมนา
2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง
  ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8/2547 สถาบันพระปกเกล้า
2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
  รุ่นที่ 1/2546 สถาบันพระปกเกล้า
2546 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2527 หลักสูตร Mini MBA  มหาวิทยาลัยเบิร์กเล่ย
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ์

อาย ุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาเอก       วิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม)
  มหาวิทยาลัยอินส์บรุค  ประเทศออสเตรีย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จ�ากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการ
 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
• ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้อ�านวยการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้าง
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การอบรม/สัมมนา
2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 36/2548
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นำย เรียวทำโร ซูมิ

อาย ุ 52 ปี
การศึกษา	
• ปริญญาตรี พาณิชยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ แผนกธุรกิจโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน
ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก   
บริษัท มิตซุย (เอเซียแปซิฟิก) พีทีอี จ�ากัด  
ประเทศสิงคโปร์

รองประธาน บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปานี
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

รองประธาน บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน
• รองประธานอาวุโส และผู้อ�านวยการใหญ่ 
 แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
 บริษัท มิตซุย (เอเซียแปซิฟิก) พีทีอี จ�ากัด ประเทศสิงคโปร์ 
• ผู้อ�านวยการโครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงาน  2  
 แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
 บริษัท มิตซุย (โตเกียว) จ�ากัด
• ผู้อ�านวยการโครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1  
 แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
 บริษัท มิตซุย (โตเกียว) จ�ากัด
• กรรมการ 
 บริษัท มิตซุย (บราซิล) จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
-

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม

67 +



นำยโทโมโนริ  ซูซูกิ

อาย ุ 44 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยกรรม
  มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

รองผู้จัดการทั่วไป 
ฝ่ายพัฒนาโครงการ
พลังงาน

บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด
ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ท�างาน
• ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงาน
 บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น)
• ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค
   บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น)
• ผู้ประสานงานโครงการ โครงการโรงไฟฟ้า Paiton
   บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น)

การอบรม/สัมมนา
2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นำยสมโพธิ  ศรีภูมิ

อาย ุ 52 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท การวางแผนทรัพยากรและการบริหารจัดการ                                  
           สถาบันบัณฑิตศึกษา กองทัพเรือ
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  
  วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง)                               
  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเล่ย์
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  วิทยาลัยการทหารเวอร์จิเนีย
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งในบริษัท	 กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน
• ที่ปรึกษา
 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
2554 Building New Business in Established Organizations
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  คณะผู้บริหารของบริษัท

ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

คณะผู้บริหาร 

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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นำยชัชวำล  เทียนประเสริฐกิจ    

อาย ุ 46 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารการจัดการ สาขาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  ภาควิชาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
 บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาเชงิพาณิชย์
 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการเดินรถ ฝ่ายปฎิบัติการ
 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ประยุกต์ทางการบริหารธุรกิจ
 บริษัท บิสซิเนทส์ แอพฟริเคชั่น จ�ากัด
• ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์
 บริษัท สยามคายาบา จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
2554 What does it take to be an MD of a listed company?

นำยสมโพธิ  ศรีภูมิ

อาย ุ 52 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท การวางแผนทรัพยากรและการบริหารจัดการ                                  
           สถาบันบัณฑิตศึกษา กองทัพเรือ
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  
  วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง)                               
  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเล่ย์
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  วิทยาลัยการทหารเวอร์จิเนีย
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งในบริษัท กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน
• ที่ปรึกษา
 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
2554 Building New Business in Established Organizations
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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นำยศิวำ นำคธำรีย์

อาย ุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
  (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต�าแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ
 บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)
• Executive Vice President, Funding & Securities
 บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
• Executive Vice President, Finance & MIS
 บริษัท ซันเทคกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การอบรม/สัมมนา
2554 What does it take to be an MD of a listed company?
2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นำยสมภล  กฤษฎำสิมะ 

อาย ุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต�าแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ�ากัด
• ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
2554 What does it take to be an MD of a listed company ?
2551 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 110/2551
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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นำงสำวปทิดำ  ไชยเสน

อาย ุ 47 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รฐัศาสตร์มหาบณัฑิต (การบรหิารบคุคล)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
 บริษัท บางกอก ไมโคร บัส จ�ากัด
• เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส 
 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์

การอบรม/สัมมนา
2554 What does it take to be an MD of a listed company?

นำยสมเกียรติ  ปัทมมงคลชัย 

อาย ุ 40 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการ
 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด
• ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 
 บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
2554 What does it take to be an MD of a listed company?
2552 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 121/2552
2552 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 79/2552 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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นำยณัฐพนธ์  กลิ่นห้ำวหำญ

อาย ุ 45 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ต�าแหน่งในบริษัท รกัษาการผูอ้�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโครงการ
 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
• หัวหน้าแผนกซ่อมบ�ารุง
 บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จ�ากัด
• ผู้จัดการโครงการส่วนงานติดตั้ง
 บริษัท ไทโก้ เอิร์ท เทค (ประเทศไทย) จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
-

นำงสำวสุดำรัตน์  เจียมจันทร์

อาย ุ 48 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ต�าแหน่งในบริษัท ผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการผู้จัดการ
  และเลขานุการบริษัท
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
• ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชั่ลแนล กรุ๊ป จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
2555 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2012
2554 What does it take to be an MD of a listed company?
2554 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 43/2011
2554 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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นำยหงษ์ทอง อำทิตย์ 

อาย ุ 45 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
  โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ต�าแหน่งในบริษัท รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้า
  บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างาน
• ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
• หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและก่อสร้าง
 บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการสนามงานท่อประปา
 กิจการร่วมค้า JWTWCK
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด / 
 บริษัท เอส วี เอส คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

การอบรม/สัมมนา
-

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กำรถือครองหุ้นของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนกำรถือหุ้น

ในบริษัท (%)

1. ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 342,500 0.009

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ 2,100,000 0.053

3. นายณรงค์  แสงสุริยะ กรรมการ 2,000,100 0.050

4. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ 1,000,000 0.025

5. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ - ไม่มี

6. นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ  กรรมการอิสระ 1,058,000 0.027

7.  นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการ - ไม่มี

8. นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 100 0.0000025

9. ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ กรรมการ 2,400,100 0.060

10. นายเรียวทาโร  ซูมิ กรรมการ - ไม่มี

11. นายโทโมโนริ  ซูซูกิ กรรมการ - ไม่มี

12. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2,160,100 0.054

13. นายชัชวาล  เทียนประเสริฐกิจ ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ - ไม่มี

14. นายสมภล  กฤษฎาสิมะ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ไม่มี

15. นายสมเกียรติ  ปัทมมงคลชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 222,200 0.006

16. นายศิวา  นาคธารีย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน - ไม่มี

17. นางสาวสุดารัตน์  เจียมจันทร์ ผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการผู้จัดการ - ไม่มี

18. นางสาวปทิดา  ไชยเสน ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  900,000 0.023

19. นายหงษ์ทอง  อาทิตย์ รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการลูกค้า 400 0.000010

20. นายณัฐพนธ์  กลิ่นห้าวหาญ รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 535,050 0.0134

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงาน 

จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการส�าหรับปี 2555 ในจ�านวนเงินไม่เกิน 6,436,500 บาท และโบนัสประจ�าปี 2554 ในจ�านวนเงินไม่เกิน 12,129,600 บาท โดยมีหลักเกณฑ ์
และกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. มอีงค์ประกอบของค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เพียงพอทีจ่ะจงูใจ และรกัษากรรมการท่ีมคีณุภาพตามต้องการ โดยหลกีเลีย่งการจ่ายท่ีเกินสมควร
2. ก�าหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนเป็น 3 ส่วนดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจ�า พิจารณาจากผลประกอบการและความสามารถในการด�าเนินงานตามเป้าหมาย
2) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชุม
3) ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน เชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลก�าไรของบริษัทฯ หลังเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น 

โดยมีข้อมูล

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2555

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง
ค่ำ

ตอบแทน
เบี้ยประชุม รวม

โบนัส

(2554)
รวมทั้งสิ้น

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริษัท

648,000 162,000 810,000 1,547,563 2,357,563

2 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท 530,000 99,000 629,000 1,103,968 1,732,968

3 นายณรงค์  แสงสุริยะ กรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร

428,000 108,000 536,000 1,022,676 1,558,676

4 นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการบรรษัทภิบาล

524,500 132,000 656,500 1,254,509 1,911,009

5 นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล

472,000 119,000 591,000 1,129,058 1,720,058

6 นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ

413,000 89,750 502,750 987,550 1,490,300

7 นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาล

448,000 114,000 562,000 1,072,856 1,634,856

8 นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ / กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

343,000 87,000 430,000 820,951 1,250,951

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ล�ำดับ ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง
ค่ำ

ตอบแทน
เบี้ยประชุม รวม

โบนัส

(2554)
รวมทั้งสิ้น

9 นายโทโมโนริ  ซูซูกิ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

389,000 99,000 488,000 931,348 1,419,348

10 ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 330,000 63,000 393,000 789,839 1,182,839

11 นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 330,000 84,000 414,000 789,840 1,203,840

12 นายเรียวทาโร ซูมิ กรรมการ/ กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

28,125 7,375 35,500 - 35,500

13 นายจุน อะเกตะ กรรมการ/ กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

226,375 43,875 270,250 283,101 553,351

14 นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ/ กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

- - - 396,341 396,341

รวม 5,110,000 1,208,000 6,318,000 12,129,600 18,447,600

หมายเหต ุ นายโคอิชิ วาคานะ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554
 นายจุน อะเกตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

 นายเรียวทาโร ซูมิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 2554 และ 2553

รำยละเอียด
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553

จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน

ค่าตอบแทน 12 5,110,000 12 4,829,000 12 4,313,817

เบี้ยประชุม 12 1,208,000 12 1,181,917 12 1,299,250

โบนัสรวม 12 12,129,600 12 10,334,100 12 8,279,000

รวม 18,447,600 16,345,017 13,892,067

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีกรรมการก�าหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบประเมิน 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ 
และน�าไปใช้ในการประเมินผล การปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ของผู้บริหาร ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

รำยละเอียด
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553

จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม 10 18,338,167 9 16,043,381 7 13,485,562

โบนัสรวม 9 6,573,400 9 7,032,370 7 5,052,808

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 10 1,266,193 9 918,803 7 631,979

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ซึ่งมีวิธีปฏิบัติด้านค่าตอบแทนของพนักงาน คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลปฏิบัติงานของพนักงาน จากผลส�ารวจค่าตอบแทนเทียบกับบริษัท
สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน 
ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การด�ารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นน�าประเภทเดียวกัน

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ในการประกอบธุรกิจ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการระหว่างกันกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ซึง่การเข้าท�ารายการระหว่างกันล้วนเป็นการด�าเนิน
ธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยค�านงึถึงความเหมาะสมและมคีวามสมเหตสุมผล โดยปฏิบตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

และนอกจากนี ้บรษิทัฯ มนีโยบายเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันทีเ่ข้าข่ายตามประกาศหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธี
การเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษิทัจดทะเบยีน และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1)  เก่ียวโยงกันนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีเป็นผูพิ้จารณาการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อย ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือกรรมการร่วมกัน เพ่ือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

ส�าหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์ รำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน

ส�ำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555

(พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ

1. บริษัท ช. การช่าง 
จ�ากัด (มหาชน) (CK)

• เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 (ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 30.04)
• มีกรรมการร่วมกันคือ
 1. คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์
 2. คุณณรงค์ แสงสุริยะ
 3. คุณประเสริฐ มริตตนะพร
• มีการให้บริการระหว่างกัน

• ลูกหนี้อื่น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

224

รายการระหว่างกัน

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์ รำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน

ส�ำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555

(พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ

2. บริษัท ทางด่วน
กรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) (BECL)

• เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 (ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 9.24)
• มีกรรมการร่วมกัน คือ คุณปลิว 

ตรีวิศวเวทย์
• มีการให้บริการระหว่างกัน

• ลูกหนี้อื่น – กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

3 3

3. บริษัท ประปา
ปทุมธานี จ�ากัด 
(PTW)

• เป็นบริษัทย่อย
 (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98)
• มีกรรมการร่วมกันคือ
 1. คุณไพรัช เมฆอาภรณ์
 2. คุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
• มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน 

PTW คือ 
 1. คุณสมโพธิ ศรีภูมิ
 2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย
• มีการให้บริการระหว่างกัน

• รายได้เงินปันผล
• ดอกเบี้ยรับ
• เงินให้กู้ยืมระยะยาว - 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• ดอกเบี้ยค้างรับ

607,000
116,000

2,092,500

1,163

4. บริษัท ไทยวอเตอร์    
โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด
(TWO)

• เป็นบริษัทย่อย
 (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50)
• มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน 

TWO คือ
 1. คุณสมโพธิ ศรีภูมิ
 2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย
• มีการให้บริการระหว่างกัน

• ต้นทุนขายและบริการ
• รายได้ค่าเช่า
• เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน
• เจ้าหนี้เงินประกัน

28,000
1,000
2,658

5,000

5. บริษัท ซีเค เพาเวอร์ 
จ�ากัด (CKP)

• เป็นบริษัทร่วม
 (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 30)
• มีกรรมการร่วมกันคือ
 1. คุณทะนง พิทยะ
 2. คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์
 3. คุณณรงค์ แสงสุริยะ
 4. คุณประเสริฐ มริตตนะพร
 5. คุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
• มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน 

CKP คือ คุณสมโพธิ ศรีภูมิ

• เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,730,000 2,730,000

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  
น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้ปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท
ทีอ่อกหลกัทรพัย์ ก�าหนดให้บรษิทัจดัท�างบการเงนิเพือ่แสดงฐานะการ
เงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดที่เป็นจริงสมเหตุสมผลและ
โปร่งใส เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและพัฒนา 
บรรษทัภิบาล รวมท้ังจดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน เพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในของบรษิทัสามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้ว่างบการเงนิ
ของบริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจ�าปี 
2555 แสดงฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงนิสดถูก
ต้องในสาระส�าคญั รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 
จ�ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน
พร้อมทั้งแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ

(ดร.ทนง พิทยะ) (สมโพธิ ศรีภูมิ)

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
และหมายเหตเุรือ่งอืน่ ๆ  และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของ
บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่า
นี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 
รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น
เพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อ 
เท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวม 
ถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการ
เงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการแสดงความ
เห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดย
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
กรุงเทพฯ : 30 มกราคม 2556

(กฤษดา เลิศวนา)

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม

83 +



(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  2,676,865,367  1,967,105,263  2,098,390,696  1,405,182,127 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  3,096,567,482  2,965,962,319  3,096,567,482  2,965,962,319 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 9  452,063,407  431,237,544  295,968,223  290,594,552 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึง
 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ 6  - -  311,163,219  310,681,575

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 11  23,643,137  24,869,016  15,007,441  15,562,833 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  57,362,109  45,773,968  49,046,961  38,704,463 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,306,501,502 5,434,948,110 5,866,144,022 5,026,687,869 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10  200,000,000  - - -

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สทุธิ 
 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 6  -  -

 
1,782,500,000  2,092,500,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  3,466,752,588  3,688,853,569 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  2,771,312,856  24,807,925  2,766,100,000  36,100,000 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  8,869,866,014  9,232,032,753  8,800,099,977  9,161,560,146 

สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอน 
 เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 15 3,088,456,680 3,367,419,936 - -

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย
 น�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย 16  1,304,160,808  1,333,829,201  1,304,160,808

 
1,333,829,201

สทิธิในการด�าเนินการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา 17  2,104,305,081  2,299,299,214  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18  11,346,387  13,009,775  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  14,443,749  22,951,997  8,493,321  8,672,654 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,363,891,575 16,293,350,801 18,128,106,694 16,321,515,570 

รวมสินทรัพย์ 24,670,393,077 21,728,298,911 23,994,250,716 21,348,203,439 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6,19  110,122,682  108,548,853  81,740,220  84,462,800

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนด
 ช�าระภายในหนึ่งปี 20  490,000,000  470,000,000  490,000,000  470,000,000 

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 21  -  3,500,000,000  -  3,500,000,000 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  159,374,662  91,035,029  84,500,360  - 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  139,717,275  112,380,651  139,717,275  112,380,651 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  82,844,671  76,390,390  53,972,316  51,575,795 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  982,059,290  4,358,354,923  849,930,171  4,218,419,246 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย 6  -  -  5,000,000  5,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20

 
5,940,000,000  3,670,000,000  5,940,000,000  3,670,000,000 

หุน้กู้ - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 21  6,990,471,485  3,496,207,735  6,990,471,485  3,496,207,735 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22  14,780,026  12,065,745  6,577,096  4,998,922 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 12,945,251,511  7,178,273,480  12,942,048,581  7,176,206,657 

รวมหนี้สิน 13,927,310,801  11,536,628,403 13,791,978,752 11,394,625,903 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม

85 +



(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

 หุน้สามญั 3,990,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  3,990,000,000  3,990,000,000  3,990,000,000  3,990,000,000

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

 หุน้สามญั 3,990,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  3,990,000,000  3,990,000,000  3,990,000,000  3,990,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  2,637,769,601  2,637,769,601  2,637,769,601  2,637,769,601

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 23  399,000,000  399,000,000  399,000,000  399,000,000 

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองอื่น 24 723,128,286 516,859,790  723,128,286  516,859,790 

 ยังไม่ได้จัดสรร  3,557,698,495  3,217,946,278  2,452,374,077  2,409,948,145 

ผลแตกต่างของการจัดโครงสร้างการด�าเนนิธุรกิจ
 ของกลุ่มบริษัท  (600,362,866)  (600,362,866)  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10,707,233,516 10,161,212,803 10,202,271,964  9,953,577,536 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย  35,848,760 

 
30,457,705  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,743,082,276 10,191,670,508 10,202,271,964 9,953,577,536 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,670,393,077 21,728,298,911 23,994,250,716 21,348,203,439 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

86+



(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายน�้าประปา 27  4,837,947,630  4,461,096,603  3,218,959,995  2,987,966,010 

รายได้จากการบริการ  87,208,925  85,058,131  26,114,220  29,410,016 

ดอกเบี้ยรับ  87,194,836  42,723,454  190,315,431  157,431,723 

รายได้เงินปันผล 12  -  -  606,606,227  528,599,998 

รายได้อื่น 26  260,369,569  46,214,054  99,024,651  43,048,839 

รวมรายได้  5,272,720,960  4,635,092,242  4,141,020,524  3,746,456,586 
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายน�้าประปาและต้นทุนการบริการ  1,495,379,272  1,322,996,771  870,112,747  747,863,374 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  262,324,284  221,946,733  190,153,965  167,089,467 

ค่าตัดจ�าหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  222,100,981  221,494,148 

ค่าสทิธิในการด�าเนินการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา 
 และการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียตัดจ�าหน่าย 16  29,668,393  30,381,538  29,668,393

 
30,381,538

ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย
 น�้าประปาตัดจ�าหน่าย 17

 
194,994,132

 
194,946,391  -  -

รวมค่าใช้จ่าย  1,982,366,081  1,770,271,433  1,312,036,086  1,166,828,527
ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน
	 ในบริษัทร่วม	ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,290,354,879  2,864,820,809  2,828,984,438

 

2,579,628,059

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  16,504,932  (11,292,075)  -  -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
	 ภาษีเงินได้  3,306,859,811 

 
2,853,528,734  2,828,984,438  2,579,628,059 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (608,241,233)  (517,964,066)  (607,319,337)  (516,943,094)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,698,618,578  2,335,564,668  2,221,665,101  2,062,684,965 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26, 27  (259,526,810)  (210,943,525)  (97,670,673)  - 

ก�าไรส�าหรับปี  2,439,091,768  2,124,621,143  2,123,994,428  2,062,684,965 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  - 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  2,439,091,768  2,124,621,143  2,123,994,428  2,062,684,965 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,421,320,713  2,112,968,832  2,123,994,428  2,062,684,965

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย  17,771,055  11,652,311 

 2,439,091,768  2,124,621,143 
ก�าไรต่อหุ้น 28

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.61  0.53 0.53 0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม

87 +



(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	

ก�าไรก่อนภาษี  2,698,618,578  2,335,564,668  2,221,665,101  2,062,684,965

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  652,613,008  628,169,135  366,010,278  339,020,889 

 ค่าตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  222,100,981  221,494,148 

 ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย
  น�้าประปาตัดจ�าหน่าย

 
194,994,132  194,946,391  -  - 

 ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 
  และการให้บรกิารบ�าบัดน�า้เสยีตดัจ�าหน่าย  29,668,393  30,381,538  29,668,393  30,381,538 

   ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  2,387,124  (2,170,291)  3,002,394  (1,921)

   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�าไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (16,504,932)  11,292,075  -  - 

   รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย  -  -  (606,606,227)  (528,599,998)

   โอนกลับภาษีเงินได้ค้างจ่าย  (91,035,029)  -  -  - 

   ตัดจ�าหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย  13,784,593  -  2,287,253  - 

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  3,242,221  2,806,710  1,578,174  1,375,883 

   ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว  230,000  -  230,000  - 

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  607,343,917  517,020,971  607,319,337  516,943,094 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 
 และหนี้สินด�าเนินงาน  4,095,342,005

 

3,718,011,197  2,847,255,684  2,643,298,598
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (20,825,970)  (29,783,934)  (5,373,671)  (17,869,200)

 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ  1,225,879  (1,200,358)  555,392  (1,268,194)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (12,291,052)  18,273,560  (10,687,395)  14,692,006 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  294,667  43,667  294,667  43,667 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (4,026,231)  (269,081,030)  (8,322,643)  (269,867,083)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,029,641  7,235,343  1,971,882  5,755,369 

 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (527,940)  -  -  - 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  4,065,220,999  3,443,498,445  2,825,693,916  2,374,785,163 
 จ่ายดอกเบี้ย  (578,393,543)  (512,831,358)  (578,368,963)  (512,753,481)

 จ่ายภาษีเงินได้  (102,480,809)  (212,276,186)  (13,170,313)  (2,402,587)

 รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย  -  12,610,527  -  - 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  3,384,346,647  2,731,001,428  2,234,154,640  1,859,629,095 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบกระแสเงินสด

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (125,824,143) (1,057,623,202) (125,824,143) (1,057,623,202)

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น (200,000,000)  -  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  -  - 310,000,000 310,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (2,730,000,000) (36,100,000) (2,730,000,000) (36,100,000)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น  (12,967,932)  (63,589,512) (6,962,887) (53,707,688)

สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ
 สัญญาฯเพิ่มขึ้น  - 

 

(28,807,883)  -  - 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเพ่ิมขึน้  -  (11,611,449)  -  - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  1,570,893  2,876,790 220,093 99,179 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  -  - 606,606,227 528,599,998 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,067,221,182) (1,194,855,256) (1,945,960,710)  (308,731,713)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  2,757,240,000  214,000,000  2,757,240,000  214,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง  (470,000,000)  (450,000,000)  (470,000,000)  (450,000,000)

ช�าระคืนหุ้นกู้ (3,500,000,000)  - (3,500,000,000)  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 3,492,650,000  -  3,492,650,000  - 

เงินปันผลจ่าย (1,874,875,361) (1,396,143,947) (1,874,875,361) (1,396,143,947)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ
 บริษัทย่อย  (12,380,000)  (10,788,000)  -  - 
เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน  392,634,639 (1,642,931,947)  405,014,639 (1,632,143,947)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  709,760,104  (106,785,775)  693,208,569  (81,246,565)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  1,967,105,263  2,073,891,038  1,405,182,127  1,486,428,692 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  2,676,865,367  1,967,105,263  2,098,390,696  1,405,182,127 

 -  -  -  - 
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม	

รายการที่มิใช่เงินสด

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง  809,710  9,875,241  809,710  9,875,241 

 เงินปันผลค้างจ่าย  424,639  356,053  424,639  356,053 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
 
 บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 จดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัจ�ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมือ่วนัที ่11 กันยายน 2543 และได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน

จ�ากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท 
ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ�าหน่ายน�้า
ประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร และ
อ.กระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้สัญญาซื้อขายน�้าประปากับกปภ. ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543(แก้ไขเพิ่มเติมตาม
สัญญาลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นขายน�้าประปา (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต้สัมปทาน
ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“ผู้ให้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 
2548 โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายน�้าประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา 

 ภายใต้สมัปทานประกอบกิจการประปาดังกล่าวมข้ีอก�าหนดส�าคญับางประการ ได้แก่ เมือ่บรษิทัฯ ได้ท�าการไปได้กึง่อายุสมัปทานแล้ว หากรฐับาล 
หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมคีวามประสงค์จะซือ้กิจการประปาของบรษิทัฯทัง้หมด ผูใ้ห้สมัปทานมสีทิธิถอนคนืสมัปทานเพ่ือซือ้หรอือนุญาต
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องซือ้กิจการประปาเช่นว่านัน้ตามราคาซือ้ขายกนัในตลาด แต่ต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าหกเดอืน

 ท่ีอยู่ของบริษทัฯ ตามท่ีจดทะเบยีนอยู่ที ่30/130 หมูท่ี ่12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�าบลไร่ขงิ อ�าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม 
ข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ

ภาษาไทยนี้
 
 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
ก) งบการเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิัท น�า้ประปาไทย จ�ากดั (มหาชน) (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัฯ”) และบรษิัทย่อย 

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ้น

2555
ร้อยละ

2554
ร้อยละ

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับการ
ประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดปทุมธานี

ไทย 98 98

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด 
(ถือหุ้นโดยบรษิทั ประปาปทมุธาน ีจ�ากัด ในอตัราร้อยละ 31.5)

บริการจัดการและบ�ารุงรักษาโครงการ
น�้าประปา

ไทย 68.5 68.5

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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ข) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่
บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 
จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ 

และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้
การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัน้ีก�าหนดให้กิจการระบผุลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิระหว่างเกณฑ์ทาง

บญัชแีละภาษอีากร เพ่ือรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีป็นสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชตีามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด การน�ามาตรฐาน 
การบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติในปี 2556 จะมีผลท�าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรส�าหรับปี 2555 ลดลงประมาณ 81 ล้านบาท  
(0.0203 บาทต่อหุ้น) และมีก�าไรสะสมยกมาของปี 2555 เพิ่มขึ้น ประมาณ 1 ล้านบาท (0.0003 บาทต่อหุ้น) (เฉพาะบริษัทฯ: มีก�าไรส�าหรับ
ปี 2555 ลดลงประมาณ 80 ล้านบาท หรือ 0.0202 บาทต่อหุ้น และมีก�าไรสะสมยกมาของปี 2555 เพ่ิมข้ึนประมาณ 17 ล้านบาท หรือ  
0.0042 บาทต่อหุ้น)

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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 นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี  
17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้

วันที่มีผลบังคับใช้

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน  1 มกราคม 2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ข้างต้น ซึ่งยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายน�้าประปา รายได้จากการขายน�้าประปารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดส่งน�้าประปาให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคแล้ว รายได้จากการขายน�้าประปาแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับปริมาณน�้าประปาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการบริการ รายได้จากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการที่ให้แล้ว

ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น บริษัทฯบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า
 ลูกหน้ีการค้าแสดงตามมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดย

ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 
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4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถือ

เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตน�้าประปาเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก�าไรหรือ 

ขาดทุน
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท�าการสดุท้ายของปี ส่วนมลูค่ายตุธิรรม
ของตราสารหน้ีค�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มลูค่ายุตธิรรมของหน่วยลงทนุค�านวณจากมลูค่า
สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

 ต้นทุนการลงทุนในบรษิทัย่อยได้แก่มลูค่าทีบ่รษิทัฯจ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึง่บรษิทัย่อย ท้ังนีบ้รษิทัย่อยทีป่ระกอบกิจการภายใต้สญัญาให้สทิธิ
ด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปากับการประปาส่วนภมูภิาคและสมัปทานทีไ่ด้รบัจากกิจการหรอืหน่วยงานของภาครฐั ซึง่มเีงือ่นไขของ
ระยะเวลาในการประกอบกิจการทีไ่ด้รบัสทิธิและสมัปทานอนัจ�ากัดตามท่ีก�าหนดในสญัญาให้สทิธิและสมัปทาน อกีทัง้ทรพัย์สนิส่วนใหญ่ที่
ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทย่อยยังมีภาระผูกพันท่ีผู้ได้รับสิทธิจะต้องส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ดังนั้น ต้นทุนการลงทุน
ในบริษัทย่อยท่ีประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานดังกล่าวส่วนหนึ่งถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพ่ือให้ได้มาในสิทธิในการ
ประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานท่ีบริษัทย่อยได้รับ ซึ่งบริษัทฯตัดจ�าหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา
ของสัญญาให้สิทธินับจากวันที่ลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและแสดงเป็นค่าตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวนที่ตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่ายใน ส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 ส�าหรับบริษัทย่อยที่โอนการด�าเนินงานโดยส่วนใหญ่มาท่ีบริษัทฯหลังจากท่ีบริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพ่ือเป็นการลดต้นทุน 
การด�าเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ต้นทุนการลงทุนในบริษัทย่อยนั้นส่วนหนึ่งถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งการด�าเนินงาน
ส่วนดงักล่าว ซึง่บรษิทัฯตดัจ�าหน่ายส่วนดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายน�า้ประปาระหว่างบรษิทัฯกบัการประปา
ส่วนภมูภิาคนับจากวันทีล่งทนุในบรษิทัย่อยนัน้และแสดงเป็นค่าตดัจ�าหน่าย เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย จ�านวนท่ีตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
 ท่ีดนิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์ (ถ้าม)ี

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี 
ยกเว้นสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาของบริษัทฯค�านวณโดยการใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�านวณดังนี้

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับงวด = ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด x 
อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด = จ�านวนผลผลิตน�้าประปาจริงส�าหรับงวด

(จ�านวนผลผลิตน�้าประปาจริงส�าหรับงวด + ประมาณการจ�านวน
ผลผลิตน�้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายน�้าประปา)

ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด = สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาทั้งหมด - 
ค่าเสื่อมราคาสะสมถึงวันต้นงวด

 สนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ต้นทนุค่าก่อสร้างโรงผลติน�า้ประปา และระบบในการจ่ายน�า้ประปา รวมทัง้ดอกเบีย้
จ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

 บรษิทัฯตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใช้หรอืจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ (ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธิทีไ่ด้รบัจากการ
จ�าหน่ายสนิทรพัย์กับมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้) จะรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษิทัฯตดัรายการสนิทรพัย์นัน้ออกจากบญัชี

4.8 สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ และค่าตัดจ�าหน่าย
 สนิทรัพย์ในการผลติน�า้ประปาของบรษิทั ประปาปทุมธาน ีจ�ากัด ซึง่ต้องโอนให้แก่การประปาส่วนภูมภิาคเมือ่สิน้สดุอายุสญัญาให้สทิธิด�าเนิน

การผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา ได้แก่ ทีด่นิ โรงผลติน�า้ประปา และระบบในการจ่ายน�า้ประปาแสดงมลูค่าตามราคาทนุหักค่าตดัจ�าหน่ายสะสม
และค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี ค่าตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ในการผลติน�า้ประปาค�านวณโดยการใช้วธีิผนัแปรตามหน่วยผลติ ซึง่มวิีธีค�านวณดงัน้ี

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับงวด = ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
สุทธิ ณ วันต้นงวด x อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด = จ�านวนผลผลิตน�้าประปาจริงส�าหรับงวด

(จ�านวนผลผลติน�า้ประปาจรงิส�าหรบังวด + ประมาณการ 
จ�านวนผลผลติน�า้ประปาในอนาคตจนถึงวันสิน้สดุสญัญาให้สทิธิ

ด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา)
ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอน
 เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯสุทธิ ณ วันต้นงวด

= สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ
ทั้งหมด - ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด

 ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 งานระหว่างก่อสร้างแสดงมูลค่าตามราคาทุนและไม่มีการตัดจ�าหน่าย
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4.9 สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียและค่าตัดจ�าหน่าย
 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย (“สิทธิการด�าเนินงาน”) ในราคา

ทุนที่ซื้อมา โดยปันส่วนค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา และค่าสิทธิในการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียตามสัดส่วนรายได้ที่
คาดว่าจะได้รับที่ค�านวณได้ ณ วันที่ซื้อ

ก) สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา
 สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)  

ค่าตัดจ�าหน่ายของสิทธิในการด�าเนินงานดังกล่าวค�านวณโดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�านวณดังนี้

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับงวด = สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด 
x อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด = จ�านวนผลผลิตจริงของการผลิตน�้าประปาส�าหรับงวด

(จ�านวนผลผลติจรงิของการผลติน�า้ประปา 
ส�าหรบังวด + ประมาณการจ�านวนผลผลติในอนาคตของการผลติน�า้

ประปาจนถึงวันสิน้สดุสญัญาให้สทิธิด�าเนนิงาน)

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาสุทธิ
 ณ วันต้นงวด

= สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา - 
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ข) สิทธิในการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย
 สิทธิในการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจ�าหน่ายของ 

สิทธิในการด�าเนินงานดังกล่าวค�านวณโดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีค�านวณดังนี้

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับงวด = สิทธิในการด�าเนินการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด  
x อัตราส่วนการบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับงวด

อัตราส่วนการบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับงวด = จ�านวนผลผลิตจริงของการบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับงวด

(จ�านวนผลผลติจรงิของการบ�าบดัน�า้เสยีส�าหรบังวด +
ประมาณการจ�านวนผลผลติในอนาคตของการบ�าบดัน�า้เสยี

จนถึงวันสิน้สดุสญัญาให้สทิธิด�าเนนิงาน)

สิทธิในการด�าเนินการให้บริการบ�าบัด
 น�้าเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด

= สิทธิในการด�าเนินการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย -
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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4.10 สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและค่าตัดจ�าหน่าย
 ค่าสิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาที่เกิดจากการท่ีบริษัทฯซื้อหุ้นสามัญบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด ในราคาท่ีสูงกว่า

มลูค่ายุตธิรรมของบรษิทัย่อยดงักล่าวถือเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุใช้งานจ�ากัด ซึง่เเสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตัดจ�าหน่ายสะสมเเละ 
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 บรษิทัฯคดิค่าตดัจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสญัญาให้สทิธิด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาทีเ่หลอือยู่ของบรษิทัย่อยดงักล่าว 
นบัจากวันทีบ่รษิทัฯซือ้หุ้นสามญับรษิทัย่อย (ประมาณ 16 ปี) เเละจะมกีารประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์เมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์น้ันเกิด
การด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสิทธิในการด�าเนินการผลิตเเละจ�าหน่ายน�้าประปาทุก
สิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (สนิทรพัย์ทีท่�าให้ได้มาซึง่งานบรหิารจดัการและบ�ารงุรกัษา) ของบรษิทัย่อย แสดงมลูค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ�าหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
 
 บรษิทัย่อยตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมรีะบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจของสนิทรพัย์

นั้น (5 ปี) และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลา 
การตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักับบรษิทัฯ หมายถึง บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
 
 นอกจากน้ีบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบรษิทัร่วมและบคุคลท่ีมสีทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธิพล

อย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
 จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่ม ี

ตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�าการประเมินการด้อยค่าของสิทธิในการด�าเนิน
การผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
มูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถงึมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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4.15 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
 โครงการสมทบเงิน
 บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย

สะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ
และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 
 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อย

ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

 หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หัก
ด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก�าไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

4.16 ภาษีเงินได้
 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

5. กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี

 ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ในบางสถานการณ์ฝ่ายบรหิารอาจต้องใช้การประมาณและการตัง้สมมตฐิาน 
ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิท่ีแสดงในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ด้วยเหตนุีผ้ลท่ีเกิดข้ึนจรงิจงึอาจแตกต่างไปจากจ�านวน
ที่ประมาณไว้

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบรษิทัฯและบคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธุิรกิจโดยสามารถสรปุ
ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2555 2554 2555 2554

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ต้นทุนขายและบริการ - - 28 28 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 116 121 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่า 
ลบส่วนต่างที่ก�าหนดต่อปี

รายได้ค่าเช่า - - 1 - ราคาตามสัญญา

รายได้เงินปันผล - - 607 529 ตามที่ประกาศจ่าย

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ต้นทุนขายและบริการ - 2 - 2 เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,730 36 2,730 36 ราคาตามสัญญา

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้อื่น	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	9)

 (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน) 238 62 238 62

238 62 238 62

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

	 (หมายเหตุ	19)

 บริษัทย่อย - - 2,658 3,346

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน) 100 1,205 100 1,205

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 100 1,205 2,758 4,551

เจ้าหนี้เงินประกัน	-	บริษัทย่อย - - 5,000 5,000

- - 5,000 5,000

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ยอดคงค้างของเงนิให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบรษิทัฯและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และการเคลือ่นไหวของ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยำว
ลักษณะ

ควำมสัมพันธ์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

1 มกรำคม 2555 เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี ลดลงระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2555

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด บริษัทย่อย

 เงินต้น 2,402,500 - (310,000) 2,092,500

 ดอกเบี้ย 682 116,061 (115,580) 1,163

 รวม 2,403,182 116,061 (425,580) 2,093,663

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการท่ีเกีย่วข้องกันและดอกเบีย้ค้างรบั

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด 

 เงินต้น - - 2,092,500 2,402,500

 ดอกเบี้ย - - 1,163 682

รวม - - 2,093,663 2,403,182

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ - - (311,163) (310,682)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ - - 1,782,500 2,092,500

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่าลบส่วนต่างที่ก�าหนด (MLR-margin) ต่อปี และมี
ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกไตรมาส เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายภายในเดือนกันยายน 2562

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในระหว่างปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีใ่ห้แก่กรรมการและผูบ้รหิาร 

ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น 66 59 45 39

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1 1 1 1

รวม 67 60 46 40

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงิน งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

เงินสด 515 475 105 65

เงินฝากธนาคาร 2,676,350 1,966,630 2,098,286 1,405,117

รวม 2,676,865 1,967,105 2,098,391 1,405,182

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ�า มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 3.50 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.25 
ถึง 2.50 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วครำว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าและเงินฝากประจ�าธนาคารระยะเวลา 6 ถึง  
12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.28 ถึง 5.25 ต่อปี (2554: ร้อยละ 2.50 ถึง 5.25 ต่อปี)

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

เงินฝากประจ�าธนาคาร 1,769,990 1,633,827

1,769,990 1,633,827

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม 682,762 724,445

ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ - 30,063

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 514,678 502,938

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 129,137 74,689

1,326,577 1,332,135

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 3,096,567 2,965,962

9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ส่วนใหญ่มอีายุหนีค้งค้างนบัจากวันท่ีถึงก�าหนดช�าระน้อยกว่า 3 เดือน

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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10. เงินลงทุนระยะยำวอื่น

 ยอดคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วย เงินฝากประจ�าอายุ 22 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

11. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

วัตถุดิบ 7,453 8,066 5,016 5,303

อะไหล่ 16,190 16,803 9,991 10,260

รวม 23,643 24,869 15,007 15,563

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

บริษัท
ทุนเรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ                 

รับระหว่ำงปี

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - -

บรษิทั ประปาปทมุธาน ีจ�ากัด 1,200,000 1,200,000 98 98 3,998,310 3,998,310 606,606 528,600

4,698,310 4,698,310 606,606 528,600

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยสะสม (1,211,557) (989,456) - -

หัก เงินปันผลรับจากก�าไร
ก่อนการซื้อหุ้น (20,000) (20,000) - -

รวม 3,466,753 3,688,854 606,606 528,600

 ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี 2555 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด เป็นจ�านวน 303 ล้านบาท ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555

 ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2555 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด เป็นจ�านวน 304 ล้านบาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จ�ากัด มิได้มีการจ่ายเงินปันผล

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 
13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ใน
ประเทศ

งบกำรเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน
มูลค่ำตำมบัญชี 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด ลงทนุในบรษิทัอืน่ ไทย 30 30 2,766,100 36,100 2,771,313 24,808

รวม 2,766,100 36,100 2,771,313 24,808

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ใน
ประเทศ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน
มูลค่ำตำมบัญชี

ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด ลงทนุในบรษิทัอืน่ ไทย 30 30 2,766,100 36,100 2,766,100 36,100

รวม 2,766,100 36,100 2,766,100 36,100

13.2 ส่วนแบ่งก�าไร/ ขาดทุนและเงินปันผลรับ
 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร/ ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

งบกำรเงินรวม

ส่วนแบ่งก�ำไร/ ขำดทุนจำก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่ำงปี

2555 2554

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด 16,505 (11,292)

รวม 16,505 (11,292)

 ในระหว่างปี 2555 บริษัทร่วมดังกล่าวมิได้มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

ทุนเรียกช�ำระ
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม

รำยได้รวมส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม

ก�ำไร (ขำดทุน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวำคม

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด 9,200 100 45,154 6,499 22,881 6,437 2,578 1 55 (38)

 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 9,200 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�านวน 910 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบริษัทฯได้จ่าย
ช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯจ�านวน 2,730 ล้านบาทแล้ว

 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยการค�้าประกันบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด โดยบริษัทฯตกลงให้เงิน
สนบัสนนุในกรณีทีบ่รษิทัย่อยแห่งหนึง่ของบรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขเก่ียวกบัการกู้ยืมรวมถึงการผดินดัช�าระ
หนี้กับธนาคารผู้ให้กู้ของบริษัทย่อยดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 30) รวมเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 154 ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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15. สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม

ที่ดิน

โรงผลิตน�้ำประปำ 

และระบบในกำร

จ่ำยน�้ำประปำ

งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม

ราคาทุน 

1 มกราคม 2554 418,088 5,940,786 2,067 6,360,941

ซื้อเพิ่ม - 177 28,631 28,808

โอนเข้า (ออก) - 30,698 (30,698) -

31 ธันวาคม 2554 418,088 5,971,661 - 6,389,749

31 ธันวาคม 2555 418,088 5,971,661 - 6,389,749

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	

1 มกราคม 2554 198,414 2,541,641 - 2,740,055

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 17,045 265,229 - 282,274

31 ธันวาคม 2554 215,459 2,806,870 - 3,022,329

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 17,187 261,776 - 278,963

31 ธันวาคม 2555 232,646 3,068,646 - 3,301,292

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	

31 ธันวาคม 2554 202,629 3,164,791 - 3,367,420

31 ธันวาคม 2555 185,442 2,903,015 - 3,088,457
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	

2554 282,274

2555 278,963

 สินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด จะถูกโอนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาให้
สิทธิด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 25 ปี

16. สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและ                           
การให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย 1,410,075 1,410,075

หัก  สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและ                                            
การให้บริการบ�าบัดน�้าเสียตัดจ�าหน่ายสะสม (105,914) (76,246)

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและ                                               
การให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย - สุทธิ 1,304,161 1,333,829

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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17. สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ 
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม

2555 2554

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 3,169,109 3,169,109

หัก สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาตัดจ�าหน่าย
สะสม

(1,064,804) (869,810)

สิทธิในการด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา - สุทธิ 2,104,305 2,299,299

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2554 2,493

ซื้อเพิ่ม 11,611

31 ธันวาคม 2554 14,104

31 ธันวาคม 2555 14,104

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2554 -

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 1,095

31 ธันวาคม 2554 1,095

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 1,663

31 ธันวาคม 2555 2,758

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2554 13,009

31 ธันวาคม 2555 11,346

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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19. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,577 2,612

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 40,378 41,493 33,270 33,883

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 100 1,205 181 1,939

เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,889 1,675 - -

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง) 819 9,885 819 9,885

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3,652 5,086 3,090 3,542

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย 10,775 5,993 10,775 5,993

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 52,510 43,212 31,028 26,609

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 110,123 108,549 81,740 84,463

20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ) กำรช�ำระคืน
งบกำรเงิน งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

1. MLR - อัตราที่ระบุใน
สัญญาระหว่าง
2.00% - 2.25%

ช�าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553
ถึงเดือนมิถุนายน 2562 1,240,000 1,350,000 1,240,000 1,350,000

2. MLR - อัตราที่ระบุใน
สัญญาระหว่าง
2.00% - 2.25%

ช�าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 
ถึงเดือนกันยายน 2562 2,430,000 2,790,000 2,430,000 2,790,000

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ�า 6 เดือน บวกส่วน

ต่างที่ก�าหนดต่อปี

ช�าระคืนครั้งเดียวทั้งจ�านวน
ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2563 2,760,000 - 2,760,000 -

รวม 6,430,000 4,140,000 6,430,000 4,140,000

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (490,000) (470,000) (490,000) (470,000)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5,940,000 3,670,000 5,940,000 3,670,000

 เงนิกู้ยืมระยะยาวในข้อ 2. และข้อ 3. ระบเุงือ่นไขทางการเงินบางประการทีบ่รษิทัฯต้องปฏิบตัติาม เช่น การด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิ เป็นต้น
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21. หุ้นกู้
(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้ อำยุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน อัตรำดอกเบี้ย

งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(ร้อยละต่อปี)

1 3 ปี 26 กุมภาพันธ์ 2552 26 กุมภาพันธ์ 2555 4.00 - 3,500,000

2 5 ปี 26 กุมภาพันธ์ 2552 26 กุมภาพันธ์ 2557 4.75 1,700,000 1,700,000

3 7 ปี 26 กุมภาพันธ์ 2552 26 กุมภาพันธ์ 2559 5.35 1,800,000 1,800,000

4 7 ปี 22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2562 4.40 1,500,000 -

5 10 ปี 22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2565 4.60 2,000,000 -

รวม 7,000,000 7,000,000

หัก หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (3,500,000)

หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (9,529) (3,792)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 6,990,471 3,496,208

 หุ้นกู้ของบริษัทฯทั้งหมด มีมูลคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิไมม่ีหลักประกนัและมีผูแ้ทนผู้ถอืหุ้นกู้ โดย
จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

22. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 12,065 9,259 4,999 3,623

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,760 2,436 1,378 1,231

ต้นทุนดอกเบี้ย 483 370 200 145

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (528) - - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 14,780 12,065 6,577 4,999

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,760 2,436 1,378 1,231

ต้นทุนดอกเบี้ย 483 370 200 145

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 3,243 2,806 1,578 1,376

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขายและบริการ 1,266 1,088 148 125

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,977 1,718 1,430 1,251

 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.0 4.0 4.0 4.0

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน) 1.5 - 7.0 1.5 - 7.0 5.0 5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0 - 14.0 0 - 14.0 0 - 14.0 0 - 14.0

 จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ปี 2555 14,780 6,577

ปี 2554 12,065 4,999

ปี 2553 9,259 3,623

ปี 2552 6,501 2,408

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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23. ส�ำรองตำมกฎหมำย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้ 
เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ารอง 
ตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24. ส�ำรองอื่น

 ตามข้อก�าหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ก�าหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรส�ารอง
ก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวนร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 

25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 145,359 147,471 69,164 64,471

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 373,650 345,895 366,010 339,020

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในการผลิตน�้าประปาท่ีต้องโอนเมื่อสิ้นสุด
อายุสัญญาฯ 278,963 282,274 - -

ค่าตัดจ�าหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 222,101 221,494

ค่าบริหารและจัดการ - 2,075 28,366 29,925

ค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบ�ารุง 730,454 571,502 444,626 339,305

26. ภำษีเงินได้

 ภาษเีงนิได้นิตบิคุคลของบรษิทัฯค�านวณขึน้จากก�าไรของกิจการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2555 หลงั
จากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการค�านวณภาษี

 
 ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2552 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิจากส�านักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 

ซึ่งจากการประเมินของส�านักงานดังกล่าว ท�าให้บริษัทย่อยต้องเริ่มจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เพื่อลดความเสียหาย
ทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการประเมนิดงักล่าว บรษิทัย่อยได้บนัทกึภาษเีงนิได้นิตบิคุคลของปี 2551 ถงึปี 2554 เป็นจ�านวนรวม 580 ล้านบาทเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว บริษัทย่อย จึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรกับ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมสรรพากรตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2552 

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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 ในระหว่างไตรมาสทีห่น่ึงของปีปัจจบุนั บรษิทัย่อยได้รบัหนงัสอืค�าวินจิฉยัอทุธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ว่า บรษิทัย่อยสามารถ
ใช้ผลขาดทุนสุทธิได้ตามที่บริษัทย่อยเคยยื่นไว้เดิม ซึ่งจากค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว บริษัทย่อยมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ไตรมาส
สามปี 2554 เป็นต้นไปจ�านวน 86 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทย่อยมีสิทธิได้รับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้จ่ายช�าระไปแล้วของปี 2551 ถึงปี 2553 
คืน โดยบริษัทย่อยได้ด�าเนินการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ช�าระแล้วของปี 2551 ถึงปี 2553 เป็นจ�านวนเงินรวม 386 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากส�านักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้บันทึกกลับรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 
2554 ที่บันทึกไว้เกินจ�านวน 91 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาสที่หนึ่งของปีปัจจุบันแล้ว

 นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทย่อย ได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2551 จ�านวน 62 ล้านบาท จากส�านักงาน
สรรพากร โดยบริษัทย่อย ได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดปัจจุบันแล้ว

27. กำรส่งเสริมกำรลงทุน

 บรษิทัฯได้รับสทิธิพิเศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนส�าหรบัการผลติน�า้ประปาตามบตัรส่งเสรมิการลงทนุเลขท่ี 1382(2)/2545 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2545 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระส�าคัญดังนี้

• การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการน�าเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก�าหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วัน

ที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547)
• สิทธิดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม 2555

 ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการผลิตน�้าประปาตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระส�าคัญดังนี้

• การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการน�าเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก�าหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วัน

ที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 กันยายน 2553) 

 รายได้ของบริษัทฯส�าหรับปีจ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

กิจกำรที่ได้รับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุน

กิจกำรที่ไม่ได้รับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายน�า้ประปา 1,782,494 2,864,698 1,436,466 123,268 3,218,960 2,987,966

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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28. ก�ำไรต่อหุ้น

 ก�าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�านวนถัวเฉลีย่
ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท) 2,421,321 2,112,969 2,123,994 2,062,685

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 0.61 0.53 0.53 0.52

29. ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด�าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา และด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังน้ัน รายได้ ก�าไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเก่ียวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและ 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

30. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยและพนกังานบรษิทัฯได้ร่วมกันจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญัตกิองทุนส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ�ากัดและบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนักงาน
นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
เป็นจ�านวนเงิน 6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ 3 ล้านบาท) (2554: 5 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 2 ล้านบาท)

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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31. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย
เงินปันผลจ่ำย

ต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�าเนินงานส่วนที่ได้รับการ 
ส่งเสริมการลงทุนส�าหรบัเดอืนกรกฎาคมจนถึงเดอืน
ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฎในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจ�าปี 2554
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554

798,000 0.20

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน
ส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับเดือน
มกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 
สิงหาคม 2554

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 ครั้งที่ 3/2554
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

598,500 0.15

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2554 1,396,500 0.35

เงินปันผลจ่ายจากผลการด�าเนินงานส่วนที่ได้รับการ
 ส่งเสริมการลงทุนส�าหรบัเดอืนกรกฎาคมจนถึงเดอืน

ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฎในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจ�าปี 2555
 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555

997,500 0.25

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน
ส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับเดือน
มกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียน ผู ้ถือหุ้น ณ วันที่  
10 สิงหาคม 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 ครั้งที่ 3/2555
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

877,800 0.22

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2555 1,875,300 0.47

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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32. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคารส�านักงาน (2554: 

2 ล้านบาท)

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น
ก) บริษัทฯได้ท�าสัญญาการบริหารจัดการและการซ่อมบ�ารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่าวบริหาร

จัดการและการซ่อมบ�ารุงรักษา ระบบผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาและบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดยภายใต้เง่ือนไขสัญญา 
ดังกล่าวบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ข) บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด ได้ท�าสัญญาการซ่อมบ�ารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด เพื่อให้บริษัทดังกล่าวท�าการซ่อม
บ�ารุงรักษา โดยภายใต้เงื่อนไขสัญญาดังกล่าว บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด ต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่นๆ เป็นจ�านวนเงินรวม 8 ล้านบาท (2554: 6 ล้านบาท)

32.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน
 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดินท่ีใช้เป็นอาคารส�านักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 

2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2578

 บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ำยช�ำระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2555 2554

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 3

มากกว่า 5 ปี 9 9

 ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท (2554: 1 ล้านบาท)

32.4 หนังสือค�้าประกันธนาคาร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม บริษัทฯและบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็น

จ�านวน 265 ล้านบาท (2554: 262 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกันตามสัญญาซื้อขายน�้าประปากับการประปาส่วนภูมิภาคจ�านวน 210 ล้านบาท (2554: 212 
ล้านบาท) เพ่ือค�า้ประกันการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 55 ล้านบาท (2554: 50 ล้านบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: เพ่ือค�า้ประกันตามสญัญาซือ้ขาย
น�้าประปากับการประปาส่วนภูมิภาคจ�านวน 50 ล้านบาท (2554: 52 ล้านบาท) เพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 37 ล้านบาท (2554: 31 
ล้านบาท))

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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32.5 คดีฟ้องร้อง
 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
 ในเดอืนสงิหาคม 2547 บรษิทั ประปาปทุมธาน ีจ�ากัด ได้ถูกบคุคลหนึง่ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการพิจารณาข้อพิพาทใน

การเรยีกร้องค่าเสยีหายจากบรษิทัดงักล่าว (ผูค้ดัค้านท่ี 2) ร่วมกบัการประปาส่วนภูมภิาค (ผูค้ดัค้านที ่1) เป็นจ�านวนทนุทรพัย์รวมประมาณ 
64.5 ล้านบาท จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดังกล่าว อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโรงงานผลิตน�้าประปา ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทดังกล่าว 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกล่าวได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคัดค้านค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ยกค�าเสนอ
ข้อพิพากษาดังกล่าว

 อย่างไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด ไม่ได้มีการตั้งส�ารองเผื่อผลเสียหายจากข้อพิพาทดังกล่าวไว้ในบัญชีเนื่องจากฝ่ายบริหารของ
บริษัทดังกล่าวเชื่อว่าจะไม่มีค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงินที่เป็นสาระส�าคัญจากข้อพิพาทดังกล่าว 

33. เครื่องมือทำงกำรเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 เครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและ 

การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้าและ 
ลกูหนีอ้ืน่ เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ หุน้กู้และเงนิกู้ยืมระยะยาว บรษิทัฯ
และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกหน้ี เนื่องจาก 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมลีกูค้าหลกัรายเดยีวคอืการประปาส่วนภูมภิาค อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากการประปาส่วนภูมภิาคเป็นหน่วยงานราชการ 
ดงันัน้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ดงักล่าว จ�านวนเงนิสงูสดุท่ีบรษิทัฯอาจ
ต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเก่ียวเนือ่งกับเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทนุชัว่คราว เงนิลงทุนระยะยาว

อื่น เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทาง 
การเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยง 
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่า 

 สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิท่ีส�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิท่ีมอีตัราดอกเบีย้
คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ

ตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริงภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

มำกกว่ำ
5 ปี

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,264 - - 1,399 14 2,677 0.10 - 3.50  
เงินลงทุนชั่วคราว 2,967 - - - 129 3,096 2.28 - 5.25 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 452 452 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 200 - - - 200 4.00

4,231 200 - 1,399 595 6,425
หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 110 110 -
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 6,430 - 6,430 3.9813 - 5.125
หุ้นกู้ - 3,497 3,493 - - 6,990 4.00 - 5.35

- 3,497 3,493 6,430 110 13,530

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ

ตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริงภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 603 - 1,084 280 1,967 0.25 - 2.50
เงินลงทุนชั่วคราว 2,891 - - 75 2,966 2.50 - 5.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 431 431 -

3,494 - 1,084 786 5,364
หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 109 109 -
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 4,140 - 4,140 3.625 - 5.125
หุ้นกู้ 3,500 3,496 - - 6,996 4.00 - 5.35

3,500 3,496 4,140 109 11,245

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ

ตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริงภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

มำกกว่ำ
5 ปี

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,089 - - 1,003 6 2,098 0.375 - 3.50  
เงินลงทุนชั่วคราว 2,967 - - - 129 3,096 2.28 - 5.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 296 296 -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน - - - 2,094 - 2,094 5.00 - 5.25

4,056 - - 3,097 431 7,584
หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 82 82 -
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 6,430 - 6,430 3.9813 - 5.125
หุ้นกู้ - 3,497 3,493 - - 6,990 4.00 - 5.35

- 3,497 3,493 6,430 82 13,502

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ

ตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริงภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 164 - 967 274 1,405 0.25 - 2.50
เงินลงทุนชั่วคราว 2,891 - - 75 2,966 2.50 - 5.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 291 291 -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,403 - 2,403 3.75 - 5.125

3,055 - 3,370 640 7,065
หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 84 84 -
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 4,140 - 4,140 3.625 - 5.125
หุ้นกู้ 3,500 3,496 - - 6,996 4.00 - 5.35

3,500 3,496 4,140 84 11,220

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา 

ต่างประเทศที่มีสาระส�าคัญ

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 มลูค่ายุตธิรรม หมายถึง จ�านวนเงนิท่ีผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กันหรอืจ่ายช�าระหน้ีสนิในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และ

เตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเก่ียวข้องกัน วิธีการก�าหนดมลูค่ายุตธิรรมขึน้
อยู่กับลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูค่ายุตธิรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสดุ หรอืก�าหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์การวัดมลูค่าท่ีเหมาะสม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันส้ัน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่แสดงมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชท่ีีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน

ข) เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ค) หุ้นกู้ท่ีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบีย้โดยประมาณในตลาดปัจจบุนัส�าหรบัเงนิกู้ยืมทีม่เีงือ่นไขใกล้เคยีงกัน ซึง่มลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณมมีลูค่าใกล้เคยีงกับมลูค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญมีมูลค่าโดยประมาณใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินโดยไม่มีผลแตกต่างอย่างมีสาระส�าคัญ

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด�ารงไว้ซึ่งความ
สามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.3:1 (2554: 1.13:1) และบริษัทฯมี
อัตราส่วนเท่ากับ 1.35:1 (2554: 1.14:1)

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

รายงานประจ�าปี 2555น�้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม
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