
 

บริษทั น ้ำประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2555  



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั น ้ำประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั น ้ำประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย               
ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม            
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั น ้ำประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้น
จรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลวำ่                      
งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงิน
และกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุม
ภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบ
วิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ี
ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมิน
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม  



 

2 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั น ้ำประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั น ้ำประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน   

กฤษดำ เลิศวนำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 30 มกรำคม 2556 
 



บริษทั นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,676,865,367      1,967,105,263      2,098,390,696      1,405,182,127      
เงินลงทุนชัว่คราว 8 3,096,567,482      2,965,962,319      3,096,567,482      2,965,962,319      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 452,063,407         431,237,544         295,968,223         290,594,552         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 -                           -                           311,163,219         310,681,575         
วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 11 23,643,137           24,869,016           15,007,441           15,562,833           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 57,362,109           45,773,968           49,046,961           38,704,463           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,306,501,502      5,434,948,110      5,866,144,022      5,026,687,869      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 200,000,000         -                           -                           -                           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 -                           -                           1,782,500,000      2,092,500,000      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           3,466,752,588      3,688,853,569      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 2,771,312,856      24,807,925           2,766,100,000      36,100,000           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 8,869,866,014      9,232,032,753      8,800,099,977      9,161,560,146      
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอน
   เม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯ 15 3,088,456,680      3,367,419,936      -                           -                           
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสีย 16 1,304,160,808      1,333,829,201      1,304,160,808      1,333,829,201      
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 17 2,104,305,081      2,299,299,214      -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 11,346,387           13,009,775           -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,443,749           22,951,997           8,493,321             8,672,654             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18,363,891,575    16,293,350,801    18,128,106,694    16,321,515,570    
รวมสินทรัพย์ 24,670,393,077    21,728,298,911    23,994,250,716    21,348,203,439    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม



บริษทั นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 19 110,122,682         108,548,853         81,740,220           84,462,800           
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 490,000,000         470,000,000         490,000,000         470,000,000         
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 -                           3,500,000,000      -                           3,500,000,000      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 159,374,662         91,035,029           84,500,360           -                           
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 139,717,275         112,380,651         139,717,275         112,380,651         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 82,844,671           76,390,390           53,972,316           51,575,795           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 982,059,290         4,358,354,923      849,930,171         4,218,419,246      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 6 -                           -                           5,000,000             5,000,000             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 5,940,000,000      3,670,000,000      5,940,000,000      3,670,000,000      
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 6,990,471,485      3,496,207,735      6,990,471,485      3,496,207,735      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 14,780,026           12,065,745           6,577,096             4,998,922             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 12,945,251,511    7,178,273,480      12,942,048,581    7,176,206,657      
รวมหนีสิ้น 13,927,310,801    11,536,628,403    13,791,978,752    11,394,625,903    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม



บริษทั นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,637,769,601      2,637,769,601      2,637,769,601      2,637,769,601      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 399,000,000         399,000,000         399,000,000         399,000,000         
   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 24 723,128,286 516,859,790 723,128,286         516,859,790         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,557,698,495      3,217,946,278      2,452,374,077      2,409,948,145      
ผลแตกต่างของการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ
   ของกลุ่มบริษทั (600,362,866)        (600,362,866)        -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,707,233,516    10,161,212,803    10,202,271,964    9,953,577,536      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 35,848,760           30,457,705           -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,743,082,276    10,191,670,508    10,202,271,964    9,953,577,536      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,670,393,077    21,728,298,911    23,994,250,716    21,348,203,439    

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)



งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา 27 4,837,947,630     4,461,096,603     3,218,959,995     2,987,966,010     
รายไดจ้ากการบริการ 87,208,925          85,058,131          26,114,220          29,410,016          
ดอกเบ้ียรับ 87,194,836          42,723,454          190,315,431        157,431,723        
รายไดเ้งินปันผล 12 -                          -                          606,606,227        528,599,998        
รายไดอ่ื้น 26 260,369,569        46,214,054          99,024,651          43,048,839          
รวมรายได้ 5,272,720,960     4,635,092,242     4,141,020,524     3,746,456,586     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้ าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,495,379,272     1,322,996,771     870,112,747        747,863,374        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 262,324,284        221,946,733        190,153,965        167,089,467        
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          222,100,981        221,494,148        
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียตดัจาํหน่าย 16 29,668,393          30,381,538          29,668,393          30,381,538          
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
   นํ้ าประปาตดัจาํหน่าย 17 194,994,132        194,946,391        -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 1,982,366,081     1,770,271,433     1,312,036,086     1,166,828,527     
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,290,354,879     2,864,820,809     2,828,984,438     2,579,628,059     
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 16,504,932          (11,292,075)        -                          -                          
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,306,859,811     2,853,528,734     2,828,984,438     2,579,628,059     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (608,241,233)       (517,964,066)       (607,319,337)       (516,943,094)       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,698,618,578     2,335,564,668     2,221,665,101     2,062,684,965     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26, 27 (259,526,810)       (210,943,525)       (97,670,673)        -                          
กาํไรสําหรับปี 2,439,091,768     2,124,621,143     2,123,994,428     2,062,684,965     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี -                          -                          -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,439,091,768     2,124,621,143     2,123,994,428     2,062,684,965     

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,421,320,713     2,112,968,832     2,123,994,428     2,062,684,965     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,771,055          11,652,311          

2,439,091,768     2,124,621,143     

กาํไรต่อหุ้น 28
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
  กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.61                    0.53                    0.53 0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม



บริษทั นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกจิการ
2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 2,698,618,578     2,335,564,668     2,221,665,101     2,062,684,965     
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 652,613,008        628,169,135        366,010,278        339,020,889        
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          222,100,981        221,494,148        
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาตดัจาํหน่าย 194,994,132        194,946,391        -                          -                          
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียตดัจาํหน่าย 29,668,393          30,381,538          29,668,393          30,381,538          
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,387,124            (2,170,291)          3,002,394            (1,921)                 
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (16,504,932)        11,292,075          -                          -                          
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (606,606,227)       (528,599,998)       
   โอนกลบัภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (91,035,029)        -                          -                          -                          
   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 13,784,593          -                          2,287,253            -                          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,242,221            2,806,710            1,578,174            1,375,883            
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้ืมระยะยาว 230,000               -                          230,000               -                          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 607,343,917        517,020,971        607,319,337        516,943,094        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 4,095,342,005     3,718,011,197     2,847,255,684     2,643,298,598     
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (20,825,970)        (29,783,934)        (5,373,671)          (17,869,200)        
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 1,225,879            (1,200,358)          555,392               (1,268,194)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (12,291,052)        18,273,560          (10,687,395)        14,692,006          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 294,667               43,667                 294,667               43,667                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,026,231)          (269,081,030)       (8,322,643)          (269,867,083)       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,029,641            7,235,343            1,971,882            5,755,369            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (527,940)             -                          -                          -                          
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,065,220,999     3,443,498,445     2,825,693,916     2,374,785,163     
   จ่ายดอกเบ้ีย (578,393,543)       (512,831,358)       (578,368,963)       (512,753,481)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (102,480,809)       (212,276,186)       (13,170,313)        (2,402,587)          
   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย -                          12,610,527          -                          -                          
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,384,346,647     2,731,001,428     2,234,154,640     1,859,629,095     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)



บริษทั นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (125,824,143) (1,057,623,202) (125,824,143) (1,057,623,202)
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (200,000,000) -                          -                          -                          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          310,000,000 310,000,000
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน (2,730,000,000) (36,100,000) (2,730,000,000) (36,100,000)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (12,967,932)        (63,589,512)        (6,962,887) (53,707,688)
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯเพ่ิมข้ึน -                          (28,807,883)        -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน -                          (11,611,449)        -                          -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,570,893            2,876,790            220,093 99,179
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          606,606,227 528,599,998
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,067,221,182)    (1,194,855,256)    (1,945,960,710)    (308,731,713)       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 2,757,240,000     214,000,000        2,757,240,000     214,000,000        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (470,000,000)       (450,000,000)       (470,000,000)       (450,000,000)       
ชาํระคืนหุน้กู้ (3,500,000,000) -                          (3,500,000,000)    -                          
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 3,492,650,000 -                          3,492,650,000     -                          
เงินปันผลจ่าย (1,874,875,361)    (1,396,143,947)    (1,874,875,361)    (1,396,143,947)    
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,380,000)        (10,788,000)        -                          -                          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 392,634,639        (1,642,931,947)    405,014,639        (1,632,143,947)    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 709,760,104        (106,785,775)       693,208,569        (81,246,565)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,967,105,263     2,073,891,038     1,405,182,127     1,486,428,692     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 2,676,865,367     1,967,105,263     2,098,390,696     1,405,182,127     

-                          -                          -                          -                          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 809,710               9,875,241            809,710               9,875,241            
   เงินปันผลคา้งจ่าย 424,639               356,053               424,639               356,053               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษทั นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท)

ผลแตกต่างของการจดั ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

 และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของกลุ่มบริษทั ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวมส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        320,984,674       2,697,352,562     (600,362,866)             9,444,743,971      29,593,394          9,474,337,365        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                         -                         -                          -                         (1,396,500,000)    -                                 (1,396,500,000)     -                           (1,396,500,000)       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                          -                         2,112,968,832     -                                 2,112,968,832      11,652,311          2,124,621,143        
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 24) -                         -                         -                          195,875,116       (195,875,116)       -                                 -                           -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                         -                          -                                 -                           (10,788,000)         (10,788,000)           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        516,859,790       3,217,946,278     (600,362,866)             10,161,212,803    30,457,705          10,191,670,508      

-                             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        516,859,790       3,217,946,278     (600,362,866)             10,161,212,803    30,457,705          10,191,670,508      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                         -                         -                          -                         (1,875,300,000)    -                                 (1,875,300,000)     -                           (1,875,300,000)       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                          -                         2,421,320,713     -                                 2,421,320,713      17,771,055          2,439,091,768        
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 24) -                         -                         -                          206,268,496       (206,268,496)       -                                 -                           -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                         -                          -                                 -                           (12,380,000)         (12,380,000)           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        723,128,286       3,557,698,495     (600,362,866)             10,707,233,516    35,848,760          10,743,082,276      

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษทั นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            320,984,674            1,939,638,296         9,287,392,571         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                              -                              -                              -                              (1,396,500,000)       (1,396,500,000)       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              2,062,684,965         2,062,684,965         
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              195,875,116            (195,875,116)          -                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            516,859,790            2,409,948,145         9,953,577,536         

-                              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            516,859,790            2,409,948,145         9,953,577,536         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                              -                              -                              -                              (1,875,300,000)       (1,875,300,000)       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              2,123,994,428         2,123,994,428         
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              206,268,496            (206,268,496)          -                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            723,128,286            2,452,374,077         10,202,271,964       

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



  1 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2555  

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั น ้ ำประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2543 และได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2549 บริษทัฯประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย โดยมีบริษทั ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนตั้งใน
ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำให้กบักำร
ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม       
อ.เมืองสมุทรสำคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสำคร ภำยใตส้ัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำกบักปภ. 
ซ่ึงได้ลงนำมเม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2543(แก้ไขเพิ่มเติมตำมสัญญำลงวนัท่ี 29 ธันวำคม 2551) เป็น
ระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวนัท่ีเร่ิมตน้ขำยน ้ ำประปำ (วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2547) และภำยใตส้ัมปทำน
ประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (“ผูใ้ห้สัมปทำน”) เป็น
ระยะเวลำ 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนำคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
สัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำ และสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ  

 ภำยใตส้ัมปทำนประกอบกิจกำรประปำดงักล่ำวมีขอ้ก ำหนดส ำคญับำงประกำร ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯได้
ท ำกำรไปไดก่ึ้งอำยุสัมปทำนแลว้ หำกรัฐบำลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมประสงคจ์ะซ้ือ
กิจกำรประปำของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้หส้ัมปทำนมีสิทธิถอนคืนสัมปทำนเพื่อซ้ือหรืออนุญำตใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจกำรประปำเช่นวำ่นั้นตำมรำคำซ้ือขำยกนัในตลำด แต่ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯทรำบล่วงหนำ้หกเดือน  

 ท่ีอยูข่องบริษทัฯตำมท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอ
สำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  

2.1  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั น ้ ำประปำไทย จ ำกัด (มหำชน)     
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำให ้

กบักำรประปำส่วนภูมิภำคใน
จงัหวดัปทุมธำนี 

ไทย 98 98 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 
(ถือหุน้โดยบริษทั ประปำปทุมธำนี 
จ ำกดั ในอตัรำร้อยละ 31.5)  

บริกำรจดักำรและบ ำรุงรักษำ
โครงกำรน ้ ำประปำ 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

ง) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก  
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทีย่ังไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภำวชิำชีพบญัชีไดอ้อกมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัปรับปรุงและมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 ตำมรำยละเอียดขำ้งล่ำงน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภำษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 8  

 
ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
 ฉบบัท่ี 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องอย่ำง

เฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 
 ฉบบัท่ี 21 ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีตีรำคำใหม่ 
 ฉบบัท่ี 25 ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือ

ของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรบญัชีขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั ยกเวน้มำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภำษีเงินได้ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีก ำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงของ
มูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่ำงเกณฑ์ทำงบญัชีและภำษีอำกร เพื่อรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัในปี 2556 จะมีผลท ำให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีก ำไรส ำหรับปี 2555 ลดลง
ประมำณ 81 ลำ้นบำท (0.0203 บำทต่อหุ้น) และมีก ำไรสะสมยกมำของปี 2555 เพิ่มข้ึน ประมำณ 1 
ลำ้นบำท (0.0003 บำทต่อหุ้น) (เฉพำะบริษทัฯ: มีก ำไรส ำหรับปี 2555 ลดลงประมำณ 80 ลำ้นบำท 
หรือ 0.0202 บำทต่อหุ้น และมีก ำไรสะสมยกมำของปี 2555 เพิ่มข้ึนประมำณ 17 ล้ำนบำท หรือ 
0.0042 บำทต่อหุน้) 
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นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี ฉบบัท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลง
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2556 ให้ใชแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
แนวทำงปฏิบติัทำงบญัชีเก่ียวกบักำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2556 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำ

เช่ำหรือไม่ 
1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 1 มกรำคม 2557 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทำง
บญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีขำ้งตน้ ซ่ึงยงัไม่สำมำรถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

รายได้จากการขายน า้ประปา 

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัส่งน ้ ำประปำให้แก่กำรประปำส่วน
ภูมิภำคแล้ว รำยได้จำกกำรขำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับปริมำณน ้ำประปำท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้จากการบริการ 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรแสดงมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ีซ่ึงไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มของบริกำรท่ีให้แลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 บริษทัฯบนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภำระท่ีจะตอ้งจ่ำย 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลอื 

 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตน ้ำประปำเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

 ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน  

 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหน่วยลงทุน 

4.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

 ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยไดแ้ก่มูลค่ำท่ีบริษทัฯจ่ำยไปเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
ท่ีประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำกบักำรประปำส่วน
ภูมิภำคและสัมปทำนท่ีไดรั้บจำกกิจกำรหรือหน่วยงำนของภำครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลำในกำร
ประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บสิทธิและสัมปทำนอนัจ ำกดัตำมท่ีก ำหนดในสัญญำให้สิทธิและสัมปทำน อีก
ทั้งทรัพย์สินส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรของบริษทัย่อยยงัมีภำระผูกพนัท่ีผูไ้ด้รับสิทธิ
จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่กำรประปำส่วนภูมิภำค ดงันั้น ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบกิจกำร
ภำยใตส้ัญญำใหสิ้ทธิและสัมปทำนดงักล่ำวส่วนหน่ึงถือเสมือนวำ่เป็นกำรลงทุนเพื่อให้ไดม้ำในสิทธิ
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ในกำรประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิและสัมปทำนท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำย
ส่วนดงักล่ำวโดยวธีิเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำให้สิทธินบัจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น
และแสดงเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ ำนวนท่ีตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน        
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ส ำหรับบริษทัย่อยท่ีโอนกำรด ำเนินงำนโดยส่วนใหญ่มำท่ีบริษทัฯหลงัจำกท่ีบริษทัฯเขำ้ลงทุนใน
บริษทัย่อยดงักล่ำวเพื่อเป็นกำรลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในอนำคต ตน้ทุนกำรลงทุนใน
บริษทัย่อยนั้นส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงกำรด ำเนินงำนส่วนดงักล่ำว ซ่ึง
บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยส่วนดงักล่ำวโดยวธีิเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำระหวำ่ง
บริษทัฯกบักำรประปำส่วนภูมิภำคนบัจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัย่อยนั้นและแสดงเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์ค  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯ
ค ำนวณโดยกำรใชว้ธีิผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวธีิค ำนวณดงัน้ี 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด  x  
  อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำจริงส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญำ

ซ้ือขำยน ้ ำประปำ) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำสุทธิ                 
ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำทั้งหมด - ค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงโรงผลิตน ้ ำประปำ และ
ระบบในกำรจ่ำยน ้ำประปำ รวมทั้งดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง  



  7 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
กับมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำทีต้่องโอนเมื่อส้ินสุดอำยุสัญญำฯ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทั ประปำปทุมธำนี จ  ำกดั ซ่ึงตอ้งโอนให้แก่กำรประปำส่วน
ภูมิภำคเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ ได้แก่ ท่ีดิน โรงผลิต
น ้ำประปำ และระบบในกำรจ่ำยน ้ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำค ำนวณโดยกำรใชว้ิธีผนัแปรตำม
หน่วยผลิต ซ่ึงมีวธีิค ำนวณดงัน้ี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
อำยสุญัญำสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัรำส่วนกำรผลิต 

  น ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำจริงส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญำ

ใหสิ้ทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอน              
เม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยุ
สญัญำฯทั้งหมด - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  งำนระหวำ่งก่อสร้ำงแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนและไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำย 

4.9 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดั
น ้ ำเสีย (“สิทธิกำรด ำเนินงำน”) ในรำคำทุนท่ีซ้ือมำ โดยปันส่วนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ ำประปำ และค่ำสิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียตำมสัดส่วนรำยไดท่ี้คำดว่ำจะไดรั้บท่ี
ค ำนวณได ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ก) สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 

 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณ
โดยใชว้ธีิผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวธีิค ำนวณดงัน้ี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด  
  x อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด 
   
อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ ำประปำ  
  ส ำหรับงวด + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรผลิต

น ้ ำประปำจนถึงวนัส้ินสุดสญัญำใหสิ้ทธิด ำเนินงำน) 
   
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ข) สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสีย 

สิทธิในกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณโดยใชว้ิธีผนัแปร
ตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวธีิค ำนวณดงัน้ี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด   
  x อตัรำส่วนกำรบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับงวด 
   
อตัรำส่วนกำรบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับงวด 
  + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรบ ำบดัน ้ ำเสียจนถึง

วนัส้ินสุดสญัญำใหสิ้ทธิด ำเนินงำน) 
   
สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดั       
น ้ำเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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4.10 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสำมญับริษทั 
ประปำปทุมธำนี จ  ำกดั ในรำคำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอำยใุชง้ำนจ ำกดั ซ่ึงเเสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมเเละค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 บริษทัฯคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำท่ีเหลืออยูข่องบริษทัยอ่ยดงักล่ำว นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสำมญับริษทัยอ่ย (ประมำณ 
16 ปี) เเละจะมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ 
บริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิต
เเละจ ำหน่ำยน ้ ำประปำทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สินทรัพยท่ี์ท ำให้ไดม้ำซ่ึงงำนบริหำรจดักำรและบ ำรุงรักษำ) ของบริษทัย่อย 
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (5 ปี) และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว
เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.12 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์
ดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำเป็นรำยปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึง
มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะ         
สูงกวำ่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.15 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำย
เดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย          
เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน   
โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ 
ไดท้  ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรหรือ
ขำดทุน  
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 หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  ประกอบดว้ย มูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลก ำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

 ในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงกำรเปล่ียนแปลงท่ีมำกกว่ำหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตำม
นโยบำยกำรบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

4.16 ภำษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดต้ำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของ
รัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

5. กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ในบำงสถำนกำรณ์ฝ่ำยบริหำรอำจตอ้ง
ใชก้ำรประมำณและกำรตั้งสมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2555 2554 2555 2554  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ตน้ทุนขำยและบริกำร - - 28 28 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 116 121 อัตราดอกเบีย้เงินกู้ยืม

ขั้นต า่ลบส่วนต่างท่ี
ก าหนดต่อปี 

รำยไดค่้ำเช่ำ - - 1 - ราคาตามสัญญา 
รำยไดเ้งินปันผล - - 607 529 ตามท่ีประกาศจ่าย 
      
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ตน้ทุนขำยและบริกำร - 2 - 2 เกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกัน 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,730 36 2,730 36 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนีอ้ืน่ - บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)                                     

(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนั) 238 62 238 62 
 238 62 238 62 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมำยเหตุ 19) 
    

บริษทัยอ่ย - - 2,658 3,346 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำร
ร่วมกนั) 100 1,205 100 1,205 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 100 1,205 2,758 4,551 

     
เจ้ำหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 
 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระยะยำวระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2555 และ 2554 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว ดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2555 

 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม 2555 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 

บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  บริษทัยอ่ย     
เงินตน้  2,402,500 - (310,000) 2,092,500 

ดอกเบ้ีย  682 116,061 (115,580) 1,163 

รวม  2,403,182 116,061 (425,580) 2,093,663 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 
เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและ

ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั      

เงินตน้ - - 2,092,500 2,402,500 
ดอกเบ้ีย - - 1,163 682 

รวม - - 2,093,663 2,403,182 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีและ

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - (311,163) (310,682) 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่ำลบส่วนต่ำงท่ี
ก ำหนด (MLR-margin) ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุกไตรมำส เงินให้กูย้ืมดงักล่ำวมีก ำหนด
ช ำระคืนเงินตน้งวดสุดทำ้ยภำยในเดือนกนัยำยน 2562 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 66 59 45 39 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1 1 1 1 
รวม 67 60 46 40 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 
เงินสด 515 475 105 65 
เงินฝำกธนำคำร 2,676,350 1,966,630 2,098,286 1,405,117 
รวม 2,676,865 1,967,105 2,098,391 1,405,182 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 เงินฝำกออมทรัพย ์และเงินฝำกประจ ำ มีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.1 
ถึง 3.50 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.25 ถึง 2.50 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ยอดคงเหลือดงักล่ำวประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้และเงินฝำก
ประจ ำธนำคำรระยะเวลำ 6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 2.28 ถึง 5.25 ต่อปี                 
(2554: ร้อยละ 2.50 ถึง 5.25 ต่อปี) 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2555 2554 
เงินฝำกประจ ำธนำคำร 1,769,990 1,633,827 

 1,769,990 1,633,827 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้ำซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม   
พนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 682,762 724,445 
ตรำสำรหน้ีรัฐวสิำหกิจ - 30,063 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 514,678 502,938 
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด 129,137 74,689 
 1,326,577 1,332,135 
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 3,096,567 2,965,962 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 ยอดลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่มีอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำก
วนัท่ีถึงก ำหนดช ำระนอ้ยกวำ่ 3 เดือน 

10. เงินลงทุนระยะยำวอืน่ 

 ยอดคงเหลือดงักล่ำวประกอบดว้ย เงินฝำกประจ ำอำย ุ22 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 

11. วตัถุดิบและวสัดุคงเหลอื 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 
วตัถุดิบ 7,453 8,066 5,016 5,303 
อะไหล่ 16,190 16,803 9,991 10,260 
รวม 23,643 24,869 15,007 15,563 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวำ่งปี 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ   

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอ
เรชัน่ส์  จ ำกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั 1,200,000 1,200,000 98 98 3,998,310 3,998,310 606,606 528,600 

     4,698,310 4,698,310 606,606 528,600 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยสะสม 
    

(1,211,557) (989,456) - - 
หกั  เงินปันผลรับจำกก ำไร

ก่อนกำรซ้ือหุน้ 
    

(20,000) (20,000) - - 

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

ในระหวำ่งไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2555 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั ประปำปทุมธำนี จ  ำกดั เป็น
จ ำนวน 303 ล้ำนบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ  ำกัด เม่ือวนัท่ี                
6 มีนำคม 2555  

ในระหวำ่งไตรมำสท่ีสำมของปี 2555 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั ประปำปทุมธำนี จ  ำกดั เป็น
จ ำนวน 304 ล้ำนบำท ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ประปำปทุมธำนี จ  ำกัด เม่ือวนัท่ี             
26 กรกฎำคม 2555 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จ  ำกดั มิไดมี้กำรจ่ำย           
เงินปันผล 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชี ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
   2555 2554 2555 2554 2555 2554 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 30 30 2,766,100 36,100 2,771,313 24,808 
รวม     2,766,100 36,100 2,771,313 24,808 

 
   (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ 
   2555 2554 2555 2554 2555 2554 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 30 30 2,766,100 36,100 2,766,100 36,100 

รวม     2,766,100 36,100 2,766,100 36,100 
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13.2 ส่วนแบ่งก ำไร/ ขำดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร/ ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก ำไร/ ขำดทุนจำก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวำ่งปี 
 2555 2554 

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ  ำกดั 16,505 (11,292) 
รวม 16,505 (11,292) 

 ในระหวำ่งปี 2555 บริษทัร่วมดงักล่ำวมิไดมี้กำรจ่ำยเงินปันผล 

13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

    (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

ทุนเรียกช ำระ 
ณ วนัท่ี                          

31 ธนัวำคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 

รำยไดร้วมส ำหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

ก ำไร(ขำดทุน)
ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
บริษทั ซีเค                 
พำวเวอร์ จ ำกดั 

9,200 100 45,154 6,499 22,881 6,437 2,578 1 55 (38) 

ในเดือนพฤษภำคม 2555 บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ  ำกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100 ลำ้นบำท เป็น 9,200 
ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 910 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดยจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน และบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯจ ำนวน 2,730 ลำ้นบำทแลว้ 

ในเดือนพฤษภำคม 2555 บริษทัฯได้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน โดยกำรค ้ ำประกนับริษทั ซีเค    
พำวเวอร์ จ  ำกดั โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนับสนุนในกรณีท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทั ซีเค    
พำวเวอร์ จ  ำกดั ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขเก่ียวกบักำรกูย้ืมรวมถึงกำรผิดนดัช ำระหน้ีกบัธนำคำร
ผูใ้ห้กู้ของบริษัทย่อยดังกล่ำว ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ 30) รวมเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน                 
154 ลำ้นบำท  



 

  18 

14. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
สินทรัพยใ์น              

กำรผลิตน ้ ำประปำ 
งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

อำคำรและ                     
ส่ิงปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เคร่ืองมือ รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2554 480,681 10,798,002 9,202 11,059 88,090 47,410 20,615 11,455,059 
ซ้ือเพ่ิม - 1,221 49,049 - 10,277 11,749 1,169 73,465 
จ ำหน่ำย - - - - (229) (5,827) - (6,056) 
โอนเขำ้ (ออก) - - (42,466) 41,500 966 - - - 
31 ธนัวำคม 2554 480,681 10,799,223 15,785 52,559 99,104 53,332 21,784 11,522,468 
ซ้ือเพ่ิม - - 4,027 493 6,882 2,040 336 13,778 
จ ำหน่ำย - - (3,204) - (821) (2,437) - (6,462) 
โอนเขำ้ (ออก) - - (2,919) - 2,919 - - - 
31 ธนัวำคม 2555 480,681 10,799,223 13,689 53,052 108,084 52,935 22,120 11,529,784 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
1 มกรำคม 2554 - 1,847,642 - 5,164 58,258 22,592 17,329 1,950,985 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 320,657 - 2,621 11,207 8,416 1,899 344,800 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย  - - - - (178) (5,172) - (5,350) 
31 ธนัวำคม 2554 - 2,168,299 - 7,785 69,287 25,836 19,228 2,290,435 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 346,609 - 3,186 12,938 8,308 946 371,987 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย  - - - - (802) (1,702) - (2,504) 
31 ธนัวำคม 2555 - 2,514,908 - 10,971 81,423 32,442 20,174 2,659,918 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี           
31 ธนัวำคม 2554 480,681 8,630,924 15,785 44,774 29,817 27,496 2,556 9,232,033 

31 ธนัวำคม 2555 480,681 8,284,315 13,689 42,081 26,661 20,493 1,946 8,869,866 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2554 (332 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 344,800 

2555 (357 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 371,987 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สินทรัพย ์  อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ในกำรผลิต งำนระหวำ่ง ส่ิงปรับปรุง และอุปกรณ์    
 ท่ีดิน น ้ำประปำ ก่อสร้ำง อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เคร่ืองมือ รวม 

รำคำทุน          
1 มกรำคม 2554 425,949 10,798,002 9,202 11,059 46,574 26,249 9,339 11,326,374 
ซ้ือเพิม่ - 1,221 49,049 - 8,102 4,718 492 63,582 
จ ำหน่ำย - - - - (26) (74) - (100) 
โอนเขำ้ (ออก) - - (42,466) 41,500 966 - - - 
31 ธนัวำคม 2554 425,949 10,799,223 15,785 52,559 55,616 30,893 9,831 11,389,856 
ซ้ือเพิม่ - - 4,027 493 2,562 685 6 7,773 
จ ำหน่ำย - - (3,204) - (821) (1,313) - (5,338) 
โอนเขำ้ (ออก) - - (2,919) - 2,919 - - - 
31 ธนัวำคม 2555 425,949 10,799,223 13,689 53,052 60,276 30,265 9,837 11,392,291 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
1 มกรำคม 2554 - 1,847,642 - 5,164 20,976 8,631 6,866 1,889,279 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 320,657 - 2,621 9,245 4,979 1,518 339,020 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - - (1) (2) - (3) 
31 ธนัวำคม 2554 - 2,168,299 - 7,785 30,220 13,608 8,384 2,228,296 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 346,609 - 3,186 10,402 5,279 534 366,010 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - - (802) (1,313) - (2,115) 
31 ธนัวำคม 2555 - 2,514,908 - 10,971 39,820 17,574 8,918 2,592,191 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
31 ธนัวำคม 2554 425,949 8,630,924 15,785 44,774 25,396 17,285 1,447 9,161,560 
31 ธนัวำคม 2555 425,949 8,284,315 13,689 42,081 20,456 12,691 919 8,800,100 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
2554 ( 329 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 339,020 
2555 ( 354 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 366,010 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือม
รำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ของสินทรัพยด์งักล่ำวมี
จ ำนวนเงินประมำณ 77 ล้ำนบำท (2554: 68 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 24 ล้ำนบำท                    
2554: 20 ลำ้นบำท) 

15. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำทีต้่องโอนเมื่อส้ินสุดอำยุสัญญำฯ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  โรงผลิต   
  น ้ำประปำและ   
  ระบบในกำรจ่ำย งำนระหวำ่ง  
 ท่ีดิน น ้ำประปำ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2554 418,088 5,940,786 2,067 6,360,941 
ซ้ือเพ่ิม - 177 28,631 28,808 
โอนเขำ้ (ออก) - 30,698 (30,698) - 

31 ธนัวำคม 2554 418,088 5,971,661 - 6,389,749 
31 ธนัวำคม 2555 418,088 5,971,661 - 6,389,749 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม      
1 มกรำคม 2554 198,414 2,541,641 - 2,740,055 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,045 265,229 - 282,274 
31 ธนัวำคม 2554 215,459 2,806,870 - 3,022,329 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,187 261,776 - 278,963 
31 ธนัวำคม 2555 232,646 3,068,646 - 3,301,292 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
31 ธนัวำคม 2554 202,629 3,164,791 - 3,367,420 

31 ธนัวำคม 2555 185,442 2,903,015 - 3,088,457 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี   
2554    282,274 

2555    278,963 

สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทั ประปำปทุมธำนี จ  ำกัด จะถูกโอนให้กับกำรประปำ            
ส่วนภูมิภำคภำยหลงัจำกส้ินสุดอำยสุัญญำใหสิ้ทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 25 ปี 
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16.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสีย 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/                                               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและ                           
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย 1,410,075 1,410,075 

หกั  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและ                                            
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียตดัจ ำหน่ำยสะสม (105,914) (76,246) 

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและ                                               
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย - สุทธิ 1,304,161 1,333,829 

17. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2555 2554 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ 3,169,109 3,169,109 
หกั: สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,064,804) (869,810) 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ - สุทธิ 2,104,305 2,299,299 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
รำคำทุน  
1 มกรำคม 2554 2,493 
ซ้ือเพิ่ม 11,611 
31 ธนัวำคม 2554 14,104 
31 ธนัวำคม 2555 14,104 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  
1 มกรำคม 2554 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,095 
31 ธนัวำคม 2554 1,095 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,663 
31 ธนัวำคม 2555 2,758 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  
31 ธนัวำคม 2554 13,009 
31 ธนัวำคม 2555 11,346 
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19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2555 2554 2555 2554 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,577 2,612 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 40,378 41,493 33,270 33,883 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 1,205 181 1,939 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,889 1,675 - - 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั             

(เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง) 819 9,885 819 9,885 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,652 5,086 3,090 3,542 
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือหลกัทรัพยค์ำ้งจ่ำย 10,775 5,993 10,775 5,993 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 52,510 43,212 31,028 26,609 

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

20. เงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
    (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2555 2554 2555 2554 

1. MLR - อตัรำท่ีระบุ
ในสัญญำระหว่ำง 

2.00% - 2.25% 

ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนำคม 2553
ถึงเดือนมิถุนำยน 2562 1,240,000 1,350,000 1,240,000 1,350,000 

2. MLR - อตัรำท่ีระบุ
ในสัญญำระหว่ำง 

2.00% - 2.25% 

ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนธันวำคม 2552 
ถึงเดือนกนัยำยน 2562 2,430,000 2,790,000 2,430,000 2,790,000 

3. อตัรำดอกเบ้ียเงิน
ฝำกประจ ำ 6 เดือน 
บวกส่วนต่ำงท่ี
ก ำหนดต่อปี 

ช ำระคืนคร้ังเดียวทั้งจ ำนวน
ภำยในวนัท่ี 9 พฤษภำคม 
2563 

2,760,000 - 2,760,000 - 

รวม 6,430,000 4,140,000 6,430,000 4,140,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (490,000) (470,000) (490,000) (470,000) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน  
หน่ึงปี 5,940,000 3,670,000 5,940,000 3,670,000 

  เงินกูย้ืมระยะยำวในขอ้ 2. และขอ้ 3. ระบุเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม 
เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน เป็นตน้ 
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21. หุ้นกู้ 
      (หน่วย: พนับำท) 
   วนัท่ีครบ  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุน้กู ้ อำยหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้ ก ำหนดไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2555 2554 

    (ร้อยละต่อปี)   
1 3 ปี 26 กุมภำพนัธ์ 2552 26 กุมภำพนัธ์ 2555 4.00 - 3,500,000 
2 5 ปี 26 กุมภำพนัธ์ 2552 26 กุมภำพนัธ์ 2557 4.75 1,700,000 1,700,000 
3 7 ปี 26 กุมภำพนัธ์ 2552 26 กุมภำพนัธ์ 2559 5.35 1,800,000 1,800,000 
4 7 ปี  22 กุมภำพนัธ์ 2555 22 กุมภำพนัธ์ 2562 4.40 1,500,000 - 
5 10 ปี 22 กุมภำพนัธ์ 2555 22 กุมภำพนัธ์ 2565 4.60 2,000,000 - 

รวม   7,000,000 7,000,000 
หกั หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    - (3,500,000) 
หกั ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (9,529) (3,792) 

หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   6,990,471 3,496,208 

หุน้กูข้องบริษทัฯทั้งหมด มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และเป็นหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอำยหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน เป็นตน้ 

22. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน             
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนต์น้ปี 12,065 9,259 4,999 3,623 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,760 2,436 1,378 1,231 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 483 370 200 145 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (528) - - - 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนปลำยปี 14,780 12,065 6,577 4,999 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงได้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,760 2,436 1,378 1,231 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 483 370 200 145 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 3,243 2,806 1,578 1,376 

ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน     

ตน้ทุนขำยและบริกำร 1,266 1,088 148 125 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,977 1,718 1,430 1,251 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2555 2554 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 4.0 4.0 4.0 4.0 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
(ข้ึนกบัผลกำรปฏิบติังำน) 1.5 - 7.0 1.5 - 7.0 5.0 5.0 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงใน
จ ำนวนพนกังำน 0 - 14.0 0 - 14.0 0 - 14.0 0 - 14.0 

 จ ำนวนเงินภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรับปีปัจจุบนัและสำมปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2555 14,780 6,577 
ปี 2554 12,065 4,999 
ปี 2553 9,259 3,623 
ปี 2552 6,501 2,408 
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23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกั
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

24. ส ำรองอืน่ 

 ตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ลงวนัท่ี 20 มีนำคม 2551 
ก ำหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรส ำรองก่อนจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี  

25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2555 2554 2555 2554 

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

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 373,650 345,895 366,010 339,020 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้ง

โอนเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯ 278,963 282,274 - - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 222,101 221,494 

ค่ำบริหำรและจดักำร - 2,075 28,366 29,925 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตและซ่อมบ ำรุง 730,454 571,502 444,626 339,305 

26. ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษทัฯค ำนวณข้ึนจำกก ำไรของกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 หลงัจำกบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่ำใชจ่้ำยและรำยไดต่้ำงๆท่ี
ไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยและรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 
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 ในระหวำ่งไตรมำสท่ีสองของปี 2552 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือแจง้กำรเปล่ียนแปลงผลขำดทุนสุทธิ
จำกส ำนกังำนสรรพำกรพื้นท่ีปทุมธำนี 1 ซ่ึงจำกกำรประเมินของส ำนกังำนดงักล่ำว ท ำให้บริษทัยอ่ย
ตอ้งเร่ิมจ่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มำ เพื่อลดควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำร
ประเมินดงักล่ำว บริษทัย่อยไดบ้นัทึกภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2551 ถึงปี 2554 เป็นจ ำนวนรวม              
580 ลำ้นบำทเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยไม่เห็นดว้ยกบักำรประเมินดงักล่ำว บริษทั
ยอ่ย จึงไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคำ้นกำรประเมินภำษีอำกรกบัคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กรมสรรพำกร
ตั้งแต่ไตรมำสท่ีสองของปี 2552  

 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้รับหนังสือค ำวิ นิจฉัย อุทธรณ์ของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์วำ่ บริษทัยอ่ยสำมำรถใชผ้ลขำดทุนสุทธิไดต้ำมท่ีบริษทัยอ่ยเคยยื่นไว้
เดิม ซ่ึงจำกค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ดงักล่ำว บริษทัย่อยมีภำระภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้งแต่ไตรมำสสำมปี 
2554 เป็นตน้ไปจ ำนวน 86 ลำ้นบำท ดงันั้น บริษทัยอ่ยมีสิทธิไดรั้บภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดจ่้ำยช ำระ
ไปแลว้ของปี 2551 ถึงปี 2553 คืน โดยบริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรขอคืนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีช ำระแลว้
ของปี 2551 ถึงปี 2553 เป็นจ ำนวนเงินรวม 386 ล้ำนบำท ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำจำก
ส ำนกังำนสรรพำกรพื้นท่ีปทุมธำนี 1 อย่ำงไรก็ตำมบริษทัย่อยไดบ้นัทึกกลบัรำยกำรภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลของปี 2554 ท่ีบนัทึกไวเ้กินจ ำนวน 91 ลำ้นบำท เป็นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จใน
ไตรมำสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนัแลว้ 

 นอกจำกน้ี ในเดือนกนัยำยน 2555 บริษทัย่อย ไดรั้บหนังสือแจง้คืนเงินภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 
2551 จ ำนวน 62 ล้ำนบำท จำกส ำนักงำนสรรพำกร โดยบริษทัย่อย ได้บนัทึกรำยกำรดงักล่ำวเป็น
รำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในงวดปัจจุบนัแลว้ 

27. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำ    
ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1382(2)/2545 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2545 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนด
บำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- กำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำร
ส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี                    
21 กรกฎำคม 2547) 

- สิทธิดงักล่ำวไดส้ิ้นสุดลงในเดือนกรกฎำคม 2555 
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 ในระหวำ่งปี 2553 บริษทัฯไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
กำรผลิตน ้ำประปำตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 2437(2)/2553 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยำยน 2553 ภำยใต้
เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- กำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำร
ส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี                    
30 กนัยำยน 2553)  

 รำยไดข้องบริษทัฯส ำหรับปีจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม
กำรลงทุนสำมำรถสรุปไดต่้อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำประปำ 1,782,494 2,864,698 1,436,466 123,268 3,218,960 2,987,966 

28. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ(ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม                            งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2555 2554 2555 2554 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน     
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) 2,421,321 2,112,969 2,123,994 2,062,685 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บำทต่อหุน้) 0.61 0.53 0.53 0.52 

29. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ 
และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รำยได ้ก ำไรและสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนทำงธุรกิจและส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ตำมท่ีกล่ำวไว ้
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30. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงำนบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบ
กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกดัและบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั และ
จะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย ในระหวำ่งปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 6 ลำ้นบำท 
(เฉพำะของบริษทัฯ 3 ลำ้นบำท) (2554: 5 ลำ้นบำท เฉพำะของบริษทัฯ: 2 ลำ้นบำท) 

31. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำท) 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2553 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมี
ช่ือปรำกฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี            
16 กมุภำพนัธ์ 2554 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2554 เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2554 

798,000 0.20 

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2554 ใ ห้
แก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรำกฎในสมุดทะเบียน             
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 16 สิงหำคม 2554 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ
คร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี                      
29 กรกฎำคม 2554 

598,500 0.15 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2554  1,396,500 0.35 

   

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมี
ช่ือปรำกฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี                
14 กมุภำพนัธ์ 2555 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2555 เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 
2555 

997,500 0.25 

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2555         
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรำกฎในสมุดทะเบียน             
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 10 สิงหำคม 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ
คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี                    
26 กรกฎำคม 2555 

877,800 0.22 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2555  1,875,300 0.47 
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32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

32.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำง
และตกแต่งอำคำรส ำนกังำน (2554: 2 ลำ้นบำท) 

32.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอืน่ 

ก) บริษทัฯไดท้  ำสัญญำกำรบริหำรจดักำรและกำรซ่อมบ ำรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จ  ำกดั เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่ำวบริหำรจดักำรและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ ระบบผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำและบริหำรจดักำรระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย โดยภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำดงักล่ำวบริษทัฯตอ้ง
จ่ำยค่ำบริกำรตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

ข) บริษทั ประปำปทุมธำนี จำ ำกดั ไดท้  ำสัญญำกำรซ่อมบ ำรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จ  ำกดั เพื่อให้บริษทัดงักล่ำวท ำกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ โดยภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำดงักล่ำว บริษทั 
ประปำปทุมธำนี จ  ำกดั ตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัจำกสัญญำบริกำรอ่ืนๆ เป็นจ ำนวนเงินรวม 8 
ลำ้นบำท (2554: 6 ลำ้นบำท) 

32.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดินท่ีใช้เป็นอำคำรส ำนกังำน อำยุของ
สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 มีนำคม 2553 ถึง 28 กุมภำพนัธ์ 2578  

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

จ่ำยช ำระ 2555 2554 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 3 
มำกกวำ่ 5 ปี 9 9 

ในระหวำ่งปี 2555 บริษทัฯมีรำยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำจ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท (2554: 1 ลำ้นบำท) 
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32.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 265 ลำ้นบำท (2554: 262 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระ
ผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือ          
ค  ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำกบักำรประปำส่วนภูมิภำคจ ำนวน 210 ลำ้นบำท 
(2554: 212 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 55 ลำ้นบำท (2554: 50 ลำ้นบำท) (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: เพื่อค ้ำประกนัตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำกบักำรประปำส่วนภูมิภำคจ ำนวน 50 ลำ้นบำท 
(2554: 52 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 37 ลำ้นบำท (2554: 31 ลำ้นบำท)) 

32.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกดั 

 ในเดือนสิงหำคม 2547 บริษทั ประปำปทุมธำนี จ  ำกัด ได้ถูกบุคคลหน่ึงยื่นค ำเสนอข้อพิพำทต่อ
สถำบนัอนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำขอ้พิพำทในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทัดงักล่ำว (ผูค้ดัคำ้น    
ท่ี 2) ร่วมกบักำรประปำส่วนภูมิภำค (ผูค้ดัคำ้นท่ี 1) เป็นจ ำนวนทุนทรัพยร์วมประมำณ 64.5 ลำ้นบำท 
จำกกำรละเมิดสิทธิของบุคคลดงักล่ำว อนัเน่ืองมำจำกกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน ้ ำประปำ ต่อมำเม่ือ
วนัท่ี 24 ตุลำคม 2549 คณะอนุญำโตตุลำกำรไดมี้ค ำช้ีขำดใหย้กค ำเสนอขอ้พิพำทดงักล่ำว  

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 20 ธันวำคม 2549 บุคคลดงักล่ำวไดย้ื่นฟ้องต่อศำลปกครองเพื่อคดัคำ้นค ำช้ีขำดของ
คณะอนุญำโตตุลำกำรท่ีใหย้กค ำเสนอขอ้พิพำกษำดงักล่ำว 

 อยำ่งไรก็ตำม บริษทั ประปำปทุมธำนี จ  ำกดั ไม่ไดมี้กำรตั้งส ำรองเผือ่ผลเสียหำยจำกขอ้พิพำทดงักล่ำว
ไวใ้นบญัชีเน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัดงักล่ำวเช่ือว่ำจะไม่มีค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินท่ีเป็น
สำระส ำคญัจำกขอ้พิพำทดงักล่ำว  

33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  เงินให้
กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และมีควำมเส่ียง
จำกกำรกระจุกตวัของลูกหน้ี เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกคำ้หลกัรำยเดียวคือกำรประปำส่วน
ภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเป็นหน่วยงำนรำชกำร ดงันั้น บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือดงักล่ำว จ ำนวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
เงินลงทุนชั่วครำว เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หุ้นกู้และ             
เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,264 - - 1,399 14 2,677 0.10 - 3.50   

เงินลงทุนชัว่ครำว 2,967 - - - 129 3,096 2.28 - 5.25  

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 452 452 - 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 200 - - - 200 4.00 
 4,231 200 - 1,399 595 6,425  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 110 110 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 6,430 - 6,430 3.9813 - 5.125 

หุน้กู ้ - 3,497 3,493 - - 6,990 4.00 - 5.35 

 - 3,497 3,493 6,430 110 13,530  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 603 - 1,084 280 1,967 0.25 - 2.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว 2,891 - - 75 2,966 2.50 - 5.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 431 431 - 
 3,494 - 1,084 786 5,364  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 109 109 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 4,140 - 4,140 3.625 - 5.125 
หุน้กู ้ 3,500 3,496 - - 6,996 4.00 - 5.35 
 3,500 3,496 4,140 109 11,245  
       

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,089 - - 1,003 6 2,098 0.375 - 3.50   
เงินลงทุนชัว่ครำว 2,967 - - - 129 3,096 2.28 - 5.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 296 296 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 2,094 - 2,094 5.00 - 5.25 

 4,056 - - 3,097 431 7,584  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 82 82 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 6,430 - 6,430 3.9813 - 5.125 
หุน้กู ้ - 3,497 3,493 - - 6,990 4.00 - 5.35 

 - 3,497 3,493 6,430 82 13,502  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 164 - 967 274 1,405 0.25 - 2.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว 2,891 - - 75 2,966 2.50 - 5.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 291 291 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 2,403 - 2,403 3.75 - 5.125 

 3,055 - 3,370 640 7,065  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 84 84 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 4,140 - 4,140 3.625 - 5.125 
หุน้กู ้ 3,500 3,496 - - 6,996 4.00 - 5.35 

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

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั 

33.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ี
เหมำะสม  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ข) เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีจ่ำย
ดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำดแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ค) หุ้นกูท่ี้จ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแส
เงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนัส ำหรับเงินกูย้ืมท่ีมี
เง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัมีมูลค่ำโดยประมำณ
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยไม่มีผลแตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญั 

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี
เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.3:1 
(2554: 1.13:1) และบริษทัฯมีอตัรำส่วนเท่ำกบั 1.35:1 (2554: 1.14:1) 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2556 
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