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WATER
Wee Operate Water Business and Wastewater Treatment 

เราร่วมกันด�าเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน�้าแบบครบวงจร รวมถึงการบ�าบัดน�้าเสีย 
อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน�้า พร้อมน�าผลประโยชน์สูงสุดสู่ทุกคน อย่างเท่าเทียม

 นํ้า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนํ้าประปา 

ที่สะอาดเหมาะสําหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมท้ังสามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตของ 

โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด(มหาชน) จึงมุ่งผลิตนํ้าประปาที่มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานสากล โดยยดึหลกัปฏบิตั ิ3 ประการ คอื ความสะอาด เพยีงพอ และตอ่เนือ่ง  ทุกคนสามารถ 

ไว้วางใจในนํ้าประปาจากเราเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน

    

 สะอำด
 เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการผลิตและจ่ายนํ้า ทําให้สามารถควบคุม 

คุณภาพนํ้าประปาได้ตลอดเวลา รวมถึงตรวจสอบและได้รับการยืนยันคุณภาพน้ําจากกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข จึงมั่นใจได้ว่านํ้าประปาที่จ่ายโดยบริษัทฯ มีความสะอาดและมีคุณภาพ

 เพียงพอ
 เราวางระบบการผลิตน้ําประปาด้วยอตัรากาํลังการผลิตสูงสุดท่ี 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

และมถีงักกัเกบ็นํา้ประปาจาํนวน 5 แห่ง สามารถกกัเกบ็น้ําประปารวมกนัได้ถงึ 156,000 ลูกบาศก์เมตร 

จึงมั่นใจได้ว่าในทุกพื้นที่ที่ให้บรกิารนํา้ประปาของบริษัทฯ จะมีปรมิาณนํ้าประปาและแรงดันที่เพียงพอ

ตลอดเวลา

 ต่อเนื่อง
 เราติดตั้งหน่วยการผลิตรวมทั้งเครื่องสูบจ่ายนํ้าให้มีหน่วยสํารองเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและ

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการจัดการซ่อมบํารุง เพื่อสามารถรองรับการจ่ายน้ําประปา

ให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 
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ENERGY
Wee Expand Ideas to Provide Alternative Energy

เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์  
เพื่อเป็นการขยายไปสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่น พลังงานลม

และพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อันจะเป็นการช่วยคืนสมดุลสู่ธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

 ในปัจจบุนัปัญหามลพษิทางอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อนมสีาเหตหุลกัมาจากไอเสยีท่ีเกดิ

ขึ้นในระหว่างการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดจากนํ้ามันดิบ ดังนั้นปัญหาเหล่านี้จึงสามารถแก้ไขได้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน โดยแนวทางที่จะเปลี่ยนไปครั้งนี้จะต้องคํานึงถึงความ

เพียงพอของพลังงานสําหรับอนาคตด้วย บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความ

สําคัญของปัญหานี้เป็นอย่างดี เราจึงเริ่มศึกษาและลงทุนในโครงการที่จะติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ

เตรียมพร้อมสําหรับการนําพลังงานทดแทนไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้

พลังงานอย่างคุ้มค่ายั่งยืนและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

 พลังงำนแสงอำทิตย์
 พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องด้วย 

เซลล์แสงอาทติย์สามารถนาํมาใช้ผลติไฟฟ้าเพือ่เป็นพลงังานไฟฟ้าได้โดยตรง พร้อมท้ังยงัเป็นพลงังาน

สะอาดที่ไม่ทําปฎิกิริยาใดๆ ให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอีกด้วย 

 พลังงำนลม
 พลังงานลม เป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่เราสนใจที่จะศึกษาลงทุน นอกจากจะสามารถมา

ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่นผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้ในกระบวนการสูบนํ้า  พลังงานลมยังเป็น

พลงังานธรรมชาตทิีส่ะอาดบรสุิทธิใ์ช้แล้วไม่มวัีนหมดส้ินไปจากโลกอกีด้วย เพราะนอกจากจะเป็นหน่ึง

ในพลังงานทดแทนหลักที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกและมีเทคโนโลยีอยู่ขั้นในขั้นที่เสถียรแล้ว 

ยังเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าใหม่สําหรับประเทศไทย ซึ่งมีผู้พัฒนาโครงการอยู่เพียงไม่กี่รายเราจึงหวังที่

จะเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมบุกเบิกพลังงานลมในประเทศไทย

 พลังงำนอื่นๆ  

 ยังมีพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่เราให้ความสนใจและพัฒนาเพื่อขยายไปสู่การบริการจากเราใน 

อนาคตอาท ิพลงังานชวีมวล ท่ีใช้การเผาเชือ้เพลิงท่ีมาจากชวีะ หรอืส่ิงมชีวิีตเช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย 

เศษไม้ เศษหญ้า เศษเหลือทิง้จากการเกษตร เอาไปป่ันไฟ หรอื พลังงานอณุหภมู ิเป็นพลังงานทดแทน

ใหม่ในยุคโลกร้อน พลังงานอุณหภูมิเกิดจากความร้อนของแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนเหล่านี้มาใช้

งาน โดยใช้เครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ
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ENVIRONMENT
Wee go together with green eco solution for all

เราก้าวไปด้วยกััน มีจิตส�านึกร่วมกัน พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในสังคม

และองค์กรจะได้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

 บรษัิท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) มคีวามมุง่มัน่ในการดําเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการรกัษา

สิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ พร้อมทั้งปรับปรุงการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยก

ระดับความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในสังคมและองค์กรได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการ

วางแผนควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือ

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 2. สนับสนุนให้ความร่วมมือกับชุมชน เพื่อดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อม

 3.  มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น ธุรกิจบําบัดนํ้าเสีนชุมชน 

และการกําจัดขยะ
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 มหานครที่ยั่งยืน (Sustainable City)

มหำนคร หรือ Metropolis 
หมายถงึ ชมุชนเมอืงทีม่กีารอาศยัอยูข่องประชากรอยา่งหนาแนน่ มคีวามสาํคัญในด้านการเมอืง 

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อมูลของสหประชาชาติระบุว่า ในปี 2007 ประชากร

ในเขตเมืองมีจํานวนประมาณ 3.29 พันล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและในปี 2050 จะขยาย

ตัวเป็น 6.39 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 69.6 ของประชากรโลก 

ปี 2010 World atlas ได้จัดให้เมืองโตเกียวเป็นเมืองที่มีจํานวนประชากรสูงที่สุดในโลก ขณะที่

กรงุเทพฯ เป็นอนัดบัที ่28 แสดงใหเ้หน็ถงึการกระจกุตวัของเมอืงมหานครหลายแหง่ จงึทําใหต้อ้งเผชญิ

กับความท้าทายในการวางแผนบริหารจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐานอันได้แก่ นํ้าประปา นํ้าเสีย ไฟฟ้า 

และขยะ 

  

ทรัพยากรกับความขัดแย้ง
เมื่อประชากรในเขตเมืองเพิ่มจํานวนขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคเพิ่ม 

ตามไปด้วย ส่ิงสําคัญ คือ ทรัพยากรท่ีมีอยู่แต่เดิมเฉพาะในเขตเมืองน้ันไม่สามารถรองรับความต้องการ 

ของประชากรได้ จนต้องแสวงหาทรัพยากรจากแหล่งอื่น สิ่งเหล่านี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง

ระหว่างเมืองกับชุมชนในแหล่งทรัพยากร เช่น กรณีข้อขัดแย้งในการใช้นํ้าจากอ่างเก็บนํ้าลําแซะของ 

เทศบาลนครนครราชสีมา การคัดค้านการสร้างเขื่อน และโรงไฟฟ้า เป็นต้น การบริหารจัดการของรัฐ

จึงต้องสร้างความสมดุลทั้งความต้องการของมหานครและชุมชนต้นทรัพยากรด้วย

 

ประเทศสิงค์โปร์เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดทั้งด้าน 

อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) โดยกําหนดเป็นเป้าหมายที่จะลดปริมาณการใช้น้ําของ 

ประชากรจากเดิม 155 ลิตรต่อคนต่อวัน เป็น 140 ลิตรต่อคนต่อวัน ในปี 2030 และมุ่งเน้นการพัฒนา 

พื้นท่ีรองรับนํ้าฝนภายในตัวเมืองให้ได้ร้อยละ 90 ในปี 2060 การพัฒนาสถาปัตยกรรมโดยคํานึงถึง 

การใช้ประโยชน์เพื่อรวบรวมนํ้าฝน ซึ่งเกิดขึ้นแม้แต่ในประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่ด้านพลังงาน  

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการผลิตไฟฟ้าใช้เอง เช่น 

โซลาร์เซลล์บนหลังคาและอาคารสูงก็ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งหมดนี้คือ

ความพยายามเพื่อให้มหานครสามารถอยู่รอดได้โดยพึ่งพาชุมชนต้นทรัพยากรน้อยลง

Rank/City/Country/Population                                                                                                        

1. Tokyo, Japan - 32,450,000   2.   Seoul, South Korea -   20,550,000
3. Mexico City, Mexico - 20,450,000   4.   New York City, USA -   19,750,000
5. Mumbai, India - 19,200,000   6.   Jakarta, Indonesia -   18,900,000
7. Sao Paulo, Brazil - 18,850,000   8.   Delhi, India -   18,680,000
9. Osaka/Kobe, Japan - 17,350,000   10. Shanghai, China -   16,650,000
28. Bangkok, Thailand - 7,221,000                                                                                                  

Region Urban population (million) Percentage urban

1950 1975 2007 2025 2050 1950 1975 2007 2025 2050

World 737 1518 3294 4584 6398 29.1 37.3 49.4 57.2 69.6

More developed region 427 702 916 995 1071 52.5 67.0 74.4 79.0 86.0

Less developed region 310 817 2382 3590 5327 18.0 27.0 43.8 53.2 67.0

Africa 32 107 373 658 1233 14.5 25.7 38.7 47.2 61.8

Asia 237 574 1645 2440 3486 16.8 24.0 40.8 51.1 66.2

Europe 281 444 528 545 557 51.2 65.7 72.2 76.2 83.8

Latin America and the Caribbean 69 198 448 575 683 41.4 61.1 78.3 83.5 88.7

North America 110 180 275 365 402 63.9 73.8 81.3 85.7 90.2

Oceania 8 13 24 27 31 62.0 71.5 70.5 71.9 76.4

Global trends in urbanization, 1950-2050

Source; UN, 2008, pp3-5
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 ได้มา บริโภค และ ……
 ขยะ สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย คือ ผลพลอยได้สุดท้ายที่เกิดจากทั้งกิจกรรมการผลิต และการ

บริโภค มหานครท้ังหลายจึงต้องลงทุนในระบบการจัดการสุขาภิบาลที่ดี ตั้งแต่การจัดเก็บ รวบรวม  

คดัแยก การกาํจัดท่ีถูกตอ้ง และการบาํบดันํา้เสยีกอ่นปลอ่ยลงสูแ่หลง่นํา้ธรรมชาต ิตวัอยา่งการจดัการ

ท่ีดตีวัอยา่งหนึง่คือคลองชองเกซอน กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เดิมมสีภาพเนา่เสยี และเป็นท่ีอาศัย

ของชุมชนแออัด จนในปี 2005 ได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงามจนเป็นสถานที่พักผ่อน และแหล่ง

ท่องเที่ยวสําคัญของเมือง สําหรับในประเทศไทยนั้น “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม

ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” เป็นอีกหนึ่งแนวความคิดในการพัฒนาสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลให้

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ในขณะเดียวกันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ได้มีการนํานํ้าเสียที่

ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างสิงคโปร์ ลอนดอน หรือซิดนีย์ เป็นต้น
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 ไม่ใช่ใคร แต่เป็นเรา ไม่ใช่พรุ่งนี้ แต่เป็นวันนี้
 สิ่งที่ประชากรในมหานครควรเริ่มคือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด แม้ว่าการพัฒนา 

เทคโนโลยีในระยะยาวนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่สิ่งที่สําคัญคงเป็นการให้การศึกษา 

และความเข้าใจ โดยเฉพาะกับนโยบาย “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ที่เริ่มเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในพิธี 

สารโตเกียวและกําลังแพร่หลายในโลก โดยให้ความสําคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ 

กําหนดเป็นมูลค่าที่ต้องจ่ายสําหรับผู้ก่อมลพิษด้วยผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกว่า ‘Carbon credit’ สร้างเป็น

แรงผลักให้เกิดการลดและหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันเมืองใหญ่ๆ 

ทั่วโลกพยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักว่า แท้จริงแล้วของเสียและมลภาวะต่างๆ นั้น 

เกิดจาก “เราทุกคน” และเร่ิมทดสอบ ‘ความเต็มใจจะจ่าย’ ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นโดยเริ่มจาก 

พื้ฐานอย่างง่าย เช่น ค่านํ้าดิบ ค่าเก็บขยะ และค่าบําบัดนํ้าเสีย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 โดยสรุปแล้วการขยายตัวของมหานครเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไม่สามารถหยุด 

ยั้งได้ แต่เราสามารถกําหนดทิศทางและสร้างความยั่งยืนได้ ในอนาคตข้างหน้ามหานครที่ยิ่งใหญ่อาจ

ไม่ใช่มหานครท่ีรํ่ารวยทางเศรษฐกิจ แต่เป็นมหานครท่ีประชาชนสามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลท้ัง 

ทางเศรษฐกิจ ความสุข และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงต้องใช้ความมีส่วนร่วมของชาวมหานครทุกคน



บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับวิสัยทัศน์ใหม่ “เป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศ
ในการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้า  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อม” พร้อมกับ
ปรับแผนธุรกิจและโครงสร้างการลงทุน โดยให้ความส�าคัญกับธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

“
 ”
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 สารจากประธานกรรมการบริษัท

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ดําเนินงานเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ด้วย 

เจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย ตลอดจน 

ความรบัผดิชอบต่อชมุชมและผูมี้ส่วนได้เสยี อีกทัง้บรษิทัฯ ยงัมุง่มัน่และดาํเนนิธรุกจิให้เป็นไปตามหลกั 

ธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้ขยายกําลัง 

การผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนํ้าประปาจากเดิม 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 

440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการ การใช้นํ้าประปาของประชาชนในพื้นที่  

ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 ในปี 2553 นี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับวิสัยทัศน์ใหม่ “เป็นบริษัทชั้นนําของประเทศในการ

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับนํ้า  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อม” พร้อมกับปรับแผนธุรกิจและโครงสร้างการลงทุน 

โดยให้ความสําคัญกับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจบําบัดนํ้าเสียและธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ทดแทน ควบคู่ไปกับธุรกิจนํ้าประปา เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการเงินให้

มากยิ่งขึ้น

 ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความมั่นใจต่อบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน และด้วยความรู้ ความสามารถของทีม

ผูบ้รหิารและพนกังาน ตลอดจนการสนับสนุนของหน่วยงานท่ีสําคัญ ทําให้มัน่ใจไดว่้าบรษัิทฯ จะเตบิโต

ด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ

(ดร. ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

16 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง 

เพียงพอและทันเวลาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงิน 

ดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในและสอบทานผลการตรวจสอบ

ภายใน รวมถงึการประเมนิผลการดําเนินงานและระบบการควบคมุภายในระหว่างปี 2553 ซ่ึงสรปุได้ว่า 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือนํ้าประปาไทย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการ

ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเข้าทํารายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2553 เพื่อให้แน่ใจว่า การ 

ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัมคีวามสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชน์สูงสุดตอ่บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ สอบทาน 

ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดของบริษัทฯ  

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งต้ังนางสาวศิราภรณ์ 

เอือ้อนนัตก์ลุ ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขที ่3844 และ/หรอื นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

เลขที ่4958 และ/หรอื นายศภุชยั ปัญญาวัฒโน ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขท่ี 3930 แห่งบรษัิท สาํนักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2553 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็น

จํานวนเงินรวมไม่เกิน 1,125,000 บาท 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง 

คุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย วิศวกรรม การบริหารองค์กร และมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไพรชั เมฆอาภรณ ์และ นายสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ เปน็กรรมการตรวจสอบและหัวหนา้แผนกตรวจสอบ 

ภายในทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนด 

ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2553 มีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 4 ครั้ง โดยกรรมการ 

ตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน 3 ครั้ง และ 1 ครั้งมีกรรมการตรวจสอบลาประชุม 1 ท่าน 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจําปี 

2553 โดยผู้สอบบัญชีและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงนิใหม้คีวาม 
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6. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากระบวนการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแล 

จากบรษิทัฯ ตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมาย และกํากบัดแูลให้บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคัญท่ีเกีย่วขอ้ง 

กับบริษัทฯ ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา 

โปร่งใส มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบด้วยความรู้ความ 

สามารถและเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยว 

ข้องซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ตามขอบเขต 

อาํนาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและใหค้วามเหน็วา่บรษิทัฯ ได้จดัทํางบการเงนิอยา่งถกูตอ้ง มกีารปฏบัิต ิ

งานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปส่งผลให้รายงานการเงินมีความถูกต้องตามท่ีควร 

ในสาระและเชือ่ถอืได ้ มีการเปดิเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนั หรอืรายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีการมอบอํานาจและอนุมัติให้ดําเนินงานอย่างมีขั้นตอนตาม 

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้เป็นไปตามระบการควบคุมภายในที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสม 

ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 

มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน

  (นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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18 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
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เป็นบริษัทชั้นนําของประเทศในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับนํ้า  
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) คุณค่ำองค์กร (Corporate Values)

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์  
บนพ้ืนฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ดําเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานของความ
พึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ
• พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ทํางานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม และ
• ทํางานเป็นทีม

 วิสัยทัศน์  



กำรด�ำเนินงำนในรอบปี

20 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited
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4,000_
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2,968
(68%)

2553 2552 2551 2550

1,378
(32%)

2,647 
(66%)

1,347
(34%)

2,356 
(66%)

1,213
(34%)

1,987 
(77%)

1,580
(23%)

บมจ. น�้ำประปำไทย

บจก. ประปำปทุมธำนี

 โครงสร้างรายได้
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ในปี 2550 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (ประปาปทุมธานี) 

ในอัตราร้อยละ 98 ของทุนชําระแล้ว และในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ซื้อสิทธิในการบริหารจัดการ 

นํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ดังนั้น รายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประกอบด้วย 1) รายได้จากการขายนํ้าประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม รายได้

จากการขายนํ้าประปาและรายได้จากการให้บริการบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2)  

รายได้จากการขายนํ้าประปาในพื้นที่รังสิต และพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งแสดงได้ดังนี้
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22 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 

รำยกำร
งบการเงินรวม 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2551 2007 2553 2552 2551 2007

สินทรัพย์รวม 21,488 21,064 17,895 18,681 21,167 20,868 14,547 15,226

หนี้สินรวม 12,004 12,370 9,558 13,966 11,876 12,260 6,188 10,123

ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,484 8,695 8,336 4,715 9,291 8,608 8,360 5,103

ขายและบริการ 4,395 4,048 3,569 2,567 2,968 2,659 2,356 1,986

รายได้รวม 4,420 4,067 3,639 2,623 3,554 2,991 2,478 2,016

ต้นทุนขายและบริการ 1,294 1,199 1,177 781 798 683 629 533

ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหาร 197 208 168 158 135 147 118 126

กําไรขั้นต้น 3,101 2,850 2,428 1,809 2,170 1,976 1,727 1,454

กําไรสุทธิของบริษัทฯ 2,063 1,594 1,358 920 1,958 1,485 1,000 724

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 2.38 2.18 2.08 1.43 2.33 2.16 2.10 1.55

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.52 0.40 0.37 0.28 0.49 0.37 0.27 0.22

(หน่วย : ล้ำนบำท)

 การด�าเนินงานในรอบปี
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

รำยกำร
งบการเงินรวม 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2551 2550 2553 2552 2551 2550

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 69.83 70.39 67.36 70.48 73.11 74.33 73.28 73.18

อัตรากําไรสุทธิ (%) 46.74 39.18 37.33 35.07 55.11 49.67 40.36 35.94

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 22.70 18.77 20.89 21.39 21.89 17.51 14.86 15.10

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 9.70 8.18 7.43 6.27 9.32 8.39 6.72 5.46

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 19.12 16.03 14.64 11.58 16.54 18.99 14.78 10.94

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.27 1.42 1.15 2.96 1.28 1.42 0.74 1.98

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 7.60 5.63 4.69 3.47 5.32 5.36 3.90 3.18

Net Debt / EBITDA (เท่า) 2.39 2.52 2.96 5.83 2.82 3.50 2.44 5.32

  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 61.84 77.61 44.06 17.66 64.21 83.27 59.85 22.43

(หน่วย : ล้ำนบำท)
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2553 2552 2551 2550

21,488
21,064

17,895
18,681

 สินทรัพย์รวม 
 (หน่วย : ล้ำนบำท)

 รายได้รวม  
  (หน่วย : ล้ำนบำท)

2553 2552 2551 2550

4,420

4,067
3,639

2,623
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 อัตราก�าไรขั้นต้น/อัตราก�าไรสุทธิ 
 (%)
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 ก�าไรขั้นต้น/ก�าไรสุทธิของบรษัทฯ 
(หน่วย : ล้ำนบำท)

2553 2552 2551 2550 2553 2552 2551 2550

อัตรากําไรขั้นต้น           อัตรากําไรสุทธิ

2,428

1,809

กําไรขั้นต้น    กําไรสุทธิ
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 รายงานและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน 
รายการส�าคัญที่เกิดขึ้นในปี 2552 และปี 2553

ก) เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2552 บรษิทัฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ด้อยสทิธแิละไม่มีประกนั

อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี จํานวนเงินรวม 7,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม

ระยะยาวท้ังจํานวนและเพือ่การขยายกําลงัการผลติและส่งนํา้ประปาของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดของ

หุ้นกู้สรุปได้ดังนี้ 

หุ้นกู้ วันที่ครบกำาหนด อัตราดอกเบี้ย จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 26 ก.พ. 2555 4.00% ต่อปี 3,500

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 26 ก.พ. 2557 4.75% ต่อปี 1,700

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี 26 ก.พ. 2559 5.35% ต่อปี 1,800

 การออกและเสนอขายหุน้กูเ้พือ่จ่ายชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวก่อนกําหนดในครัง้นี ้บรษิทัฯ 

ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมก่อนกําหนด (prepayment fee) จํานวน 116.8 ล้าน

บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นจากแนวโน้มการ

ปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในอนาคต

ข) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิในการบริหารจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (สิทธิในการดําเนินงานฯ) เป็นจํานวนเงิน 1,400 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารทั้งจํานวนเพื่อเข้าซื้อสิทธิในการดําเนินงานฯ ดังกล่าว โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยประมาณ MLR ลบ   2.00 - 2.25% ต่อปี และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินต้น 10 ปี  

ค) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโครงสร้างเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของ

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด โดยที่บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 3,600 ล้าน

บาท มีอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR ลบ 2.00 - 2.25% ต่อปีและมีระยะเวลาการชําระคืนเงินต้น 10 ปี 

ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ขอกู้ยืมเงินจาก 

บริษัทฯ จํานวน 3,100 ล้านบาท เพื่อนําไปจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจํานวน โดยการจ่ายชําระ

คืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกําหนดในครั้งนี้ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ชําระคืนเงินกู้ยืมก่อนกําหนดจํานวน 60.7 ล้านบาท

ง) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้ขยายกําลังการผลิตและส่งนํ้าประปาแล้วเสร็จ ทํา

ให้บริษัทฯ มีกําลังการผลิตและส่งนํ้าประปาสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม./วัน 

วิเครำะห์รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ

 รายได้นํ้าประปารวมปี 2553 เพิ่มขึ้นจํานวน 316.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9  

เนื่องจาก 1) ปริมาณจ่ายนํ้าประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 11.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 และราคาขายนํ้าประปาที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2) ในปี 2553 

บรษิทัฯ มรีายได้จากการบรหิารจดัการน้ําประปาในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิทัง้ปี จาํนวน 

145.1 ล้านบาท (2552 : 51.9 ล้านบาท) โดยเป็นรายได้จากการขายนํ้าประปา จํานวน 6.5 

ล้านลบ.ม. และ 3) บริษัทย่อยมีปริมาณจ่ายนํ้าประปาเพิ่มขึ้นจํานวน 8.1 ล้านลูกบาศก์

เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9

รายได้ ปี 2553 ปี 2552 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

นํ้าประปา - บริษัทฯ 2,932.2 2,646.6 285.6 10.8

นํ้าประปา - บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 1,377.8 1,347.2 30.6 2.3

รวม 4,310.0 3,993.8 316.2 7.9

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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วิเครำะห์รำยได้จำกกำรบริกำร

 รายได้ค่าบริการรวมปี 2553 เพิ่มขึ้นจํานวน 30.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.5 เนื่อง

จากบริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิในการดําเนินงานฯ ในเดือนสิงหาคม 2552 ตามที่กล่าวข้างต้น ดัง

นั้น ในปี 2553 บริษัทฯ จึงมีรายได้จากการบําบัดนํ้าเสียและอื่นๆ ทั้งปี จํานวน 36.1 ล้าน

บาท (2552 : 12.5 ล้านบาท)

วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย

รายได้ ปี 2553 ปี 2552 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ค่าบริการ - บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 36.1 12.5 23.6 188.8

ค่าบริการ - บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด 48.8 42.1 6.7 15.9

รวม 84.9 54.6 30.3 55.5

รายได้ ปี 2553 ปี 2552 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ต้นทุนขายและบริการ 1,294.0 1,198.6 95.4 8.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหาร 197.0 207.6 (10.6) (5.1)

ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิต

   และจําหน่ายนํ้าประปา

   และการให้บริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหน่าย 36.1 9.7 26.4 272.2

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 442.1 667.0 (224.9) (33.7)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 181.7 188.0 (6.3) (3.4)

รวม 2,150.9 2,270.9 (120.0) (5.3)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

 ต้นทุนขายนํ้าประปาและต้นทุนการบริการ เพิ่มขึ้นจํานวน 95.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 8.0 เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนในการบริหารจัดการนํ้าประปาและนํ้า

เสียที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทั้งปีจํานวน 32.2 ล้านบาท (2552: 12.2 ล้านบาท) และ

ยอดขายนํ้าประปาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหาร ลดลงจํานวน 10.6 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 5.1 เน่ืองจากบรษัิทฯ มค่ีาทีป่รกึษากฎหมายและค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง จาํนวน 

8.2 ล้านบาท

 ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายน้ําประปาและการให้บริการบําบัดน้ําเสียตัด

จําหน่าย เพิ่มขึ้นจํานวน 26.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 272.2 เนื่องจากในปี 2553 

บริษัทฯ บริหารจัดการนํ้าประปาและนํ้าเสียที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเต็มปี (2552: 

บริษัทฯ บริหารจัดการเพียง 5 เดือน) 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลงจํานวน 224.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.7 เนื่องจากในปี 

2552 บริษัทฯ และบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

ธนาคารก่อนกําหนดท้ังจํานวน ซ่ึงตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯ และ

บรษิทั ประปาปทมุธานี จาํกดั ต้องจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมการจ่ายคนืเงินกูย้มืก่อนกาํหนด

จํานวนรวม 177.5 ล้านบาท  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 6.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.4 ในขณะที่ผลการดําเนินงาน

รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จ่ายภาษี

เงินได้นิติบุคคลประจําปี 2551 จํานวน 40.3 ล้านบาทในไตรมาสสองปี 2552
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จากการวเิคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทาํให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีาํไรสทุธ ิ2,062.9 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในอัตราร้อยละ 29.4

รำยงำนและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน

วิเครำะห์สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 21,488.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

สุทธิ 424.1  ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ 

บันทึกต้นทุนการขยายกําลังการผลิตและส่งนํ้าประปาเพิ่มขึ้นจํานวน 568.1 ล้านบาท และบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นระหว่างปีจํานวน 612.8 ล้านบาท 

วิเครำะห์หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 12,004.7 ล้านบาท ลดลง 

364.8  ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินกู้

ยืมระยะยาว 420 ล้านบาทและเจ้าหนี้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 44.8 ล้านบาท   

วิเครำะห์ส่วนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้น 9,483.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 788.9 ล้านบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมจํานวน 

2,074 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,275.7 ล้านบาท

วิเครำะห์กระแสเงินสด
ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 2,737.9 ล้าน

บาท มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน (1,458.5) ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปใน

กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (1,491.1) ล้านบาท โดยในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดําเนินการ

ที่สําคัญดังต่อไปนี้

1.  บรษิทัฯ บันทึกต้นทนุการขยายกาํลังการผลิตและส่งน้ําประปาเพิม่ขึน้ จาํนวน 568.1 ล้านบาท  

2.  บริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 420 ล้านบาท 

3.  บรษิทัฯ เบกิเงนิกูย้มืจากธนาคารเพือ่จ่ายชําระค่าสิทธใินการดําเนินงานฯ จํานวน 214 ล้านบาท 

4.  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จํานวน 1,275.7 ล้านบาท

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2553 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ 

ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 เมือ่วนัที ่2 เมษายน 

2553 โดยค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากบริษัทฯ จํานวน 1,125,000 บาท

รายได้ ปี 2553 ปี 2552 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 21,488.3 21,064.2 424.1 2.0

หนี้สินรวม 12,004.7 12,369.5 364.8 2.9

ผู้ถือหุ้น 9,483.6 8,694.7 788.9 9.1
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 การขยายก�าลังการผลิต

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติสัญญาซื้อ-ขายนํ้าประปาเพิ่มเติมจากการ 

ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยได้ลงนามในสัญญาฯ ดังกล่าวเม่ือวันท่ี  

29 ธันวาคม 2551 เพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ําประปาท่ีเพ่ิมข้ึน โดย 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการผลิตและส่งน้ําจากเดิม 320,000 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวัน ให้มีความสามารถในการผลิตเป็น 440,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

ซ่ึงบริษัทได้ลงทุนในการขยายกําลังการผลิตประมาณ 1,300 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างงานโยธา มูลค่า 639 ล้านบาท 

กับ บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง 

ผู้รับจ้างงานไฟฟ้าและเคร่ืองกล มูลค่า 420 ล้านบาท กับ บริษัท ส.นภา 

(ประเทศไทย) จํากัด โดยสัญญาทั้งสองมีลักษณะเป็นสัญญาการจ้าง 

เหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC, Engineering, Procurement and Construction)  

และมีระยะเวลาก่อสร้างและทดสอบระบบให้แล้วเสร็จภายใน 540 วัน  

นับต้ังแต่ลงนามในสัญญา   ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ไทยเอ็มเอ็ม จํากัด  

เป็นวิศวกรที่ปรึกษารับผิดชอบกํากับดูแลในฐานะผู้จัดการโครงการ

โครงการก่อสร้างขยายกําลังการผลิตประกอบด้วยการก่อสร้าง  

และปรับปรุงปัจจัยการผลิต ณ โรงกรองน้ําบางเลนเดิมและการก่อสร้าง 

สถานี เพิ่มแรงดันใหม่จํานวน 2 แห่ง โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ 

ดังนี้

30 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
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 โรงกรองนํ้าบางเลน 

กําลังการผลิต 440,000 ลบ.ม./วัน

1.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ําดิบเพ่ิมเติม (Raw Water Pumping 

Station) สําหรับการสูบน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต

1.2 ก่อสร้างถังผสมเร็วเพ่ิมเติม (Rapid Mixing Tank) สําหรับ 

การเติมอากาศและผสมสารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน 

1.3 ก่อสร้างถังตกตะกอนเพิ่มเติม (Clarifier) สําหรับการ 

ตกตะกอนของน้ําดิบหลังจากที่ได้เติมผสมสารเคมีแล้วรวมทั้ง 

การปรับปรุงรางรวบรวมนํ้าตะกอน 

1.4 ก่อสร้างถังกรองเพ่ิมเติม (Rapid Sand Filter) สําหรับการ 

กรองน้ําหลังจากผ่านกระบวนการตกตะกอน รวมท้ังการปรับปรุง 

ระบบล้างทรายกรอง (Backwash System)

1.5 ปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบการเติมอากาศ ระบบจ่ายสารเคมี 

และระบบฆ่าเช้ือโรค ให้มีปริมาณเพียงพอสําหรับปริมาณการผลิต 

ท่ีเพ่ิมข้ึน

1.6 ปรับปรุงเพ่ิมเติมเคร่ืองสูบส่งน้ําเพ่ิมเติม (Transmission  

Pump) พร้อมท้ังระบบป้องกันการกระแทกของการส่งน้ํา (Surge  

Suppression System) 

1.7 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมเติม 

เพื่อให้รองรับกับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

1.8 ปรับปรุงระบบเคร่ืองมือวัดและระบบ SCADA ให้สามารถ 

ควบคุมระบบการผลิตใหม่ขนานไปกับระบบการผลิตเดิม

1 ระบบผลิตน�้าประปา โรงกรองน�้าบางเลน
 ก�าลังการผลิต 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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3 ระบบจ่ายน�้าประปา

2 ระบบส่งน�้าประปา

 สถานีเพิ่มแรงดันคลองโยง  สถานีเพิ่มแรงดันกระทุ่มแบน

2.1 ก่อสร้างสถานีเพ่ิมแรงดันคลองโยง ท่ี กม.22+650 ถนน 

ศาลายา-บางภาษี ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด 

นครปฐม โดยมีกําลังการส่งจากสถานีในอัตราสูงสุด 440,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ภายในสถานีประกอบไปด้วยถังเก็บคอนกรีต 

เสริมเหล็กสําหรับเก็บน้ําใสขนาด 36,000 ลูกบาศก์เมตร อาคาร 

เคร่ืองสูบน้ํา สถานีไฟฟ้าย่อย 115 KV ขนาด 7.5 MW ระบบป้องกัน 

การกระแทกของการส่งนํ้า (Surge Suppression System) พร้อม 

ท้ังระบบส่ือสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Remote Telemetry) เพ่ือ 

เชื่อมโยงกับระบบส่งนํ้าจากโรงกรองนํ้าบางเลน ระบบควบคุม 

การส่งนํ้าของสถานีจ่ายนํ้าพุทธมณฑล(เดิม) ระบบควบคุมการ 

ส่งนํ้าของสถานีเพิ่มแรงดันกระทุ่มแบน(ใหม่) และระบบควบคุม 

การจ่ายนํ้าของสถานีจ่ายนํ้าพุทธมณฑล (เดิม) และสถานีจ่าย 

นํ้ามหาชัย(เดิม) โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ควบคุมการส่ง และจ่ายนํ้า 

ประปา ของบริษัทฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร

2.2 ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันกระทุ่มแบน ที่ กม.8+600 

ถนนเศรษฐกิจ ตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด 

สมุทรสาคร โดยมีกําลังการส่งจากสถานีในอัตราสูงสุด 210,000 

ลูกบาศก์เมตร ภายในสถานีประกอบไปด้วยถังเก็บคอนกรีตเสริม 

เหล็ก สําหรับเก็บน้ําใสขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร อาคารเคร่ือง 

สูบน้ํา ระบบป้องกันการกระแทกของการส่งน้ํา (Surge Suppression  

System) พร้อมทั้งระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Remote 

Telemetry) เพ่ือเช่ือมโยงกับระบบควบคุมการส่งน้ําของสถานีเพ่ิม 

แรงดันคลองโยง

และจากการก่อสร้างสถานีเพ่ิมแรงดันท้ังสองแห่งทําให้บริษัทฯ 

มีความสามารถในการปริมาณน้ําประปาเพ่ิมข้ึนจากเดิม 100,000 

ลูกบาศก์เมตร เป็น 156,000 ลูกบาศก์เมตร ทําให้สามารถกักเก็บ 

น้ําประปาไว้ปริมาณท่ีเพียงพอสําหรับในกรณีฉุกเฉินหรือการซ่อม 

บํารุงกิจกรรมการผลิตและจ่ายน้ําของบริษัทฯ โดยไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการจ่ายนํ้าให้กับผู้ใช้นํ้าในพื้นที่

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท เอบีบี จํากัด ในการปรับปรุงระบบ 

เคร่ืองสูบจ่ายน้ําของสถานีจ่ายน้ํามหาชัยให้มีความสามารถในการ 

จ่ายน้ําท่ีอัตราสูงสุด 225,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับช่วงท่ีมี 

ความต้องการใช้นํ้าสูงสุด พร้อมระบบควบคุมความเร็วรอบของ 

เครื่องสูบนํ้าเพื่อลดแรงดันในเส้นท่อจ่ายนํ้าลงในช่วงที่มีความ 

ต้องการใช้นํ้าตํ่าทําให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานลงอย่าง 

มีประสิทธิภาพ

ในเดือนสิงหาคม 2553  บริษัทฯ และคณะทํางานประสานงาน 

ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างของ กปภ. ได้ร่วมทําการ 

ทดสอบระบบผลิตและส่งน้ําของโครงการขยายกําลังการผลิตขอ

งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 และ 10 สิงหาคม 2553 ตามลําดับ ผลการ 

ทดสอบดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากทาง กปภ.และให้บริษัทฯ 

สามารถเริ่มดําเนินการจําหน่ายนํ้าประปาส่วนเพิ่มให้กับ กปภ.  

นับต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2553 เป็นต้นมา ซ่ึงสามารถจ่ายน้ําประปา 

ส่วนเพิ่มได้ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ตามที่ได้กําหนดไว้ใน 

สัญญาซื้อ-ขายนํ้าเพิ่มเติมกับ กปภ.
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บ า ง เ ล น



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

34 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ความ
รับผิดชอบ

สังคม

ต่อ
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 รายงานการปฏิบัติตามหลักการ  ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความสําคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้าที่กํากับดูแลด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาความเคลื่อนไหวระดับสากล เพื่อเปรียบเทียบกับส่ิงที่ปฏิบัติอยู่และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง  รวมทั้งได้กําหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดทําคู่มือจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจเผยแพร่ให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้พนักงานทุกคนนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ที่ www.thaitap.com

บริษัทฯ เห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นแนวทางบริหารองค์กรที่เป็น 

ประโยชน์จึงให้ความสําคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น การกําหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ความเป็นอิสระ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบการ

ตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง เพื่อความเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้เปิดเผยข้อมูล

ในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจําปี แบบ 56-1 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอแนะความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ไปยัง 

นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ ir@thaitap.com  ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรอง  

เพื่อรายงานต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาตามลําดับต่อไป

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
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การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ท้ังในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทฯ  

ดว้ยวธิกีารและมาตรฐานทีเ่ปน็ทีย่อมรับ โดยใหส้ทิธใินการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยูอ่ยา่งเปน็ 

อิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ 

ประชมุอย่างเปน็อสิระ การรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญั เชน่ การเลอืกตัง้กรรมการ การอนมุตัธิรุกรรมท่ี 

สาํคัญและมผีลตอ่ทศิทางในการดําเนนิธรุกจิของบริษทั ผูถ้อืหุน้ทกุคนมสีทิธิอ์อกเสยีงตามจํานวนหุน้ที ่

ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นการจํากัดสิทธิของ

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ใหข้อ้มลูทีส่าํคญัและจาํเปน็สาํหรบัผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการดาํเนนิธรุกจิอยา่งชดัเจน และทันตอ่ 

เหตุการณ์ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

นอกจากน้ียังได้ช้ีแจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธ์ิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่าง 

ชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้

3. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ 

อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือนัด 

ประชุม ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามทีก่ระทรวงพาณชิย ์

กาํหนด และบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้อีากรแสตมปไ์วสํ้าหรบัผูถ้อืหุ้น นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัให้สทิธแิกผู่ถ้อื 

หุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป

4. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียน 

ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ท่ีได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบาย ในการ 

ประชุมและทําให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีในการใช้สิทธิ์ออกเสียงแต่ 

ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย  

และงดออกเสียง เพ่ือคํานวณหักออกจากผู้ท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมดและสําหรับวิธีการนับ 

คะแนน บริษัทฯใช้ระบบ e-voting เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วสามารถประกาศ 

ผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพจิารณาแตล่ะวาระ โดยเมือ่จบการประชมุผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจ 

สอบรายละเอียดได้

5. ในการประชมุไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้คาํถามในวาระ 

ตา่งๆ อยา่งอิสระกอ่นการลงมตใินวาระใดๆ ในการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบขอ้มลูราย 

ละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ

6. กาํหนดใหม้วีาระเกีย่วกบัคา่ตอบแทนของกรรมการเพือ่ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบจํานวนและ 

ประเภทของคา่ตอบแทนทีก่รรมการแตล่ะคนไดร้บั โดยแบง่เปน็เบีย้ประชมุและโบนสักรรมการบรษิทั ซึง่ 

ได้รับการชี้แจงรายละเอียดไว้ในหน้า 98-99
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การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษิทัฯ พยายามสรา้งเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนักบัผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ 

ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ดังนี้

กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน
คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดมาตราการการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบของบคุคลที ่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัในเครอื รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่ 

บรรลุนิติภาวะ ดังนี้

1. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงินบริษัทฯ ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว

2. หา้มบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีรู่แ้ละควรรูว้า่บรษิทัฯ จะมีการเผยแพรข่อ้มูล ซึง่มีสาระสาํคัญท่ีอาจ 

มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ทาํการซ้ือขายหลกัทรพัยน์บัแตว่นัรูห้รอืควรรูดั้งกลา่ว จนถงึ 

วันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทําการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและการดําเนินการต่างๆ ดังนี้

1. โครงสรา้งการถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไมมี่การถอืหุน้ไขวก้บัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่จงึไมทํ่าให ้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

และบรษัิทย่อยไว้ในรายงานประจาํป ี รวมถงึการเปดิเผยการถอืหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการบรษิทัอยา่ง 

ครบถ้วน

2. แบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิารและผู ้

ถอืหุ้น จงึทาํใหป้ราศจากการกา้วกา่ยหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารคนใด 

คนหนึง่มสีว่นไดเ้สยีกบัผลประโยชนใ์นเรือ่งทีก่าํลงัพจิารณา ผูม้สีว่นได้เสยีนัน้กจ็ะไมเ่ขา้รว่มประชมุหรอื 

งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อ 

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

3. การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยมบีทกําหนดโทษ กรณทีีผู้่บรหิารหรอืพนักงานนําขอ้มลูภายในไปเปิดเผยตอ่สาธารณะ หรอืนําไปใช้

ประโยชน์ส่วนตน
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้กํากับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีเช่ือม่ันได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของ 

ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามที่ได้กําหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกํากับ 

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณรวมทั้งดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการปฏิบัติด้วยความ 

เสมอภาค ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผูถ้อืหุน้ นอกจากสิทธขิัน้พืน้ฐานสิทธท่ีิกําหนดไว้ตามกฎหมาย เชน่ สิทธใินการเขา้ประชมุ 

ผูถ้อืหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนสทิธทิีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเปน็ธรรมแลว้ ยงัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการ 

เสนอแนะขอ้คิดเห็นตา่งๆ เกีย่วกบัการดาํเนินธรุกจิของบรษัิทฯ โดยทกุๆ ขอ้คดิเหน็จะไดร้บัการรวบรวม 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

พนักงำน บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมุ่งม่ันท่ีจะให้ 

พนกังานมีความภาคภมูใิจและเชือ่มัน่ในองคก์ร ในปทีีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดดํ้าเนนิการโครงการตา่งๆ เพือ่

สนบัสนนุและเสรมิสรา้งบรรยากาศการทํางานรว่มกนัและเพือ่เสรมิศกัยภาพของพนกังาน นอกจากนี ้ยงั 

ให้ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทํางานตลอดจนค่าตอบแทน 

พนักงาน

ลกูคำ้ บริษัทฯ มุง่มัน่ทีจ่ะใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์สูงสุดในดา้นคณุภาพและความเพยีงพอ ตอ่ 

เนื่อง ตลอดจนมุ่งรักษาสัมพันธภาพอันดี รวมทั้งจัดให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ 

ความพึงพอใจสูงสุด

คูค่ำ้ บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีส่จุรติ โดยยดืถอืการปฏบิตัติามสญัญา 

และจรรยาบรรณ

เจ้ำหนี้  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

ด้ำนสังคม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งสนับสนุน 

กจิกรรมเพือ่พฒันาคุณภาพชวิีตและสรา้งประโยชน์ตอ่ชมุชนและสังคมท่ีบรษัิทฯ เขา้ไปดาํเนินธรุกจิ นอก 

จากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม
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ดำ้นสิง่แวดลอ้ม บริษทัฯ มีนโยบายในการดําเนนิธรุกจิทีใ่หค้วามสําคัญตอ่การพฒันาสิง่ 

แวดลอ้ม ชมุชน และสงัคมควบคูก่นัไป นบัตัง้แตก่ารออกแบบกระบวนการผลติ เทคโนโลยทีีเ่ปน็มติร ตอ่ 

ส่ิงแวดล้อม โดยการดําเนินธุรกิจจะไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมท้ัง 

เสรมิสรา้งความรู ้ปลกูจติสาํนกึตลอดจนสง่เสรมิใหพ้นกังาน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งมสีว่นรวมในการรกัษา 

สิ่งแวดล้อม

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสําคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ 

ลงทุน ซึ่งได้ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา และเปิด 

เผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ 

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลา

2. จดัทํารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิและแสดงไวคู้ก่บั 

รายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี

3. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและบุคคลท่ีมีความ 

เก่ียวขอ้ง ซึง่เปน็สว่นไดเ้สียทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย ใหท้ราบ 

ผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อทําการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัท และประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. เปิดเผยข้อมูลการปฏบิตัหินา้ทีใ่นคณะอนกุรรมการและจาํนวนครัง้การเขา้รว่มประชมุเปน็ 

รายบุคคล

5. เปิดเผยโครงสร้างการดําเนินงาน และการลงทุนในบริษัทลูก

6. เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรม

การเป็นรายบุคคล

นกัลงทนุสมัพนัธไ์ด้ทาํหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะหแ์ละ 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยหากผูถ้อืหุน้ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถตดิตอ่โดยตรงกบั  

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ir@thaitap.com ซ่ึงในปี 2553 ไดม้กีารจดักจิกรรมท้ังในประเทศและตา่งประเทศเพือ่

พบปะกบันกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ โดยไดน้าํเสนอผลการดาํเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน แนวโน้มใน 

อนาคต รวมทั้งการจัด Company Visit ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุน โดยตรงผ่านทาง 

อีเมล์และโทรศัพท์อย่างสม่ําเสมอ
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สำาหรบัป ี2553 เปน็การดําเนนิกจิกรรมตอ่เนือ่งจากปีท่ีผา่นมา โดยบรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้ 

การสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านกีฬา 

ด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของชุมชน เป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องการผลิต 

นํา้ประปา รวมถงึการมอบนํา้ดืม่และเคร่ืองอปุโภคบรโิภคเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัในภาคตะวนั 

ออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการรณรงค์การรักษาส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่แมน่ํา้ทา่จนีซ่ึงเปน็แหลง่นํา้ทีใ่ชใ้นการผลตินํา้ประปา  นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัไดดํ้าเนนิ 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อแทนอาคารหลังเก่า ณ โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของบริษัทฯ ในปี 2553

 กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   CSR Activities
 08 ม.ค. 53 กิจกรรมวันเด็กประจ�าปี 

 20 ม.ค. - 9 ก.พ. 53 โครงการ กปภ.สัญจรห่วงใยแผ่นดินทรุด…   
  เล่าน้องให้บอกต่อ

 05 มี.ค. 53 TTW Green Activity
 12 มี.ค. 53 มอบ CCTV สภอ.บางเลน
 19 มี.ค. 53 ประปาร่วมใจให้สถานศึกษา     
  (มอบสาธารณูปโภคน�้าดื่ม)
 19 มี.ค. 53 มอบถนนสามพราน

 09 เม.ย. 53 สืบสานประเพณีสงกรานต์

 12 พ.ค. 53 มอบทุนบุตรการประปาส่วนภูมิภาค 
 19 - 20 พ.ค. 53 อบรม อปท. 

 04 มิ.ย. 53 วันสิ่งแวดล้อมโลก 
 10 มิ.ย. 53 มอบทุนโรงเรียน

 02 พ.ย. 53 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม อ.บางเลน  
 23 พ.ย. 53 งานฉลองครบรอบ 10 ปี



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

42 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

08 ม.ค. 53 
กิจกรรมวันเด็กประจ�าปี
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20 ม.ค. 53 - 9 ก.พ. 53  
โครงการ กปภ. สัญจรห่วงใยแผ่นดินทรุด… เล่าน้องให้บอกต่อ



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

44 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

05 มี.ค. 53 
TTW Green Activity
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12 มี.ค. 53  
มอบ CCTV สภอ. บางเลน จ. นครปฐม



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

46 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

19 มี.ค. 53 
ประปาร่วมใจให้สถานศึกษา (มอบสาธารณูปโภคน�้าดื่ม)
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19 มี.ค. 53  
มอบถนนทางเข้าส�านักงานประปาสามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

48 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

9 เม.ย. 53 
สืบสานประเพณีสงกรานต์
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12 พ.ค. 53 
มอบทุนบุตรการประปาส่วนภูมิภาค



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

50 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

19-20 พ.ค. 53 อบรม อปท.  
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ณ โรงผลิตน�้าประปาบางเลน จ. นครปฐม
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4 มิ.ย. 53 วันสิ่งแวดล้อมโลก ส�านักงานใหญ่ 
และส�านักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

52 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

10 มิ.ย. 53 มอบทุนโรงเรียน วัดสุขวัฒนารามม,      
วัดประชานาถ, วัดตุ๊กตา, วัดศรีส�าราญ และวัดชีผ้าขาว 
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2 พ.ย. 53 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม อ. บางเลน จ. นครปฐม 



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

54 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

23 พ.ย. 53 
งานฉลองครบรอบ 10 ปี ณ สยามพารากอน





ข้อมูลองค์กร

56 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited
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บริษัทฯ ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและ 

จําหน่ายนํ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่  

อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

และอาํเภอเมอืงสมทุรสาคร อาํเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร  

เพ่ือทดแทนระบบผลิตน้ําประปาจากบ่อบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิม 

ปรมิาณการผลตินํา้ประปาใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

อนัเปน็การชว่ยแกป้ญัหาแผน่ดนิทรุดและนํา้เคม็แทรกในชัน้บาดาล 

ตามนโยบายรัฐบาล

นบัตัง้แต่ป ี2547 ทีบ่ริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจา่ยนํา้ประปาใหก้บั กปภ. 

กิจการของบริษัทฯ ได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 บริษัทฯ 

ได้ดําเนินโครงการขยายกําลังการผลิตจาก 320,000 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวัน เป็น 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แล้วเสร็จและสามารถ 

จ่ายนํ้าเพิ่มเติมให้กับ กปภ. ได้ในปลายไตรมาสที่ 3 ตามสัญญาซื้อ 

ขายนํ้าประปาเพิ่มเติม และเมื่อรวมกับกําลังการผลิตของประปา 

ปทุมธานี ซ่ึงเป็นบริษัทฯย่อยของบริษัทฯ ท่ี 388,000 ลูกบาศก์ 

เมตรต่อวันแล้ว บริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวมถึงกว่า 820,000 

ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั ทาํใหบ้ริษทัฯ ยงัคง สถานะเปน็ผูผ้ลตินํา้ประปา 

ภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  

แผนผังแสดงพื้นที่จ่ำยน�้ำประปำในจังหวัด 
นครปฐม-สมุทรสำคร

ปี 2553 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็น 

ไปตามเปา้หมาย  โดยมรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เมือ่เทยีบกบัปทีีผ่า่นมา 

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเจรญิเตบิโตของสงัคมและเศรษฐกจิในพืน้ทีใ่ห้ 

บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในจังหวัดสมุทรสาครซ่ึงมีรายได้ต่อประชากร 

สงูเปน็อนัดบัที ่2 ของประเทศ และในปนีีเ้ปน็ปทีีบ่รษิทัฯ ดําเนินธรุกจิ 

มาครบรอบ 10 ปี โดยยังคงยึดมั่นในการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน 

สาธารณูปโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการขยายฐานการลงทุนไปใน 

ต่างประเทศทั้งธุรกิจนํ้าประปาและธุรกิจบําบัดนํ้าเสียรวมทั้งธุรกิจ 

พลงังาน และสิง่แวดลอ้มเพือ่สอดคลอ้งกบัวสิยัทัศน ์ พนัธกจิ  และแผน 

การดําเนินธุรกิจ 5 ปี ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใน

ปี 2553

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

58 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

สถานีจ่ายนํ้ามหาชัย
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ธุรกิจการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาในพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธานี
 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

โดยประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาให้แก่ กปภ. ในพื้นที่ 

จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบัน ประปาปทุมธานี มีกําลังการผลิตสูง 

สุดที่ 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจําหน่ายนํ้าประปาให้กปภ.  

ในปริมาณนํ้าขั้นตํ่าที่ 330,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 ในปี 2553  ประปาปทุมธานีมีปริมาณจําหน่ายนํ้าประปา 

รวม 125 ล้านลูกบาศก์เมตร  เพิ่มขึ้น 8 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 

ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2552  โดยในปีนี้ประปาปทุมธานีมียอด

จ่ายนํ้าประปาสะสมตั้งแต่เริ่มจ่ายนํ้าประปาให้กับ กปภ. ตั้งแต่ปี 

2541  อยูท่ี ่1,044 ล้านลกูบาศก์เมตรและมรีายได้จากการจาํหน่าย 

นํ้าประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ธุรกิจการผลิตน�้าประปา 
และการบ�าบัดน�้าเสียในนิคม 
อุตสาหกรรมบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในปี 2552 บรษัิทฯ ได้เข้าซ้ือสิทธใินการบรหิารและจดัการ 

น้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระยะเวลา 

การเข้าซ้ือสิทธ ิ30 ปี มลูค่า 1,400 ล้านบาท โดยมกีาํลังการผลิต 

น้ําประปาบนผวิดนิที ่48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมกีาํลังการ 

บําบัดน้ําเสียที่ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหตุผลหลักที ่

บริษัทฯ เข้าไปซื้อสิทธิในการบริหารจัดการ คือ

1) เป็นการลดการพึง่พารายได้จากลกูค้ารายเดยีว คอื การ

ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และมีพื้นที่ในการให้บริการเพิ่ม 

มากขึ้น

2) เป็นการขยายฐาน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ใน 

ธุรกิจการบําบัดนํ้าเสีย และ

3)  เป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้าอย่างครบวงจร

 ในปี 2553 บรษิทัฯ มรีายได้จากการดาํเนนิธรุกจิในนคิม 

อุตสาหกรรมบางปะอินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2552  

แผนผังแสดงพื้นที่จ่ำยน�้ำประปำ 
ในจังหวัดปทุมธำนี



บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ข้อมูลทั่วไป

 เลขทะเบียนบริษัท   

0107549000114

 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่  

30/10 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5   

ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 73210

 โทรศัพท์  

0-2811-7526, 0-2811-7528, 0-2811-8369,  

0-2811-7685-6, 0-2811-8100

 โทรสาร   

0-2420-6064

 Homepage  

http://www.thaitap.com

 ประเภทธุรกิจ   

ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค

 ทุนจดทะเบียน  

3,990,000,000 บาท  

 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ   

3,990,000,000 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้  

หุ้นละ  1  บาท

 ทุนชำาระแล้ว   

3,990,000,000  บาท  

 ชื่อย่อหลักทรัพย์    

TTW

 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์   

ir@thaitap.com

 โทรศัพท์  

0-2811-7528  ต่อ 209

60 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited
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68%

บจก. ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์

 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 

98.0%*

32%

 
 
                                                                                                              

ทุนจดทะเบียน                             3,990 ล้านบาท                                                                                     

ทุนที่ชําระแล้ว                            3,990 ล้านบาท

                                                                                                               
ทุนจดทะเบียน 1,200  ล้านบาท                                                                                     

ทุนที่ชําระแล้ว 1,200  ล้านบาท

                                                                                                                          
ทุนจดทะเบียน 60  ล้านบาท                                                                                     
ทุนที่ชําระแล้ว 60  ล้านบาท   

หมายเหตุ : *ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 2 ถือโดย การประปาส่วนภูมิภาค

 
บมจ. น�้ำประปำไทย

บจก. ประปำปทุมธำนี
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 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา 

   ให้การประปาส่วนภูมิภาค 

   

 ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท

บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่น จ�ำกัด

 สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 3 ถนนเชียงรากน้อย-บางไทร ตําบลบ้านปทุม  

   อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  12160

 โทรศัพท์ 0-2979-8530-2

 โทรสาร 0-2979-8533

 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,000,000  หุ้น 

 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

 ทุนชำาระแล้ว 1,200,000,000 บาท

 รายชื่อบริษัทย่อย

 สถานที่ตั้ง 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น ซีเอช ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

   แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 ประเภทธุรกิจ บริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายนํ้าประปา 

   และระบบบําบัดนํ้าเสีย

 ทุนจดทะเบียน  60,000,000 บาท

 

 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  600,000 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้  หุ้นละ 100 บาท

 

 ทุนชำาระแล้ว  60,000,000 บาท
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 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553

 บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)   1,198,777,400  30.04%  

 บริษัทมิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด   1,036,500,000  25.98%  

 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      368,750,000  9.24%  

 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด      172,208,377  4.32%  

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)         98,916,800  2.48%  

 RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.        74,480,200  1.87%  

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)        73,895,000  1.85%  

 นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์        63,250,000  1.59%  

 State Street Bank And Trust Company for London        56,198,200  1.41%  

 BNP Paribas Securities Services, London Branch        54,037,900  1.35%  
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คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำรสรรหำและ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำร ส�ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร

แผนกตรวจสอบภำยใน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และธุรการ

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

และกรรมการ ซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 

โดยมีสัดส่วนกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อย 

กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระ 

ไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ 

ทั้งหมด

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

คณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการ

บริหารคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมี

คุณสมบัติ ดังน้ี

กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยมีวาระในการดํารง 

ตําแหน่ง 3 ปีการแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็น 

ไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ 

ที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

โดยเสนอชื่อบุคคลพร้อมประวัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณา 

เป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการบริษัท พิจารณานําเสนอขอรับการอนุมัติ

แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาดังกล่าว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี้ 

 โครงสร้างการบริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2553  คณะกรรมกำรบริษัท  ประกอบด้วยกรรมกำร  12 คน  ดังน้ี

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท      
กรรมการผูมี้อํานาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษัิท ไดแ้ก ่(1) นายปลิว ตรวิีศวเวทย ์ นายณรงค์ แสงสุรยิะ  

นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นายประเสริฐ มริตตนะพร  นายสมโพธิ ศรีภูมิ  โดยกรรมการสองในห้าคน 

นี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท หรือ  (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์  นายณรงค์ แสงสุริยะ  

นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือ 

ชื่อร่วมกับ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ นายโทโมโนริ ซูซูกิ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท  

คณะกรรมการมกีารกําหนดประชมุโดยปกตเิปน็ประจาํทกุ 3 เดอืน และมกีารประชมุพเิศษเพิม่

ตามความจําเปน็ โดยมกีารกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดําเนินงาน 

เปน็ประจาํ สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุกอ่นการ

ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน  และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

เพือ่ให้คณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่มประชมุ โดยในป ี2553 มกีารประชมุ 

ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

และการกาํกบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะกอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย    

1) ดูแลและจัดการให้การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐาน 

ของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่าย 

บริหารดําเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ

3. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ  

  และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

6. นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

7. นายประเสริฐ มริตตนะพร      กรรมการ

8. นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ

9. นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการบริหาร

10. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบริหาร

11. นายโทโมโนริ ซูซูกิ กรรมการบริหาร

12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

วาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ป ี โดยในการประชมุสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออก 

จากตาํแหนง่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตาํแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภาย 

หลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่ง 

นานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
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3) ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวังและจรรยาบรรณ 

ในการดําเนินธุรกิจ

4) จัดให้มีและกํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการดําเนินการของบริษัทฯ 

ประจําปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

6) จัดใหม้กีารรายงานขอ้มลูทางการเงนิ  ขอ้มลู  และขอ้มลูทัว่ไปทีส่าํคญัตอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งครบ 

ถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

7) จดัใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธภิาพ และ 

มาตรการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพยีงพอ รวมทัง้มกีารตดิตามการดําเนนิการในเรือ่งดงักลา่วอยา่ง 

สม่ําเสมอ

8) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะอนกุรรมการ และฝา่ยบรหิารอยา่งชดัเจน รวมทัง้มกีารสือ่สารบทบาท หนา้ที ่

และความรบัผดิชอบดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิาร คณะอนกุรรมการฝา่ยบรหิารและ 

พนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ

9) กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหารดําเนินการตาม 

นโยบายที่กําหนดไว้ 

10) พิจารณาประเมินผลงาน  กําหนดเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  โบนัส บําเหน็จและผล 

ตอบแทนอ่ืนๆ รวมท้ังค่าใช้จ่ายและส่ิงอํานวยความสะดวกของกรรมการผู้จัดการรวมถึงกําหนดแผนสํารอง 

เกีย่วกบัการสรรหาบคุลากรทีจ่ะดาํรงตาํแหนง่ทีส่าํคญัของฝา่ยบรหิาร ในกรณท่ีีฝา่ยบรหิารไมส่ามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้

11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทของ

คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม

 

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 คน คือ

1. นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการ 

3. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ

4. นายโทโมโนริ ซูซูกิ กรรมการ

5. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1) กาํกบัดแูลการปฏิบัตงิานของกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นไปตามมต ิ นโยบาย (policies) และ 

กลยทุธ ์(strategies) ทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการบรษัิท ตลอดจนใหคํ้าแนะนําและคําปรกึษาแกก่รรมการ 

ผู้จัดการ

2) กํากับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดําเนิน

โครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินตามข้อ (3)

3) มีอํานาจอนุมัติการเข้าทํานิติกรรมใดๆ ซ่ึงมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบ)  

ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ  

หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

4) มอีาํนาจพจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืกําหนดนโยบายการบรหิารงาน การดําเนินธรุกจิของ 

บริษัทฯ หรือการดําเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (policies 

and strategies) ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

5) มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส    

สวสัดิการ และผลตอบแทนอืน่ๆ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยและสิง่อาํนวยความสะดวกของเจา้หนา้ทีห่รอืพนกังาน 

ของบริษัทฯ ที่มีตําแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
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6) มีอํานาจแต่งตั้ง กําหนดอํานาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กํากับดูแล กําหนด

ผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง คา่ใชจ้า่ยและสิง่อํานวยความสะดวกสาํหรบัคณะทาํงานพเิศษเพือ่ดาํเนนิงาน

เฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะทํางานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3)

7) มีอํานาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 

บริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการกําหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความ 

สะดวกของประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

8) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 

คน คือ

1. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการ

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการ

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2) สอบทานระบบการควบคมุภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจของบริษัทฯ

4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ี

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น

6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยใน 

การพจิารณาคัดเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการผูจ้ดัการ 

และกําหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหาและ 

กําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 คน คือ

1. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ

3. นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
1) พจิารณาหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ดาํรง 

ตําแหน่งกรรมการบริษัท รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กําหนดไว้แล้วนําเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึง 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
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2) พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมคุีณสมบัตเิหมาะสมเพือ่ดาํรง 

ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ 

กําหนดไว้แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สําหรับการดํารงตําแหน่งที่สําคัญของ 

ฝา่ยบรหิาร หรอืบคุคลทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะไดร้บัพจิารณาดาํรงตาํแหนง่ผูบ้รหิารระดับสงู พรอ้มกบัทบทวน 

แผนดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ

4) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

5) พจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 

นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6) พจิารณาเสนอเงนิเดอืนและการปรับอตัราเงนิเดอืน รวมถงึผลตอบแทนอืน่ของกรรมการ 

ผู้จัดการ แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
คณะกรรมการบรษิทัมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล เพือ่ชว่ยในการพจิารณานโยบาย 

และแนวทางการปฏบิตัใินเรือ่งการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธรุกจิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2553 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 4 คน คือ

1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการ

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการ

4. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการ 

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

 2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารคณะอนุกรรมการ 

ต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

3)  ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแล 

กิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ําเสมอ

4) มอบนโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีด่ใีหค้ณะทํางานการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ  

และรายงานผลการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

5) มีอํานาจในการเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นท่ีปรึกษาและเข้าร่วม 

ประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือช่วยในการพิจารณากําหนด 

นโยบายเกีย่วกบัมาตรการและแผนการบรหิารจดัการความเสีย่งในการดําเนนิธรุกจิของบรษิทั โดย ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 4 คน คือ

1. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ

3. นายโทโมโนริ ซูซูกิ กรรมการ

4. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการ

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ  

พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้

สอดคล้องตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอ

3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ

4) จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 7 คน 

ดังนี้

       รายชื่อ   ตำาแหน่ง

1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ  กรรมการผู้จัดการ

2. นายสหชัย เฮงตระกูล ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

3. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด

4. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

5. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นายศิวา นาคธารีย์ ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร
1) มีอํานาจอนุมัติการทํานิติกรรมใดๆ ซ่ึงมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

(ห้าล้านบาทถ้วน)

2) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างการกําหนดเงินเดือน

และเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ

3) มีอํานาจที่จะมอบอํานาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ   อันได้แก่ผู้อํานวยการ

ฝ่าย ปฏิบตัิหนา้ที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรือ่ง (เชน่ การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การสั่งจ่ายเงนิ ไดต้าม 

ที่เห็นสมควร

4) มีอํานาจแต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุม 

ของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจดําเนินการตามที่กรรมการ

ผู้จัดการเห็น สมควร และมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนั้นๆ ได้

5) มีอํานาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับตํ่ากว่าฝ่ายได้ 

ตามความเหมาะสมตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังคงมี 6 ฝ่าย และมีจํานวนพนักงานรวมไม่เกิน 111 อัตรา

6) มีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมท้ังอัตราค่าใช้จ่ายและส่ิงอํานวย 

ความสะดวกของผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป เพ่ือนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

7) มีอํานาจกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ํากว่า 

ผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งใน 

ข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ของบริษัทฯ

8) มีอํานาจว่าจ้าง  แต่งตั้ง  ลงโทษทางวินัย  เลิกจ้าง  ให้ออก  ปลด  กําหนดเงินเดือน 

โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมท้ังค่าใช้จ่ายและส่ิงอํานวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ 

ท่ีมีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีได้รับ) ไม่เกิน 150,000 บาท/เดือน 

และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตําแหน่งตํ่ากว่าผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้

กรรมการผู้จัดการนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ท้ังน้ี สามารถมอบอํานาจช่วงต่อ

การดําเนินการข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะทํางาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน    

คณะบุคคล หรือผู้อํานวยการคนหนึ่งคนใดได้ตามความเหมาะสม

9) มีหน้าที่ดําเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบาย 

ของคณะกรรมการบริษัท
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10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบดุล งบการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท

11) มีหน้าที่นําเสนอเรื่องที่สําคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

อนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม

12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการใหม่ๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ

โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้ง

ผู้อํานวยการฝ่ายหรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมี

อํานาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ

14) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอํานาจในการ 

ท่ีจะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด จะเข้าทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามคํานิยาม 

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 20 ครั้งดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 2 ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 3 คร้ัง
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 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2553 
รำยชื่อคณะกรรมกำร สำมัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร

บริหำร
คณะกรรมกำรตรวจ

สอบ
คณะกรรมกำสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

1. ดร.ทนง  พิทยะ 1/1 4/4 - - - - -

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

3. นายณรงค์  แสงสุริยะ 1/1 4/4 5/5 - - - -

4. นายประเสริฐ  มริตตนะพร 1/1 4/4 - - 3/3 - 2/2

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

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

7. นายโคอิชิ  วาคานะ 1/1 3/4 - - 2/3 - -

8. นายคาซูชิเกะ  คาตามูระ 1/1 2/4 2/5 - - - 1/2

9. นายโทโมโนริ  ซูซูกิ - 1/4 2/5 - - - 1/2

10. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 1/1 3/4 - 3/4 - 2/2 1/2

11. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 1/1 4/4 - 4/4 3/3 2/2 -

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

13. นายสุวิช  พึ่งเจริญ 1/1 4/4 5/5 - - - -

กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2553 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2553  โดยได้ทําการประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ  

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ  คือ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนและธุรกิจของบริษัทฯ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร การติดตามการดําเนินการของฝ่ายจัดการ การประชุมคณะกรรมการ และผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมเห็นว่าการดําเนินการส่วนใหญ่จัดทําได้ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 91.4 %

หมายเหตุ นายคาซูซิเกะ คาตามูระ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553  นายโทโมโนริ ซูซูกิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553



ผู้สอบบัญชี

 : บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา

  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2264-0777 0-2661-9190

  โทรสาร 0-2264-0789-90 0-2661-9192

ที่ปรึกษากฏหมาย

 : บริษัท เดอะลีจิสท์ จํากัด 

  990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9

  ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก 

  กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์ 0-2636-1111 

  โทรสาร  0-2636-0000

สถาบันการเงินที่ติดต่อ
 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

 บุคคลอ้างอิง
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กำรบริหำรกำรจัดกำร
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เงินปันผล 

(หน่วย : บาท/หุ้น)    

 

     (ครึ่งปีแรก) 2553                           0.15 

                 2552                                                0.28 

                  2551                                   0.20 

                  2550                           0.15 

                  2549                   0.10 

            

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 การบริหารจัดการ 

เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) มีแนวทางที่ชัดเจนกับเพื่อเป็น 

การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

ในการจ่ายเงินปันผลน้ัน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 

5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ท้ังนี้  

เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่าย 

เงนิปนัผลได ้บรษิทัฯ จะพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุ้น ในอตัราสงูสดุเท่าท่ีเงนิสดและกระแสเงนิสด

จะอํานวยเป็นลําดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ
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 การบริหารความเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

ความต่อเนื่องในการให้บริการเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ตระหนักดีว่านํ้าประปามีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้อง 

บริหารความเสี่ยงในทุกด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถผลิตและจ่ายนํ้าประปาที่มีความ 

สะอาด ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้บริการ 

บริษัทฯ ได้สํารวจแหล่งนํ้าดิบทุกๆ  4 เดือนเพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของแหล่งนํ้าดิบ

เพื่อนํามาวางแผนการผลิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนํ้าดิบที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต โดย

คํานึงถึงหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้เตรียมความ

พร้อมสําหรับการจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอย่างเพียงพอ มีการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการปรับเพิ่มราคาของสารเคมี และบริษัทฯ ได้ค้นคว้าสารเคมีทดแทน

สําหรับการขาดแคลนสารเคมีหลัก หรือสารเคมีหลักมีราคาท่ีสูงขึ้นมากจนอาจกระทบต่อต้นทุน

การผลิตและกระทบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท จะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะดําเนินการ 

ให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ จากเดิมคือ “เป็นผู้นําภาคเอกชนในการดําเนิน 

ธุรกิจเก่ียวกับน้ําอย่างครบวงจร” มาเป็น “เป็นบริษัทช้ันนําของประเทศในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ

นํา้ พลงังานและสิง่แวดลอ้ม” ซึง่การทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ไปดาํเนนิธรุกจิอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชธ้รุกจินํา้ทีบ่รษิทัฯ 

มีความเช่ียวชาญอยู่แล้วน้ัน ก่อนเข้าไปดําเนินธุรกิจจะต้องทําการประเมินความเส่ียงให้ครอบคลุม 

ทุกๆ ประเด็น ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงในธุรกิจใหม่ดังนี้

ควำมเส่ียงด้ำนกำรคัดเลือกผู้ร่วมธุรกิจผิดพลำด หรือไม่เหมำะสม
กับลักษณะโครงกำรที่จะท�ำ

บริษัทฯ ทําการศึกษาประวัติและผลประกอบการในอดีตของผู้ร่วมธุรกิจในต่างประเทศที่

จะไปปฏิบัติการและให้ที่ปรึกษาด้านการลงทุนกลั่นกรองตามคุณสมบัติที่กําหนด เดินทางไป 

เย่ียมเยียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้ร่วมธุรกิจ และใช้การติดต่อส่ือสารเพ่ือวัดระดับและสร้างความ 

สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และจะพัฒนาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ร่วมธุรกิจให้ชัดเจน 

รวมถึงกระบวนการในการทําสัญญากับผู้ร่วมธุรกิจให้มีความรัดกุม
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▼ โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

ควำมเส่ียงด้ำนนโยบำยของภำครัฐท่ีไม่เอ้ือต่อกำรด�ำเนินธุรกิจใหม่

เนื่องด้วยประเทศไทยยังประสบปัญหาความไม่แน่นอนทางนโยบายในการสนับสนุนการ 

พัฒนาโครงการพลังงานทางเลือก ทั้งนี้แม้มีการประกาศใช้แผน PDP 2010 แล้วก็ตาม แต่จะพบ

ว่าในรายละเอียดยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น การปรับเปลี่ยนค่า Adder ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มจากค่า

จําหน่ายไฟฟ้าปกติสําหรับผู้จําหน่ายพลังงานทางเลือกประเภทแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 

ลดลงจากเดิม 8.0 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี เป็น 6.5 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี ส่งผล 

ให้ผู้ที่มีแผนจะพัฒนาโครงการแต่ยังไม่ได้รับคําตอบรับซื้อไฟฟ้าจะมีผลตอบแทนลดลง รวมไปถึง

การปดิรบัซือ้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์และในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารสนบัสนนุ

เป็นแบบ Feed in Tariff สําหรับผู้พัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น บริษัทฯ จึง

พิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์การแสวงหาพันธมิตรที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเป็นหลักเพื่อหลีก 

เลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากน้ีความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ  

ในกิจการของรัฐปี พ.ศ. 2535 ส่งผลให้การพัฒนาโครงการใหม่โดยเอกชนมีส่วนร่วมน้ันล่าช้า 

หรือหยุดชะงัก บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องติดตามการแก้ไขพรบ. ดังกล่าวซึ่งยังไม่แล้วเสร็จเพราะ 

สามารถเปิดโอกาสสําหรับขยายกิจการได้

ควำมเส่ียงด้ำนกำรเปล่ียนแปลงทำงธรรมชำติท่ีส่งผลกระทบด้ำน 
ลบต่อกำรผลิตพลังงำนทำงเลือก

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจพลังงานทาง 

เลอืกจงึมกีารตดิตามแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาต ิพจิารณาจดัทาํแผนธรุกจิโดยคํา 

นงึถงึความเสีย่งดา้นนีแ้ละศกึษาประวตัติดิตามความเปลีย่นแปลงของพืน้ทีต่า่งๆ เพือ่ใหก้ารลงทนุ 

มกีารกระจายสถานทีแ่ละกระจายประเภทธรุกจิของพลังงานทางเลือกทีจ่ะลงทนุ เชน่ พลังงานลม 

พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานนํ้า เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการ 

ประกันภัยธรรมชาติ
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดีซ่ึงเป็นไปตามหลักการของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกลา่วคอื การปฏบิตังิานในหนา้ทีต่า่งๆ มคีวามโปรง่ใส ยตุธิรรม 
เช่ือถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�านาจและสามารถตรวจสอบได้ อันน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ตรวจสอบภายใน เสนอแผนในการปรับปรุงระบบที่มีอยู ่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและรัดกุม

ยิ่งขึ้น และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติการระบบที่ดีอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง และไม่มีข้อละเว้น

การปฏิบัติตามระบบที่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ 

อนึ่ง บริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทําการสอบ

ทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจําเป็นสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2553 เพือ่ประโยชน์ในการกาํหนดขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่แสดงความเหน็ต่องบ

การเงนิให้รดักมุและเหมาะสม และไม่พบข้อสงัเกตในระบบการควบคมุภายในทางบญัชทีีม่สีาระสําคญั

 การควบคุมภายใน

บรษัิทฯ ได้แต่งตัง้บริษทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจาํกดั เพือ่ทาํการประเมนิความเพยีงพอของระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มนํ้าประปาไทย ดําเนินการตรวจสอบภายใน โดยทํา 

หน้าที่ร่วมกันกับแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทดําเนินการตรวจสอบภายในบริษัทฯ และบริษัทใน

กลุ่มนํ้าประปาไทยเพื่อให้มีแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และถูกต้องเชื่อถือได้ 

โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมรวมถึงการ 

ประเมินความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มนํ้าประปาไทยจํานวนทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจสอบภายใน 

ไม่พบสิ่งผิดปกตใิดๆ ทีเ่ปน็สาระสําคญัอนัจะกระทบต่อวตัถปุระสงค์และเปา้หมายการดําเนนิงานของ 

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มนํ้าประปาไทย  โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แนวทางไว้ให้ผู้ปฏิบัติการ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 มีดังนี้
 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

อายุ   63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น     

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำางาน

   ก.พ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการ 

   บริหารความเสี่ยง

   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด

   ประธานกรรมการ

   บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด

   รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  

   กลุ่ม บริษัท คิง เพาเวอร์  

   กรรมการที่ปรึกษา

   คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2547, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดร.ทนง  พิทยะ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
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อายุ   65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                              

   มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำางาน

   ก.พ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2549 – ก.พ.2552 กรรมการและประธานกรรมการ

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2548 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์
กรรมการและรองประธานกรรมการ

   2541 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ         

   บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)            

   2537 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร

   บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)       

   2533 – ปัจจุบัน กรรมการ   

   บริษัท สยาม ซี บี บี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     

   2517 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

   บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)      

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2547, หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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อายุ   66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาตรี           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                           

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน

   2550 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)

   2544 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

   กลุ่มงานปฏิบัติการ    

   บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)

นายณรงค์  แสงสุริยะ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

   2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

   บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2548, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

84 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

อายุ   66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาโท          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์        

   KEIO University, Japan (โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำางาน

   ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

   2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการบรรษัทภิบาล   ประธานกรรมการ

   ตรวจสอบ  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท สตาร์ซานิตารี่ แวร์ จํากัด 

   ที่ปรึกษา  

   สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

   กรรมการบริหาร

   มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

   เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประวัติการอบรม/สัมมนา

    2551, หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 22/2551) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

   2548, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว
กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาล
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คุณไพรัช  เมฆอาภรณ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ   65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาโท          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

   California State University Long Beach, California, USA

ประสบการณ์ทำางาน

   ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

   บริษัท ประปาปทุมธานี จำากัด

   2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ   

   และ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   

    บริษัท นำ้าประปาไทย จำากัด (มหาชน)

   ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

   บริษัท ด่านช้างไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

   บริษัท ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ประวัติการอบรม/สัมมนา

  2550, หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2547, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2538, Advanced Management Program : The International Senior Manager’s   

     Program Harvard Business School



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

86 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

   ประธานกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จํากัด (มหาชน) 

   กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   บริษัท ไทยศรีประกันภัย

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2548, หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 9/2548

   2547, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

   2547, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณสมนึก  ชัยเดชสุริยะ
กรรมการอิสระ    
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

อายุ   60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาโท          สาขาวิชากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน

   2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ     

   และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ     

   และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
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นายประเสริฐ  มริตตนะพร
กรรมการ   กรรมการบริหารความเสี่ยง    

และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ   55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำางาน 

   2547 – ปัจจุบัน กรรมการ  

   บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด

   2544 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส    

   กลุ่มงานบริหาร           

   บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)

   2543 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง     

   และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2548, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

88 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

คุณสุวิช  พึ่งเจริญ
กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ   64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำางาน

   2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

   บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

   2549 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2546, หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหาร 

    ระดับสูง รุ่นที่ 1/2546 สถาบันพระปกเกล้า

   2546, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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อายุ   54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาเอก       สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม)             

   มหาวิทยาลัยอินส์บรุค  ประเทศออสเตรีย

ประสบการณ์ทำางาน

   2549 – ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)

   2547 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

   บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

   2543 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

ประวัติการอบรม/สัมมนา

    2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

    2548, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

90 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

อายุ   43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล            

   Keio University, Japan

ประสบการณ์ทำางาน

   พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป

   แผนกที่ 2  ฝ่ายพัฒนาโครงการขั้นที่ 1

   บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว)

   

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2551, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 74/2008

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

นายโคอิชิ  วาคานะ 
กรรมการ  และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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นายโตโมโนริ  ซูซูกิ
กรรมการ  กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ   40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาตรี พาณิชยกรรม

   WASEDA University, Japan

ประสบการณ์ทำางาน

   กรกฎาคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการบริหาร      

   และกรรมการบริหารความเสี่ยง

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

    พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด

   2552 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป  

   แผนกที่ 2 ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานขั้นที่ 1

   บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (โตเกียว)

ประวัติการอบรม/สัมมนา    – 

 



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

92 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

อายุ   51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาโท Master of Science in Resource Planning and Management                                  

   Naval Postgraduate School, Monterey, California, U.S.A.

   ปริญญาโท Master of Engineering in Structural Engineering  

   and Structural 

   Mechanics (Civil Engineering)                              

   University of California at Berkeley, California, U.S.A.

ประสบการณ์ทำางาน

   ม.ค.2553 – ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จํากัด

   ก.ค.2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

   ก.ค.2550 – ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

   2548 – ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบรรษัทภิบาล 

     กรรมการบริหารความเสี่ยง  

   กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม/สัมมนา

  2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสมโพธิ  ศรีภูมิ
กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบรรษัทภิบาล  กรรมการ
บริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท
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 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553  คณะผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหำรจ�ำนวน 7 ท่ำน ดังนี้

อายุ   51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

   ปริญญาโท Master of Science in Resource Planning and  

   Management Naval Postgraduate School, Monterey,   

   California, U.S.A.

   ปริญญาโท Master of Engineering in Structural Engineering and 

   Structural Mechanics (Civil Engineering) University of 

   California at Berkeley, California, U.S.A.

ประสบการณ์ทำางาน

   ม.ค.2553 – ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จํากัด

   ก.ค.2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

   ก.ค.2550 – ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

   2548 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  กรรมการบรรษัทภิบาล    

   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

   กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสมโพธิ  ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ
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อายุ   47 ปี 

การศึกษา

   ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)    

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน

   2548 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2550 – 2552 กรรมการ

   บริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากัด

   2549 – 2552 กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากัด

นายสหชัย เฮงตระกูล         
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ     45 ปี

การศึกษา

   ปริญญาโท บริหารการจัดการ

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำางาน

   ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2551 – เมษายน 2553 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจ

   บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

   2547 – 2550 ผู้จัดการส่วนสนับสนุน

   บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

   2544 – 2547  ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ

   JV-CKET (กิจการร่วมค้า โครงการรถไฟฟ้ากรุงเทพ)

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
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อายุ     52 ปี

การศึกษา

   ปริญญาโท     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำางาน

   2553 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2553 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

   บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่น จํากัด

   2550 – 2552 กรรมการผู้จัดการ

   บริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากัด

   2538 – 2552  ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2551, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 110/2551

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสมภล กฤษฎาสิมะ
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ     53  ปี

การศึกษา

   ปริญญาโท     Policy & Project Management 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำางาน

   2553 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2550 – 2552 Executive Vice President, Funding & Securities

   บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

   2546 – 2550  Executive Vice President, Finance & MIS

   บริษัท ซันเทคกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายศิวา นาคธารีย์
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ    38 ปี

การศึกษา

   ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำางาน

   2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  

   บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่น จํากัด

   2548 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

   บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2543 – 2548 ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 

   บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด

ประวัติการอบรม/สัมมนา

   2552 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 121/2552

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ     45 ปี

การศึกษา

   ปริญญาโท  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน

   2549 – ปัจจุบัน  ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

    บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

   2536 – 2549  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

    บริษัท บางกอก ไมโคร บัส จํากัด

นางสาวปทิดา ไชยเสน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
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 1. ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 342,500 0.009  

 2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ 2,997,000  0.075  

 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 1,630,000 0.041  

 7. นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการ -  ไม่มี  

 8. นายประเสริฐ มริตตนะพร       กรรมการ 1,000,100 0.025              

 9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ 3,000,100 0.075  

 10. นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ -  ไม่มี  

 11. นายโทโมโนริ ซูซูกิ กรรมการ -  ไม่มี  

 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2,425,100 0.061               

 13. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด -  ไม่มี  

 14. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 900,000 0.023  

 15. นายสหชัย เฮงตระกูล ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 750,000 0.019  

 16. นายศิวา นาคธารีย์ ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  -  ไม่มี  

 17. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1,390,000 0.035  

 18. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ -  ไม่มี  

 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2553

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
ในบริษัท

(%)
กำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
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 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่ได้รับเป็นรำยบุคคลในปี 2553

 ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม รวม โบนัส รวมทั้งสิ้น

                                (2552) 

 1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ / 657,000 74,000 731,000 1,050,000 1,781,000    

   ประธานกรรมการบริษัท        

 2 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการ 447,000 74,000 521,000 750,000 1,271,000   

 3 นายณรงค์  แสงสุริยะ ประธานกรรมการบริหาร 374,000 109,000 483,000 698,000 1,181,000   

 4 นายประเสริฐ มะริตตนะพร กรรมการ / กรรมการสรรหา 274,000 114,000 388,000 563,000 951,000 

   และกําหนดค่าตอบแทน / 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง        

 5 ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 264,000 100,250 364,250 540,000 904,250   

 6 นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 358,000 149,000 507,000 735,000 1,242,000   

 7 นายคาซูชิเกะ คาตามูระ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 132,505 64,500 197,005 638,000 835,005 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง        

 8 นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ/ กรรมการสรรหา 227,000 70,500 297,500 465,000 762,500 

   และกําหนดค่าตอบแทน        

 9 นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 264,000 109,000 373,000 540,000 913,000   

 10 นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ /  450,000 106,500 556,500 855,000 1,411,500    

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /

   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม รวม โบนัส รวมทั้งสิ้น

                                (2552) 

 11 นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธาน 391,000 142,000 533,000 771,000 1,304,000 

   คณะกรรมการสรระหาและกําหนด 

   ค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล /  

   กรรมการตรวจสอบ        

 12 นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ / ประธาน 344,000 122,000 466,000 674,000 1,140,000 

   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล /  

   กรรมการตรวจสอบ        

 13 นายโทโมโนริ  ซูซูกิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 131,312 64,500 195,812 - 195,812 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง          

   รวม 4,313,817 1,299,250 5,613,067 8,279,000 13,892,067  

   ปี 2553   ปี 2552    ปี 2551 

  จํานวนราย  จํานวนเงิน  จํานวนราย  จํานวนเงิน   จํานวนราย  จํานวนเงิน

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2551  2552 และ 2553

 ค่าตอบแทน  12  4,313,817 12 4,117,625 12  2,539,000

 เบี้ยประชุม 12 1,299,250 12 1,335,605 12 2,121,250

 โบนัสรวม 12 8,279,000 12 6,105,200 12 5,542,000  

 รวม  13,892,067  11,558,430  10,202,250  

หมายเหตุ : นายคาซูชิเกะ  คาตามูระ  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2553, นายโทโมโนริ  ซูซูกิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการกําหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบประเมินซ่ึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร  

ร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จํานวนรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน 

ได้รับค่าตอบแทน และโบนัส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,538,370 บาท

สรุปเปรียบเทียบค่ำตอบแทนผู้บริหำรปี 2551  2552 และ 2553

 ค่าตอบแทน  7  13,485,562 5 9,276,880 5  8,597,880 

 โบนัสรวม 7 5,052,808 5 3,484,540 5 3,324,340  

   ปี 2553   ปี 2552    ปี 2551 

  จํานวนราย  จํานวนเงิน  จํานวนราย  จํานวนเงิน   จํานวนราย  จํานวนเงิน

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง

 เงินสมทบกอง  7  631,979 5 458,844 5  398,394 

 ทุนสํารองเลี้ยงชีพ        

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจการดํารงชีพ  

ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกัน

   ปี 2553   ปี 2552    ปี 2551 

  จํานวนราย  จํานวนเงิน  จํานวนราย  จํานวนเงิน   จํานวนราย  จํานวนเงิน
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ในระหวา่งป ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายการธรุกจิทีส่าํคัญกบับคุคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ 

บริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติโดยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ดังนี้

รายการระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทย่อย

(1)  บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อ 

ปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทย่อยจากเดิมที่มีสถาบันทางการเงินเป็นเจ้าหนี้และมีค่าใช้จ่าย 

ดอกเบี้ยที่สูงเปลี่ยนมาเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ แทนซึ่งผลจากการปรับโครงสร้างทางการเงินทําให้ลด 

ภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทย่อย (เป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน)

(2)  บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด เป็นผู้ดูแลระบบการซ่อมบํารุง 

เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ต่อเนื่อง ในพื้นที่ของโรง

กรองนํ้าบางเลนและในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในการผลิตนํ้าประปาและการบําบัดนํ้าเสีย

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน) 

(1)  บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างส่วนขยาย 

ระบบการผลิตจากเดิม 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นผู้ที่มี 

ประสบการณใ์นการกอ่สรา้งระบบการผลติเดมิของบรษิทัฯ จงึเขา้ใจโครงสรา้งลกัษณะงานโยธาในระบบ 

การผลิตได้เป็นอย่างดี (เป็นรายการที่เกิดขึ้นในปลายปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน)

(2)  บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินซึ่งมีแนวท่อจ่ายนํ้าของบริษัทฯ ฝังอยู่ใต้พื้นดินในจังหวัดสมุทรสาคร 

จํานวน  2 แปลงจาก บรษิทั ช. การชา่ง จาํกดั (มหาชน) เพือ่ความมัน่คงและลดความเสีย่งดา้นคา่ใชจ้า่ยใน 

การดําเนินธุรกิจในอนาคต

รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ�ากัด

บริษัทฯ ได้เข้าไปซ้ือสิทธิในการบริหารและจัดการน้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม 

บางปะอิน จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด (ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง) โดยสิทธิในการ 

ดําเนินการมีอายุ 30 ปี ซึ่งแต่เดิมจ่ายนํ้าบาดาลให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

(เป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน)

รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันสามารถพิจารณาได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจํา

ปี (56-1) ของบริษัทฯ

 รายการระหว่างกัน



งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

102 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
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 (ดร.ทนง พิทยะ) 

 ประธานกรรมการบริษัท

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการของ  

บริษัทฯ ให้มีการจัดการที่ดีโดยเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอด 

จนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 

และผู้ลงทุนทั่วไป โดยกํากับดูแลให้รายงานการเงินของบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง

ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนให้ทําหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานการเงินอย่าง

ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการ

ปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจําปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่ 

รับรองทั่วไป

 (นายสมโพธิ  ศรีภูมิ) 

 กรรมการผู้จัดการ



บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)
Thai Tap Water Supply Public Company Limited

104 บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 กฤดา เลิศวนา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท  

นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  

นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) ดว้ยเชน่กนั ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและ

ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการ

เงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นํ้า

ประปาไทย จาํกดั (มหาชน) ทีแ่สดงเปรียบเทยีบไว ้ณ ทีน่ีต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชทีา่นอืน่ในสาํนกังาน

เดยีวกันกับข้าพเจ้า  ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป ซึง่ไดแ้สดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไข

ตามรายงานลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปซึง่กาํหนดใหข้า้พเจา้

ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่ม่ันอยา่งมีเหตผุลวา่งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็

จริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้ง

ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี

กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึ้น 

ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า

เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการ

ดาํเนนิงานและกระแสเงนิสดสําหรบัปส้ิีนสุดวันเดยีวกนัของบรษัิท น้ําประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และ 

บริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
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บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

รำยละเอียด หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,073,891,038 2,285,587,568 1,486,428,629 1,740,130,052

เงินลงทุนชั่วคราว 8 1,909,340,949 1,084,842,552 1,909,340,949 1,084,842,552

ลูกหนี้การค้า 9 401,443,267 384,018,525 272,715,009 255,746,702

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 10,343 21,558 10,343 138,558

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนด

     ชําระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ 6 - - 310,578,938 310,601,295

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 10 23,668,658 22,503,474 14,294,639 13,729,929

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 

     กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 2,069,416 41,452,975 2,069,416 41,452,975

     กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 8,872,824 48,724,059 8,872,824 48,724,059

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

     ดอกเบี้ยค้างรับ 9,535,809 3,469,124 9,535,809 3,469,124

     ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน - 10,707,702 - 17,310,709

     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 18,361,289 12,476,924 14,060,201 8,309,429

     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5,056,355 17,650,465 2,287,253 1,016,992

     อื่น ๆ 19,567,646 35,996,603 16,548,936 33,337,335

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,471,817,594 3,947,451,529 4,046,734,009 3,558,809,711

(หน่วย : บาท)
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รำยละเอียด หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -

     สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 6 - - 2,402,500,000 2,712,500,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 3,910,347,718 4,131,841,866

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 9,504,074,891 9,125,396,830 9,437,095,364 9,056,195,998

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ต้องโอน

     เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 13 3,620,886,086 3,884,248,162 - -

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา 

     และการให้บริการบําบัดนํ้าเสีย -สุทธิ 14 1,364,210,739 1,400,318,539 1,364,210,739 1,400,318,539

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา - สุทธิ 15 2,494,245,605 2,689,191,996 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 24,107,868 10,336,429 - 1,079,618

     อื่น ๆ 8,935,006 7,313,699 6,429,068 6,893,035

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,016,460,195 17,116,805,655 17,120,582,889 17,308,829,056

รวมสินทรัพย์ 21,488,277,789 21,064,257,184 21,167,325,898 20,867,638,767

หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552
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บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552

รำยละเอียด หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 

     กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 2,610,554 3,420,284

     กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 32,684,882 40,612,258 25,419,498 29,480,176

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 14,736,610 29,803,369 14,600,453 29,763,331

เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3,067,675 4,359,909 - -

เจ้าหนี้อื่น

     กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,14 214,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000

     กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง) 59,250,671 14,501,163 59,250,671 14,501,163

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

     กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - 7,900,746 - 7,900,746 

     กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,110,862 8,984,832 1,812,263 8,686,235

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย 6,995,291 - 6,995,291 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

     ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 16 450,000,000 420,000,000 450,000,000 420,000,000

(หน่วย : บาท)
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รำยละเอียด หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   ดอกเบี้ยค้างจ่าย 112,137,877 112,085,535 112,137,877 112,085,535

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 52,518,913 56,878,867 32,224,607 29,549,735

   ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 26,618,620 25,481,558 17,847,962 16,745,620

   ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 19,351,671 - 12,650,337 -

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 86,796,677 64,153,394 - -

   อื่น ๆ 6,150,744 6,273,466 3,499,879 4,012,496

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,086,420,493 1,005,035,097 953,049,392 890,145,321

หนี้สินไม่หมุนเวียน

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

เจ้าหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - 214,000,000 - 214,000,000

หุ้นกู้ - สุทธิ 17 6,992,260,896 6,988,482,316 6,992,260,896 6,988,482,316

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 16 3,926,000,000 4,162,000,000 3,926,000,000 4,162,000,000

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,918,260,896 11,364,482,316 10,923,260,896 11,369,482,316

รวมหนี้สิน 12,004,681,389 12,369,517,413 11,876,310,288 12,259,627,637

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552
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บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552

รำยละเอียด หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,990,000,000 3,990,000,000 3,990,000,000 3,990,000,000 

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

   หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 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 

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 18    399,000,000    399,000,000    399,000,000  399,000,000 

   จัดสรรแล้ว - สํารองอื่น 19 320,984,674      172,450,096 320,984,674 172,450,096

   ยังไม่ได้จัดสรร 2,706,576,234 2,067,968,638 1,943,261,335 1,408,791,433

ผลแตกต่างของการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ

   ของกลุ่มบริษัท (600,362,866)  (600,362,866) -      - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 9,453,967,643 8,666,825,469 9,291,015,610 8,608,011,130

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 29,628,757 27,914,302 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,483,596,400 8,694,739,771 9,291,015,610 8,608,01,130

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,488,277,789 21,064,257,184 21,167,325,898 20,867,638,767

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ   ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก�ำไรขำดทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552

รำยละเอียด หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

(หน่วย : บาท)

รายได้

รายได้จากการขายนํ้าประปา 20 4,309,970,449 3,993,848,075 2,932,220,771 2,646,617,194

รายได้จากการบริการ 84,945,913 54,607,843 36,136,902 12,547,248

ดอกเบี้ยรับ 18,485,981 14,969,951 123,298,656 29,758,433

รายได้เงินปันผล 11 - - 458,629,587 293,993,325

รายได้อื่น 6,378,490 3,651,478 3,826,464 7,593,100

รวมรายได้ 4,419,780,833 4,067,077,347 3,554,112,380 2,990,509,300

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายนํ้าประปาและต้นทุนการบริการ 1,293,970,738 1,198,555,159 762,141,973 682,683,499

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 145,473,758 154,974,067 101,949,153 114,350,426

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6 51,472,051 52,613,818 33,026,436 32,898,658

ค่าตัดจําหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 221,494,148 221,494,148

ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา 14 36,107,800 9,756,047 36,107,800 9,756,047

    และการให้บริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหน่าย

    ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและ

    จําหน่ายนํ้าประปาตัดจําหน่าย 15 194,946,391 194,946,391 -      - 

รวมค่าใช้จ่าย 1,721,970,738 1,610,845,482 1,154,719,510 1,061,182,778

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,697,810,095 2,456,231,865 2,399,392,870 1,929,326,522

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (442,123,096) (666,999,122) (440,641,710) (443,980,743)
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รำยละเอียด หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

(หน่วย : บาท)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,255,686,999 1,789,232,743 1,958,751,160 1,485,345,779

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 22,27 (181,723,690) (187,978,462) -      - 

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 2,073,963,309 1,601,254,281 1,958,751,160 1,485,345,779 

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,062,888,854 1,593,627,208 1,958,751,160 1,485,345,779 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 11,074,455 7,627,073

2,073,963,309 1,601,254,281

กำาไรต่อหุ้น 23

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

    กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.52 0.40 0.49       0.37 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 3,990,000,000 3,990,000,000 3,990,000,000 3,990,000,000

หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก�ำไรขำดทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552
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บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

กําไรสุทธิก่อนภาษี 2,255,686,999 1,789,232,743 1,958,751,160 1,485,345,779

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

    จากกิจกรรมดําเนินงาน:

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 643,762,511 598,639,102 366,532,782 338,382,611

    ค่าตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 221,494,148 221,494,148

    ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาตัดจําหน่าย 194,946,391 194,946,391 - -

    ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา

       และการให้บริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหน่าย 36,107,800 9,756,047 36,107,800 9,756,047

    ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ 184,578 (439,782) (150,844) (24,177)

    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย - - (458,629,587) (293,993,325)

    ตัดจําหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย 2,793,757 - 2,096,611

    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 447,604,023 482,151,914 442,422,756 326,386,160

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

    และหนี้สินดำาเนินงาน 3,581,086,059 3,074,286,415 2,568,624,826 2,087,347,243

รำยละเอียด
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

(หน่วย : บาท)
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รำยละเอียด
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

    ลูกหนี้การค้า (17,424,741) (37,220,947) (16,968,307) (23,046,724)

    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11,215 67,818 128,215 4,550,510

    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (1,165,184) (4,177,955) (564,710) (3,960,302)

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 26,507,179 (7,519,246) 27,082,767 (11,589,195)

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,621,306) (289,010) 463,967 (228,158)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (809,731) 913,601

    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (7,927,377) (8,595,421) (4,060,678) (8,163,534)

    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (28,862,867) (102,072,219) (28,958,987) (102,079,337)

    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (214,000,000) - (214,000,000) -

    เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (1,292,235) (2,336,096) - -

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,463,248 11,181,213 15,914,934 5,327,521

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 3,344,773,991 2,923,324,552 2,346,852,296 1,949,071,625

    จ่ายดอกเบี้ย (443,773,101) (368,559,706) (438,591,834) (212,793,951)

    จ่ายภาษีเงินได้ (163,051,494) (115,300,713) (2,287,253) (1,016,992)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 2,737,949,396 2,439,464,133 1,905,973,209 1,735,260,682

หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552
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รำยละเอียด
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

(หน่วย : บาท)

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง - 257,675,630 - (48,724,059)

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) (817,503,105) (803,193,471) (817,503,105) (785,528,670)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 39,383,559 54,385,925 39,383,559 54,385,925

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 39,851,236 (48,724,059) 39,851,236 (48,724,059)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - - - (3,100,000,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง - - 310,000,000 77,500,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (645,393,213) (461,647,602) (638,863,388) (455,322,082)

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (14,501,163) - (14,501,163) -

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ เพิ่มขึ้น (8,142,105) (2,359,605) - -

จ่ายซื้อสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา

และการให้บริการบําบัดนํ้าเสีย - (1,010,074,585) - (1,010,074,585)

จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ (40,529,898) (37,179,026) (40,529,898) (37,179,026)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 3,070,160 1,051,726 380,000 24,942

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 458,629,587 293,993,325

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (7,900,746) 7,900,746 (7,900,746) 7,900,746

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (6,873,971) 5,0887,397 (6,873,971) 5,087,590

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,458,539,246) (2,037,076,924) (677,927,889) (4,997,935,894)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - (353,722) - -
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รำยละเอียด
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

(หน่วย : บาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 214,000,000 4,672,000,000 214,000,000 4,672,000,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (420,000,000) (9,399,345,719) (420,000,000) (6,079,552,152)

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ - 6,984,863,400 - 6,984,863,400

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (9,360,000) (6,006,675) - -

เงินปันผลจ่าย (1,275,746,680) (1,236,892,179) (1,275,746,680) (1,236,892,179)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,491,106,680) 1,014,265,105 (1,481,746,680) 4,340,419,069

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ (211,696,530) 1,416,652,314 (253,701,360) 1,077,743,857

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,285,587,568 868,935,254 1,740,130,052 662,386,195

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,073,891,038 2,285,587,568 1,486,428,692 1,740,130,052

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   และเจ้าหนี้อื่น 68,268,018 43,796,208 68,268,018 43,796,208

โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นงานระหว่างก่อสร้าง - 4,000,000 - 4,000,000

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและ

   การให้บริการบําบัดนํ้าเสียเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่นและ

   เจ้าหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 428,000,000 - 428,000,000

หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552
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บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก�ำไรสะสม

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น จัดสรรแล้วส�ำรอง
ตำมกฎหมำย

จัดสรรแล้วส�ำรองอื่น ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000,000 2,637,769,601   399,000,000 72,446,825   1,260,341,104 8,359,557,530

กําไรสุทธิสําหรับปี    -    -    -    - 1,485,345,779 1,485,345,779

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)    -    -    -    -  (1,236,892,179)  (1,236,892,179)

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
   เป็นสํารองอื่น (หมายเหตุ 19) - -  - 100,003,271       (100,003,271)    - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000  2,637,769,601    399,000,000 172,450,096 1,408,791,433 8,608,011,130 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000 172,450,096 1,408,791,433 8,608,011,130

กําไรสุทธิสําหรับปี    -    -    -    - 1,958,751,160 1,958,751,160

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)    -    -    -    - (1,275,746,680) (1,275,746,680)

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
   เป็นสํารองอื่น (หมายเหตุ 19)    -    -    - 148,534,578    (148,534,578) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,990,000,000 2,637,769,601    399,000,000      320,984,674 1,943,261,335 9,291,015,610

หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงินรวม
ก�ำไรสะสม

ทุนเรือนหุ้นที่

ออก 

และชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า

หุ้น 

หุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว

สำารองตาม

กฎหมาย

จัดสรรแล้ว

สำารองอื่น

ยังไม่ได้จัดสรร

ผลแตกต่าง

ของการตัด

โครงสร้าง  

การดำาเนินธุรกิจ 

ของกลุ่มบริษัท

รวมส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นบริษัท

ใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยของ

บรัษัทย่อย

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000,000 2,637,769,601  399,000,000 72,446,825 1,811,236,880 (600,362,806) 8,310,090,440 26,293,904 8,336,384,344

กําไรสุทธิสําหรับปี - -    -    - 1,593,627,208 - 1,593,627,208 7,627,073 1,601,254,281

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - -    -    - (1,236,892,179) - (1,236,892,179) - (1,236,892,179)

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

    เป็นสํารองอื่น (หมายเหตุ 19) - -    -  100,003,271   (100,003,271) - - - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง - - - - - - - (6,006,675) (6,006,675)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000 2,637,769,601  399,000,000  172,450,096 2,067,968,638 (600,362,866) 8,666,825,469 27,914,302 8,694,739,771

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000 2,637,769,601  399,000,000 172,450,096 2,067,968,638 (600,362,866) 8,666,825,469 27,914,302 8,694,739,771

กําไรสุทธิสําหรับปี    - -    - - 2,062,888,854 - 2,062,888,854 11,074,455 2,073,963,309

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)    - -    - - (1,275,746,680) - (1,275,746,680) - (1,275,746,680)

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

    เป็นสํารองอื่น (หมายเหตุ 19)    - -    - 148,534,578 (148,534,578) - - - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง - - - - - - - (9,360,000) (9,360,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,990,000,000 2,637,769,601 399,000,000 320,984,674 2.706,576,234 (600,362,866) 9,453,967,643 29,628,757 9,483,596,400

หมายเหตุ   ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2552

1.  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บรษิทั นํา้ประปาไทย จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัจาํกดัตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 

บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท

ท่ีจดทะเบียนตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและ 

จําหน่ายนํ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน 

อ.พทุธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม  อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุม่แบน ในจงัหวดัสมทุรสาคร 

ภายใต้สัญญาซื้อขายนํ้าประปากับกปภ. ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 (แก้ไขเพิ่ม

เติมตามสัญญาลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นขายนํ้า

ประปา (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“ผู้ให้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่ 11 

มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

และสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาดังกล่าวมีข้อกําหนดสําคัญบางประการ ได้แก่ 

เมื่อบริษัทฯ ได้ทําการไปได้กึ่งอายุสัมปทานแล้ว หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ความประสงค์จะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ทั้งหมด ผู้ให้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทาน

เพื่อซื้อหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซื้อกิจการประปาเช่นว่านั้นตาม

ราคาซื้อขายกันในตลาด แต่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าหกเดือน 

ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 30/10 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5  

ตําบลไร่ขิง  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน
2.1  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นใน

นโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด 

(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 

“บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้ง

ขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

ร้อยละของสินทรัพย์

ที่รวมอยู่ใน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้อยละของรายได้

ที่รวมอยู่ในรายได้รวม

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2553 
ร้อยละ

2552 
ร้อยละ

2553 
ร้อยละ

2552 
ร้อยละ

2553 
ร้อยละ

2552 
ร้อยละ

บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากัด บริการจัดการและบํารุงรักษา

โครงการนํ้าประปา

ไทย - 100 - 0.32 - 0.07

บริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด 

ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา

ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค

ในจังหวัดปทุมธานี

ไทย 98 98 21.25 21.28 31.22 33.19

บริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากัด 

(ถือหุ้นโดยบริษัท ประปา

ปทุมธานี จํากัด ในอัตรา

ร้อยละ 100)

บริการจัดการและบํารุงรักษา

โครงการนํ้าประปา

ไทย - 98 - 0.27 - 1.05

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอ

เปอเรชั่นส์ จํากัด (ตาม

หมายเหตุประกอบงบการ

เงินข้อ 11) 

บริการจัดการและบํารุงรักษา

โครงการนํ้าประปา

ไทย 68.5 (โดย

ทาง

อ้อม)

0.58 - 1.16 -
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ข) บรษิทัฯ นํางบการเงนิของบรษัิทยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวมตัง้แตว่นั

ที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้น

สุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชท่ีีสาํคัญเชน่เดียวกนั

กับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ และบรษิทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัทีม่สีาระสําคญั

ได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แล้ว 

จ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ

บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน 

งบกําไรขาดทุนรวมและส่วนของ ผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม

2.3 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชนต์อ่สาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทนุ

ในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

3. กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและ

มาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 

 ประมาณการทางบญัช ีและขอ้ผดิพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผล 

 ประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 

 กิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

 ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้  

 และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)  

 การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

 และการดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง 

 ทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

ฉบับที่ 15

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชสีาํหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล  

 และการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ย 

 เหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา 

 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชือ่วา่มาตรฐานการบญัชขีา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระ

สําคัญต่องบการเงินสําหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดัง

ตอ่ไปนีท้ีฝ่า่ยบรหิารคาดวา่จะมีผลกระทบตอ่งบการเงนิในปทีีน่าํมาตรฐานการบญัชดัีงกลา่วมา

ถือปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็น 

ค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้อง

ประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การ

คาํนวณตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัย ซ่ึงในปจัจบุนับรษัิทฯ รบัรูผ้ลประโยชน์ทีใ่หก้บัพนักงาน

ดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน

ในปีที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตก

ต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบ

ทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน

ในปีที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 กำรรับรู้รำยได้

รายได้จากการขายนำ้าประปา

รายไดจ้ากการขายน้ําประปารบัรูเ้มือ่บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดจ้ดัส่งน้ําประปาให้แกก่าร

ประปาส่วนภูมิภาคแล้ว รายได้จากการขายนํ้าประปาแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้า

โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับปริมาณนํ้าประปาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
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รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหน้ีซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมของบริการท่ีให้แล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่

ได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจาก

ลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่า

สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตนํ้าประปา

เมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน
เงนิลงทนุในหลักทรพัยเ์พือ่คา้แสดงตามมลูคา่ยตุธิรรม การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม

ของหลักทรัพย์บันทึกเป็นกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลัง

สุด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใช้อัตราผล

ตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณ

จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

4.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

ตน้ทนุการลงทนุในบรษิทัยอ่ยไดแ้กม่ลูคา่ทีบ่รษิทัฯ จา่ยไปเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรษิทัยอ่ย ทัง้นี้

บรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบกจิการภายใตส้ญัญาใหส้ทิธดํิาเนนิการผลติและจําหนา่ยนํา้ประปากบัการ

ประปาสว่นภมูภิาคและสัมปทานทีไ่ดร้บัจากกจิการหรอืหน่วยงานของภาครฐั ซึง่มเีงือ่นไขของ

ระยะเวลาในการประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิและสัมปทานอันจํากัดตามที่กําหนดในสัญญาให้

สทิธแิละสมัปทาน อกีทัง้ทรพัยสิ์นส่วนใหญท่ีใ่ชใ้นการประกอบกจิการของบรษัิทยอ่ยยงัมภีาระ

ผูกพันที่ผู้ได้รับสิทธิจะต้องส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ดังนั้น ต้นทุนการลงทุนใน

บริษัทย่อยท่ีประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานดังกล่าวส่วนหน่ึงถือเสมือนว่า

เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาในสิทธิในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานที่

บรษิทัยอ่ยไดร้บั ซึง่บรษิทัฯ ตดัจาํหนา่ยสว่นดงักลา่วโดยวธิเีสน้ตรงภายในระยะเวลาของสญัญา

ให้สิทธินับจากวันที่ลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและแสดงเป็นค่าตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

จํานวนที่ตัดจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

สําหรับบริษัทย่อยที่โอนการดําเนินงานโดยส่วนใหญ่มาที่บริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ เข้า

ลงทนุในบรษัิทยอ่ยดงักล่าวเพือ่เปน็การลดตน้ทนุการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในอนาคต ตน้ทนุ

การลงทุนในบริษัทย่อยน้ันส่วนหน่ึงถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งการดําเนินงาน
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ส่วนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ตัดจําหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญา

ซือ้ขายนํา้ประปาระหวา่งบรษิทัฯ กบัการประปาสว่นภมูภิาคนบัจากวนัทีล่งทนุในบรษิทัยอ่ยนัน้

และแสดงเป็นค่าตัดจําหน่าย เงินลงทุนในบริษัทย่อย จํานวนที่ตัดจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ในงบกําไรขาดทุน

 

4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

คา่เสือ่มราคาของสนิทรัพยค์าํนวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุาร

ใช้งานโดยประมาณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเว้นสินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ

คํานวณโดยการใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีคํานวณดังนี้

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับงวด =
ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด  x 

อัตราส่วนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตนำ้าประปาสำาหรับงวด =

จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด

(จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ 

จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อ

ขายนํ้าประปา)

ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตนำ้าประปาสุทธิ                 

ณ วันต้นงวด
=

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาทั้งหมด - ค่าเสื่อมราคาสะสมถึง

วันต้นงวด

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงผลิต 

นํ้าประปา และระบบในการจ่ายนํ้าประปา รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือ

คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 

รายการผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์(ผลตา่งระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั

จากการจําหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเมื่อ

บริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สนิทรพัย์ในกำรผลติน�ำ้ประปำทีต้่องโอนเมือ่สิน้สดุอำยสุญัญำฯ และคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย
สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ซึ่งต้องโอนให้แก่การ

ประปาส่วนภูมิภาคเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา ได้แก่ 

ที่ดิน โรงผลิตนํ้าประปา และระบบในการจ่ายนํ้าประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัด

จาํหนา่ยสะสมและคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี คา่ตดัจาํหน่ายของสินทรพัยใ์นการผลิตน้ําประปา

คํานวณโดยการใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีคํานวณดังนี้

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับงวด =

ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ

สัญญาสุทธิ ณ วันต้นงวด x อัตราส่วนการผลิต

นํ้าประปาสําหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตนำ้าประปาสำาหรับงวด =

จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด

(จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ 

จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้

สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา)

ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตนำ้าประปาที่

ต้องโอน เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯสุทธิ ณ 

วันต้นงวด

=
สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ

ทั้งหมด - ค่าตัดจําหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

งานระหว่างก่อสร้างแสดงมูลค่าตามราคาทุนและไม่มีการตัดจําหน่าย



WEE Balance for Sustainability

123รำยงำนประจ�ำปี 2553

4.9  ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

ในการทําให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่า

สินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่า

ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทนุการกูย้มืประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกดิขึน้จากการ

กู้ยืมนั้น
 

4.10 สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและกำรให้บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียและ 
 ค่ำตัดจ�ำหน่ำย

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและการให้

บริการบําบัดนํ้าเสีย (“สิทธิการดําเนินงาน”) ในราคาทุนที่ซื้อมา โดยปันส่วนค่าสิทธิในการ

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา และค่าสิทธิในการให้บริการบําบัดนํ้าเสียตามสัดส่วน

รายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่คํานวณได้ ณ วันที่ซื้อ 

ก) สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายนำ้าประปา

 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัด

จําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายของสิทธิในการดําเนินงาน

ดังกล่าวคํานวณโดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีคํานวณดังนี้

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับงวด =
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาสุทธิ ณ วัน

ต้นงวด x อัตราส่วนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตนำ้าประปาสำาหรับงวด =

จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

(จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปา 

สําหรับงวด + ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการ

ผลิตนํ้าประปาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดําเนินงาน)

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ข) สิทธิในการให้บริการบำาบัดนำ้าเสีย

สิทธิในการให้บริการบําบัดนํ้าเสียแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายของสิทธิในการดําเนินงานดังกล่าวคํานวณโดย

ใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีคํานวณดังนี้

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับงวด =
สิทธิในการดําเนินการให้บริการบําบัดนํ้าเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด  

x อัตราส่วนการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด

อัตราส่วนการบำาบัดนำ้าเสียสำาหรับงวด =

จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด

(จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด

+ ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการบําบัดนํ้าเสีย

จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดําเนินงาน)

สิทธิในการดำาเนินการให้บริการบำาบัด       

นำ้าเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด
=

สิทธิในการดําเนินการให้บริการบําบัดนํ้าเสีย - ค่าตัดจําหน่าย

สะสมถึงวันต้นงวด

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

4.11 สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ
คา่สทิธใินการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยนํา้ประปาทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัฯ ซือ้หุน้สามญั

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวถือเป็น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุใช้งานจํากัด ซึ่งเเสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะ

สมเเละค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่าย

นำ้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด
=

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา - ค่าตัด

จําหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด
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บริษัทฯ คิดค่าตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิต 

และจําหน่ายนํ้าประปาที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อยดังกล่าว นับจากวันที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ 

บริษัทย่อย (ประมาณ 16 ปี) เเละจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เม่ือมีข้อบ่งชี้ว่า

สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัด

จําหน่ายของสิทธิในการดําเนินการผลิตเเละจําหน่ายนํ้าประปาทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด

จําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

4.12 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการท่ีมีอาํนาจควบคุม 

บรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคมุไมว่า่จะเปน็โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุ

เดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหาร

สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ

4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว
จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์

ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของสิทธิในการดําเนินการผลิตและ 

จําหน่ายนํ้าประปาเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่

คาดวา่จะไดร้บัคนืหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสินทรพัยห์รอืมลูคา่จากการ

ใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ

คาํนวณคดิลดเปน็มลูค่าปัจจบัุนโดยใชอ้ตัราคิดลดกอ่นภาษีท่ีสะท้อนถงึการประเมนิความเส่ียง

ในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ

สินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึง

จํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย 

โดยการจําหนา่ยนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอ่รอง

ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน

 

4.15 ผลประโยชน์พนักงำน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.16 ภำษีเงินได้
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึภาษเีงนิไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสทุธทิางภาษตีามกฎหมาย

ภาษีอากร
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5. กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบางสถานการณ์ฝ่าย

บริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงใน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจาก

จํานวนที่ประมาณไว้

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน 

ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2553 2552 2553 2552

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้อื่น - - - 7.5 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 107.7 19.4 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นตํ่าลบ

ส่วนต่างที่กําหนดต่อปี

ต้นทุนขายและบริการ - - 28.9 36.4 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ต้นทุนขายและบริการ 5.3 - 5.3 - เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

ค่างานระหว่างก่อสร้าง 655 362.6 655 362.6 ราคาตามสัญญา

สิทธิในการดําเนินการผลิตและ 

จําหน่ายนํ้าประปาและการให้บริการ

บําบัดนํ้าเสีย

- 1,400 - 1,400 ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 

2552 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย    

- บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด - - - 117,000

   (เดิมชื่อ“บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากัด”) - - - 117,000

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

- บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3,909 2,526 3,909 2,526

- ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรหมประทานก่อสร้าง     - 11,876 - 11,876

- อื่นๆ 6,434 7,156 6,434 7,156

  10,343 21,558 10,343 21,558

  10,343 21,558 10,343 138,558

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ 

 ดอกเบี้ยค้างรับ    

บริษัทย่อย    

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     

 เงินต้น - - 2,712,500,000 3,022,500,000

 ดอกเบี้ย - - 578,938 601,295

รวม - - 2,713,078,938 3,023,101,295

หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีและ

ดอกเบี้ยค้างรับ - - (310,578,938) (310,601,295) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -  

สุทธิ - - 2,402,500,000 2,712,500,000
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เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่   

เกี่ยวข้องกัน    

- บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 2,069,416 41,452,975 2,069,416 41,452,975

  2,069,416 41,452,975 2,069,416 41,452,975

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย    

- บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด - - 2,610,554 3,420,284

 (เดิมชื่อ“บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากัด”) - - 2,610,554 3,420,284

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย    

- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด - - - 188,097

  - - - 188,097

    

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

- บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 13,932,265 29,335,406 13,796,108 29,295,045

- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 804,345 467,963 804,345 280,189

  14,736,610 29,803,369 14,600,453 29,575,234

  14,736,610 29,803,369 14,600,453 29,763,331

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 214,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000

  214,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

(หน่วย : บาท)

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

- บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) - 7,900,746 - 7,900,746

  - 7,900,746 - 7,900,746

เจ้าหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย    

- บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด - - 5,000,000 5,000,000

 (เดิมชื่อ“บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากัด”) - - 5,000,000 5,000,000

เจ้าหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด - 214,000,000 - 214,000,000

  - 214,000,000 - 214,000,000

ในระหว่างปี 2553 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีการเคล่ือนไหวดังต่อไปน้ี 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
1 มกรำคม 2553

ในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2553

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

      เงินต้น 3,022,500,000 - (310,000,000) 2,712,500,000

      ดอกเบี้ย 601,295 107,676,618 (107,698,975) 578,938

3,023,101,295 107,676,618 (417,698,975) 2,713,078,938

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

(หน่วย : บาท)
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างที่กําหนด (MLR-margin) ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทุกไตรมาส เงินให้ 

กู้ยืมดังกล่าวมีกําหนดชําระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายภายในเดือนกันยายน 2562

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและ

เงินบําเหน็จของกรรมการและผู้บริหาร เป็นจํานวนเงิน 51.5 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 

33.0 ล้านบาท) (2552: 52.6 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ : 32.9 ล้านบาท)

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

เงินสด 445,344 517,440 65,000 60,000

เงินฝากธนาคาร 2,073,445,694 2,285,070,128 1,486,363,692 1,740,070,052

รวม 2,073,891,038 2,285,587,568 1,486,428,692 1,740,130,052

(หน่วย : บาท)

8. เงินลงทุนชั่วครำว
ยอดคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินฝากประจํา

ธนาคารระยะเวลา  6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 5.375 ต่อปี

งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552

เงินฝากประจำาธนาคาร 1,113,031,257 1,084,842,552

1,113,031,257 1,084,842,552

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 596,378,468 -

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 174,876,926 -

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 25,054,298 -

796,309,692 -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 1,909,340,949 1,084,842,552

(หน่วย : บาท)

9. ลูกหนี้กำรค้ำ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดลูกหนี้การค้ามีอายุหนี้คงค้างนับจาก

วันที่ถึงกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือน

10. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

วัตถุดิบ 5,556,743 4,786,864 3,764,189 2,937,284

อะไหล่ 18,111,915 17,716,610 10,530,450 10,792,645

รวม 23,668,658 22,503,474 14,294,639 13,729,929

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบี้ย

ระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.85 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.5 ถึง 0.85 ต่อปี)
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ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2553 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด เป็นจํานวน 311.6 ล้านบาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2553

ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2553 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด เป็นจํานวน 147.0 ล้านบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด เม่ือวันท่ี  29 กรกฎาคม 2553

กำรควบรวมของบริษัทย่อย
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการปรับ

โครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยการควบรวมบริษัทย่อยสองบริษัทได้แก่ บริษัท  

วอเตอร์โฟลว์ จํากัด และบริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากัด (เป็นบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทประปา

ปทุมธานี จํากัด ในอัตราร้อยละ 100) ในราคามูลค่าสุทธิตามบัญชีของท้ังสองบริษัท โดยจัดต้ัง

เป็นบริษัทใหม่คือ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ จํากัด และรับไปซ่ึงทรัพย์สิน หน้ีสิน สิทธิ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากัด และบริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากัด การ

ควบรวมดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2553 โดยบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ จาํกัด  

ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทใหม่กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2553 ซ่ึงมีผลให้ 

บริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากัด และบริษัท วอเตอร์โฟล์ จํากัด ส้ินสุดสภาพ นิติบุคคลในวันเดียวกัน 

ผลจากการควบรวมบริษัทดังกล่าวทําให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ จํากัด 

เปล่ียนไปจากร้อยละ 100.00 เป็นร้อยละ 68.50 ท้ังน้ีการควบรวมกิจการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบ

ต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด

ในระหว่างปี 2553 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ จํากัด มิได้มีการจ่ายเงินปันผล

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

บริษัท ทุนเรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่ำงปี
2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์  จํากัด 60 10 68.5 100 700,000,000 700,000,000 - -

(เดิมชื่อ “บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากัด)

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 1,200 1,200 98 98 3,998,309,900 3,998,309,900 458,629,587 293,993,325

4,698,309,900 4,698,309,900 458,629,587 293,993,325

หัก: ค่าตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสะสม (767,962,182) (546,468,034) - -

หัก: เงินปันผลรับจากกําไรก่อนการซื้อหุ้น (20,000,000) (20,000,000) - -

รวม 3,910,347,718 4,131,841,866 458,629,587 293,993,325

(หน่วย : บาท)
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12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
ที่ดิน สินทรัพย์ในการ 

ผลิตนำ้าประปา

งานระหว่าง

ก่อสร้าง

อาคารและ         

สิ่งปรับปรุงอาคาร

เครื่องตกแต่งและ

อุปกรณ์สำานักงาน

ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2552 452,264,402 9,546,709,065 562,627,112 10,298,505 83,886,579 32,445,422 20,354,060 10,708,585,145

ซื้อเพิ่ม 28,417,375 73,321,779 625,483,878 574,398 3,580,884 22,513,698 299,117 754,191,129 

จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย - - - - (129,594) (7,548,751) (38,454) (7,716,799)

โอนเข้า (ออก) - 1,177,970,640 (1,178,908,640) 186,000 752,000 - - -

31 ธันวาคม 2553 480,681,777 10,798,001,484 9,202,350 11,058,903 88,089,869 47,410,369 20,614,723 11,455,059,475

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

31 ธันวาคม 2552 - 1,496,075,383 - 3,522,315 47,713,605 20,886,327 14,990,685 1,583,188,315

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 351,567,264 - 1,641,415 10,667,807 6,027,044 2,354,800 372,258,330 

ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย                                    - - - - (124,457) (4,320,828) (16,776) (4,462,061)

31 ธันวาคม 2553 - 1,847,642,647 - 5,163,730 58,256,955 22,592,543 17,328,709 1,950,984,584

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

31 ธันวาคม 2552 452,264,402 8,050,633,682 562,627,112 6,776,190 36,172,974 11,559,095 5,363,375 9,125,396,830

31 ธันวาคม 2553 480,681,777 8,950,358,837 9,202,350 5,895,173 29,832,914 24,817,826 3,286,014 9,504,074,891

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2552 (336 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายนํ้าประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 344,833,220

2553 (363 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายนํ้าประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 372,258,330

(หน่วย : บาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่ง

ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ของ

สนิทรพัย์ดงักลา่วมจีาํนวนเงนิประมาณ 58.5 ลา้นบาท (2552: 49.1 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ: 10.6 ล้านบาท 2552: 6.8 ล้านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดิน สินทรัพย์ในการ 

ผลิตนำ้าประปา

งานระหว่าง

ก่อสร้าง

อาคารและ         

สิ่งปรับปรุงอาคาร

เครื่องตกแต่งและ

อุปกรณ์สำานักงาน

ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม

ราคาทุน 

31 ธันวาคม 2552 397,531,902 9,546,709,066 562,627,112 10,298,505 42,964,239 12,861,321 9,270,272 10,582,262,417

ซื้อเพิ่ม 28,417,375 73,321,779 625,483,878 574,398 2,858,326 16,937,048 68,500 747,661,304

จําหน่าย - - - - -  (3,548,751) -  (3,548,751)

โอนเข้า (ออก) - 1,177,970,640 (1,178,908,640) 186,000 752,000 - - -

31 ธันวาคม 2553 425,949,277 10,798,001,485 9,202,350 11,058,903 46,574,565 26,249,618 9,338,772 11,326,374,970

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

31 ธันวาคม 2552 - 1,496,075,384 - 3,522,315 12,411,449 9,012,583 5,044,688 1,526,066,419

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 351,567,264 - 1,641,415 8,565,045 2,937,980 1,821,078 366,532,782

ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่จําหน่าย - - - - - (3,319,595) - (3,319,595)

31 ธันวาคม 2553 - 1,847,642,648 - 5,163,730 20,976,494 8,630,968 6,865,766 1,889,279,606

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

31 ธันวาคม 2552 397,531,902 8,050,633,682 562,627,112 6,776,190 30,552,790 3,848,738 4,225,584 9,056,195,998

31 ธันวาคม 2553 425,949,277 8,950,358,837 9,202,350 5,895,173 25,598,071 17,618,650 2,473,006 9,437,095,364

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 

2552 (333 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายนํ้าประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 338,382,611

2553 (360 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายนํ้าประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 366,532,782

(หน่วย : บาท)

ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ รวมต้นทุนการกู้ยืมจํานวนเงินประมาณ 40.5 ล้านบาท เป็น

ส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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งบกำรเงินรวม

ที่ดิน

โรงผลิต

นำ้าประปาและ

ระบบในการจ่าย

นำ้าประปา

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน 

31 ธันวาคม 2552 413,087,705 5,939,711,021 - 6,352,798,726

ซื้อเพิ่ม 5,000,000 1,074,790 2,067,315 8,142,105

31 ธันวาคม 2553 418,087,705 5,940,785,811 2,067,315 6,360,940,831

ค่าตัดจําหน่ายสะสม 

31 ธันวาคม 2552 181,958,918 2,286,591,646 - 2,468,550,564

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 16,454,946 255,049,235 - 271,504,181

31 ธันวาคม 2553 198,413,864 2,541,640,881 - 2,740,054,745

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

31 ธันวาคม 2552 231,128,787 3,653,119,375 - 3,884,248,162

31 ธันวาคม 2553 219,673,841 3,399,144,930 2,067,315 3,620,886,086

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีที่รวมอยู่ในต้นทุนขายนำ้าประปาในงบกำาไรขาดทุน   

2552 253,805,882

2553 271,504,181

(หน่วย : บาท)

13. สินทรัพย์ในกำรผลิตน�้ำประปำที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำฯ

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนให้กับการ

ประปา สว่นภมิูภาคภายหลงัจากสิน้สดุอายสุญัญาใหส้ทิธดิาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยนํา้ประปา 

25 ปี

14.  สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำและกำรให้บริกำรบ�ำบัด 
 น�้ำเสีย

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและการ 

ให้บริการบําบัดนํ้าเสีย 1,410,074,586 1,410,074,586

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและ                                            

การให้บริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหน่ายสะสม (45,863,847) (9,756,047)

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและ                                               

การให้บริการบําบัดนํ้าเสีย - สุทธิ 1,364,210,739 1,400,318,539

(หน่วย : บาท)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ของบริษัทฯ มีมติ

อนมุตัใิหบ้ริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาซ้ือสิทธใินการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายน้ําประปาและการให้

บริการบําบัดนํ้าเสียแก่ลูกค้าภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (“สิทธิการดําเนินงานเป็น

ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2552”) จากบริษัท ที่ดิน บางปะอิน จํากัด มูลค่า

รวมทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท โดยแบ่งชําระเป็นงวดตามที่กําหนดในสัญญา

ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวเเสดงเป็น เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 

214 ล้านบาทในงบดุล
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15. สิทธิในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ 

งบกำรเงินรวม

2553 2552

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา 3,169,108,803 3,169,108,803

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาตัดจําหน่ายสะสม (674,863,198) (479,916,807)

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา - สุทธิ 2,494,245,605 2,689,191,996

(หน่วย : บาท)

16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ) กำรช�ำระคืน 2553 2552 2553 2552

1. MLR – อัตราที่ระบุในสัญญาระหว่าง 2.00% - 2.25% ชําระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 

ถึงเดือนมิถุนายน 2562 1,226,000,000 1,072,000,000 1,226,000,000 1,072,000,000

2. MLR – อัตราที่ระบุในสัญญาระหว่าง 2.00% - 2.25% ชําระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 

ถึงเดือนกันยายน 2562 3,150,000,000 3,510,000,000 3,150,000,000 3,510,000,000

รวม 4,376,000,000 4,582,000,000 4,376,000,000 4,582,000,000

หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (450,000,000) (420,000,000) (450,000,000) (420,000,000)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 3,926,000,000 4,162,000,000 3,926,000,000 4,162,000,000

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวที่ยัง

มิได้เบิกใช้เป็นจํานวน 214 ล้านบาท

 เงนิกูย้มืระยะยาวในขอ้ 1. ระบเุงือ่นไขทางการเงนิบางประการทีบ่รษิทัฯตอ้งปฏบิตัิ

ตาม เช่น การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
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17. หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จํานวน 3 ชุด เป็นจํานวนเงิน 7,000 ล้านบาท เพื่อจําหน่าย

แกน่กัลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีด

ของหุ้นกู้ดังนี้ 

ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จํานวน 3,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวม 

เปน็เงนิทัง้สิน้ 3,500 ลา้นบาท หุน้กูด้งักลา่วจะครบกาํหนดไถถ่อนในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์

2555 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จํานวน 1,700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 

โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จํานวน 1,800,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.35 ต่อปี และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

 บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ เชน่ การดํารงอตัราสว่นทางการ

เงิน

18. ส�ำรองตำมกฎหมำย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร

สุทธปิระจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้

19. ส�ำรองอื่น
ตามข้อกําหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่  

20 มีนาคม 2551 กําหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรสํารองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจํานวนร้อยละ 10 

ของกําไรสุทธิประจําปี 

20. รำยได้จำกกำรขำยน�้ำประปำ
ยอดรายได้จากการขายนํ้าประปาของบริษัทฯ ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2552 ได้รวมรายได้จํานวน 49.8 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากปริมาณนํ้าประปาที่การ

ประปาส่วนภูมิภาคซื้อจริงสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตํ่ากว่าปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าที่ต้อง

ซื้อสําหรับระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา

21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์

อื่นของพนักงาน 125,048,987 111,248,699 50,289,263 32,132,985

ค่าเสื่อมราคา 372,258,330 344,833,220 366,532,782 338,382,611

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในการผลิต 

นํ้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุด 

อายุสัญญาฯ 271,504,181 253,805,882 - -

ค่าตัดจําหน่ายต้นทุนเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย - - 221,494,148 221,494,148

ค่าบริหารและจัดการ - - 34,148,868 35,288,373

ค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบํารุง 583,932,017 480,610,823 323,555,958 253,815,726
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22. กำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิต 

นํ้าประปา ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1382(2)/2545 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2545 ภาย

ใต้เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระสําคัญดังนี้

 การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการนําเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้

รบัการสง่เสริม มีกาํหนดระยะเวลาแปดป ีนบัแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ

นั้น (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547)

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนสําหรับการผลิตนํ้าประปาตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2437(2)/2553 เมื่อวันที่  

13 กันยายน 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระสําคัญดังนี้

 การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการนําเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้

รบัการสง่เสริม มีกาํหนดระยะเวลาแปดป ีนบัแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ

นั้น (วันที่ 30 กันยายน 2553) 

รายได้ของบริษัทฯ สําหรับปีจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้

รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ต่อไปนี้

23. ก�ำไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉล่ียถ่วง 

นํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยดําเนนิกจิการในสว่นงานทางธรุกจิเดยีวคอืธรุกจิผลติและจําหนา่ย

นํ้าประปา และดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ 

กําไรและสินทรัพย์ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะ

จา่ยสมทบกองทุนเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน กองทนุสํารองเล้ียงชพีน้ีบรหิาร

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัดและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

กสิกรไทย จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย

กองทนุของบรษิทัฯ และบรษัิทยอ่ย ในระหว่างป ี2553 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดจ้า่ยเงินสมทบ

กองทุนเป็นจํานวนเงิน 3.4 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.5 ล้านบาท) (2552: 3.3 ล้านบาท 

เฉพาะของบริษัทฯ: 1.1 ล้านบาท)

กิจการที่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน

กิจการที่ไม่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน

รวม

2553 2552 2553 2552 2553 2552

รายได้จากการ

ขายนํ้าประปา 2,761,646,080 2,592,395,254 170,574,691 54,221,940 2,932,220,771 2,646,617,194

(หน่วย : บาท)
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26. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น

เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงานส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปี 2551  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552  

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 797,998,460 0.20

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

สําหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่  28 สิงหาคม 2552

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2552   

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552

438,893,719 0.11

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2552 1,236,892,179

เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงานส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

สําหรับเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2552  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553  

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

678,275,830 0.17

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

สําหรับเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2553  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่   16 สิงหาคม 2553

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553  

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

597,470,850 0.15

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2553 1,275,746,680

(หน่วย : บาท)
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ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยภายใต้เงื่อนไข

สัญญาดังกล่าวบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ข) บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ได้ทําสัญญาการซ่อมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์ โอ

เปอเรชัน่ส ์จาํกดั เพือ่ใหบ้รษัิทดงักล่าวทําการซ่อมบาํรงุรกัษา โดยภายใตเ้ง่ือนไขสัญญา

ดังกล่าว บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่นๆ เป็นจํานวน

เงินรวม 4.3 ล้านบาท

28.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
บรษิทัฯ ได้เขา้ทาํสญัญาเชา่ดาํเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชา่ทีด่นิ อายขุองสญัญามรีะยะ

เวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2578 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภาย

ใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

 จ่ายชำาระภายใน ล้านบาท 

 1 ถึง 5 ปี 0.5 

 มากกว่า 5 ปี 11.9 

ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ มีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู้แล้วในงบกําไรขาดทุนเป็น

จํานวนเงิน 0.5 ล้านบาท 

28.4 หนังสือค�้ำประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดย

ธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจํานวน 262.8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

27. ภำษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน

ทางภาษียกมาจากปีก่อนๆ สูงกว่ากําไรสุทธิสําหรับปี

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2552 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผล

ขาดทนุสทุธจิากสาํนกังานสรรพากรพืน้ที ่ซ่ึงจากการประเมนิของสาํนกังานดังกลา่ว บรษิทัยอ่ย

จะต้องจ่ายภาษี  เงินได้นิติบุคคลของปี 2551 จํานวนประมาณ 44 ล้านบาท เพื่อลดความเสีย

หายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทย่อยได้บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2551 จํานวน 

44 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดปี 2552 จํานวน 143 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

บริษัทย่อยไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว จึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากร

กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมสรรพากร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณา หาก

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกเลิกการประเมินผลตามหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผล

ขาดทุนสทุธิดงักลา่ว ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลทีไ่ดเ้คยบนัทกึไวจ้ะถกูบนัทกึกลบัรายการเปน็รายได้

ของบริษัทย่อย

28. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
28.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 22.2 

ลา้นบาท ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการขยายกําลงัการผลตินํา้ประปา การกอ่สรา้งระบบบําบัดนํา้เสยี 

รวมทั้งการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและระบบป้องกันฟ้าผ่า

28.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำรและภำระผูกพันอื่น
ก) บริษัทฯ ได้ทําสัญญาการบริหารจัดการและการซ่อมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์ โอ

เปอเรช่ันส ์จาํกดั เพือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยดงักลา่วบรหิารจดัการและการซอ่มบาํรงุรกัษา ระบบ
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ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย 

หนงัสอืคํา้ประกนัเพือ่คํา้ประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํา้ประปากบัการประปาสว่นภมูภิาคจํานวน 

211.4 ล้านบาท เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าจํานวน 51.4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

เพื่อคํ้าประกันตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับการประปาส่วนภูมิภาคจํานวน 51.8 ล้านบาท 

เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าจํานวน 34.0 ล้านบาท)

28.5 คดีฟ้องร้อง
บริษัท ประปาปทุมธานี จำากัด

ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ได้ถูกบุคคลหนึ่งยื่นคําเสนอข้อ

พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการพิจารณาข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทดัง

กล่าว (ผู้คัดค้านที่ 2) ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (ผู้คัดค้านที่ 1) เป็นจํานวนทุนทรัพย์รวม

ประมาณ 64.5 ล้านบาท จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดังกล่าว อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง

โรงงานผลิตนํ้าประปา ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดให้

ยกคําเสนอข้อพิพาทดังกล่าว 

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกล่าวได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคัดค้าน

คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ยกคําเสนอข้อพิพากษาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไม่ได้มีการตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจาก

ขอ้พพิาทดงักลา่วไวใ้นบญัชเีนือ่งจากฝา่ยบริหารของบรษิทัดงักลา่วเชือ่วา่จะไมม่คีา่เสยีหายเปน็

จํานวนเงินที่เป็นสาระสําคัญจากข้อพิพาทดังกล่าว 

29. เครื่องมือทำงกำรเงิน
29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงนิทีสํ่าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” 

ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ี 

การค้า เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน หุ้นกู้และเงินกู้ยืม

ระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และ

มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บรษิทัฯ และบรษัิทยอ่ยมคีวามเส่ียงดา้นการใหสิ้นเชือ่ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และมี

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของลูกหน้ี เน่ืองจากบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมลูีกคา้หลักรายเดยีว

คือการประปาส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงาน

ราชการ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญ

จากการให้สินเชื่อดังกล่าว จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ

มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบดุล

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก

สถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หุ้นกู้และเงิน

กู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี

อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด

ในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับตํ่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตาม

ประเภทอตัราดอกเบีย้ และสาํหรบัสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงินทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถ

แยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 
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งบกำรเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,074 - 2,074 0.25 - 0.85

เงินลงทุนชั่วคราว 1,909 - - - - 1,909  0.25 - 5.375

ลูกหนี้การค้า - - - - 401 401

1,909 - - 2,074 401 4,384

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้า - - - - 33 33

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 15 15

เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - - - - 3 3

เจ้าหนี้อื่น - - - - 273 273

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 2 2

หุ้นกู้ - 5,195 1,797 - - 6,992 4.00 - 5.35

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 4,376 - 4,376 3.625 - 3.875

- 5,195 1,797 4,376 326 11,694

(หน่วย : บาท)



WEE Balance for Sustainability

139รำยงำนประจ�ำปี 2553

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,486 - 1,486  0.25 - 0.85

เงินลงทุนชั่วคราว 1,909 - - - - 1,909   0.25 - 5.375

ลูกหนี้การค้า - - - - 273 273

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 2,713 - 2,713 3.725 - 4.00

1,909 - - 4,199 273 6,381

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้า - - - - 28 28

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 15 15

เจ้าหนี้อื่น - - - - 273 273

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 2 2

หุ้นกู้ - 5,195 1,797 - - 6,992  4.00 - 5.35

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 4,376 - 4,376  3.625 - 3.875

- 5,195 1,797 4,376 318 11,686

(หน่วย : บาท)
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ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยพจิารณาวา่ไมม่คีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น เนือ่งจากบรษิทัฯ

และบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ

29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันใน

ขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้

อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกําหนด

ขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตาม

หลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อ่ืนและเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม

มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

ข) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ย

ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตาม

บัญชีที่แสดงในงบดุล

ค) หุน้กูท้ีจ่า่ยดอกเบีย้ในอตัราคงที ่แสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจบัุน

ของกระแสเงินสดจา่ยในอนาคต คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยประมาณในตลาดปจัจบุนัสําหรบั

เงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตาม

บัญชีที่แสดงในงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญมีมูลค่าโดย

ประมาณใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล โดยไม่มีผลแตกต่างอย่างมีสาระสําคัญ

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือการจัดให้มี

ซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง 

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.27: 

1 (2552: 1.42:1) และบริษัทฯ มีอัตราส่วนเท่ากับ 1.28:1 (2552: 1.42:1)

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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