
 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2554 และ 2553 



 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 ของ
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง   
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากดัโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จงึใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียง     
สอบทาน ดังนัน้ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

 2

 

 

 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และ                         
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553             
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี                        
1 กุมภาพนัธ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ เปนสวนหน่ึงของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงาน   
ไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนัน้ และตามท่ีกลาวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.4 ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
และมาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี้ 

กฤษดา เลิศวนา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 27 ตุลาคม 2554 



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,311,942           2,073,891           918,262              1,486,429           

เงินลงทุนชั่วคราว 5 2,924,086           1,909,341           2,924,086           1,909,341           

ลูกหนี้การคา 6 418,273              401,443              279,489              272,715              

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 208                     10                       208                     10                       

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันที่ถึงกําหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปและดอกเบี้ยคางรับ 4 -                         -                         310,341              310,579              

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 21,676                23,669                12,766                14,295                

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย 9,944                  -                         9,944                  -                         

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 -                         2,069                  -                         2,069                  

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 6,726                  8,873                  6,726                  8,873                  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบ้ียคางรับ 15,615                9,536                  15,615                9,536                  

   คาใชจายจายลวงหนา 16,983                18,361                14,515                14,060                

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 2,975                  5,056                  1,838                  2,287                  

   อ่ืน ๆ 4,389                  19,568                2,132                  16,549                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,732,817           4,471,817           4,495,922           4,046,743           

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -

   สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 4 -                         -                         2,170,000           2,402,500           

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                         -                         3,744,683           3,910,348           

เงินลงทุนในบริษัทรวม 8 36,100                -                         36,100                -                         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 9,319,710           9,504,075           9,247,994           9,437,095           

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอน

   เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 10 3,438,756           3,620,886           -                         -                         

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย - สุทธิ 11 1,336,910           1,364,211           1,336,910           1,364,211           

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 12 2,348,923           2,494,246           -                         -                         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 16,554                24,108                2,287                  -                         

   อ่ืน ๆ 19,866                8,935                  6,427                  6,429                  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 16,516,819         17,016,461         16,544,401         17,120,583         

รวมสินทรัพย 21,249,636         21,488,278         21,040,323         21,167,326         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคา 

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 -                         -                         2,648                  2,611                  

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 19,469                32,685                11,269                25,419                

เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 1,277                  14,737                1,358                  14,600                

เจาหน้ีกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 1,478                  3,067                  -                         -                         

เจาหน้ีอ่ืน

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 -                         214,000              -                         214,000              

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน (เจาหน้ีคากอสราง) 57,775                59,251                57,775                59,251                

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 4,852                  2,111                  3,307                  1,812                  

เจาหน้ีจากการซ้ือหลักทรัพยคางจาย 11,842                6,995                  11,842                6,995                  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 465,000              450,000              465,000              450,000              

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14 3,500,000           -                         3,500,000           -                         

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบ้ียคางจาย 31,853                112,138              31,853                112,138              

   คาใชจายคางจาย 76,905                52,519                44,950                32,225                

   ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 27,690                26,618                18,304                17,848                

   ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 23,290                19,351                15,543                12,650                

   ภาษีเงินไดคางจาย 45,948 86,797 -                         -                         

   อ่ืน ๆ 1,669                  6,151                  1,106                  3,500                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,269,048           1,086,420           4,164,955           953,049              

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย 4 -                         -                         5,000                  5,000                  

หุนกู - สุทธิ 14 3,495,209           6,992,261           3,495,209           6,992,261           

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 3,787,500           3,926,000           3,787,500           3,926,000           

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2 11,364                -                         4,655                  -                         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,294,073           10,918,261         7,292,364           10,923,261         

รวมหนี้สิน 11,563,121         12,004,681         11,457,319         11,876,310         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

   หุนสามัญ 3,990,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000           3,990,000           3,990,000           

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

   หุนสามัญ 3,990,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000           3,990,000           3,990,000           

สวนเกินมูลคาหุน 2,637,770           2,637,770           2,637,770           2,637,770           

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 399,000              399,000              399,000              399,000              

   จัดสรรแลว - สํารองอ่ืน 15 516,860 320,985 516,860              320,985              

   ยังไมไดจัดสรร 2,715,696           2,706,576           2,039,374           1,943,261           

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

   ของกลุมบริษัท (600,363)             (600,363)             -                         -                         

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 9,658,963           9,453,968           9,583,004           9,291,016           

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 27,552                29,629                -                         -                         

รวมสวนของผูถือหุน 9,686,515           9,483,597           9,583,004           9,291,016           

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 21,249,636         21,488,278         21,040,323         21,167,326         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายนํ้าประปา 1,140,809         1,093,037         762,116            744,492            

รายไดจากการบริการ 25,546              24,100              9,953                8,079                

ดอกเบี้ยรับ 8,565                3,004                38,900              29,349              

รายไดเงินปนผล -                        -                        199,915            146,996            

รายไดอ่ืน 13,547              3,185                13,248              2,724                

รวมรายได 1,188,467         1,123,326         1,024,132         931,640            

คาใชจาย

ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 328,644            350,729            180,494 209,352            

คาใชจายในการบริหาร 46,579              46,139              35,130 32,076              

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                        -                        55,828              55,828              

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

   และการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนาย 11 9,274                9,306                9,274 9,306                

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   น้ําประปาตัดจําหนาย 12 48,650              49,136              -                        -                        

รวมคาใชจาย 433,147            455,310            280,726            306,562            

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 755,320            668,016            743,406            625,078            

คาใชจายทางการเงิน (132,253)           (111,363)           (132,016)           (111,001)           

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 623,067            556,653            611,390            514,077            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 19 (66,992)             (45,082)             -                        -                        

กําไรสําหรับงวด 556,075            511,571            611,390            514,077            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 556,075            511,571            611,390            514,077            

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 553,313            508,792            611,390            514,077            

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 2,762                2,779                

556,075            511,571            

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 17

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.14                  0.13                  0.15                  0.13                  



(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายนํ้าประปา 3,342,969         3,216,174         2,240,519         2,185,719         

รายไดจากการบริการ 67,348              64,907              27,233              27,944              

ดอกเบี้ยรับ 23,662              12,588              109,640            91,946              

รายไดเงินปนผล -                        -                        528,600            458,629            

รายไดอ่ืน 18,155              4,137                15,312              2,891                

รวมรายได 3,452,134         3,297,806         2,921,304         2,767,129         

คาใชจาย

ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 957,251            948,380            538,309            552,672            

คาใชจายในการบริหาร 155,550            144,899            115,524            102,589            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                        -                        165,665            165,665            

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

   และการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนาย 11 27,301              27,185              27,301              27,185              

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   น้ําประปาตัดจําหนาย 12 145,323            145,809            -                        -                        

รวมคาใชจาย 1,285,425         1,266,273         846,799            848,111            

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,166,709         2,031,533         2,074,505         1,919,018         

คาใชจายทางการเงิน (383,155)           (319,181)           (382,394)           (318,011)           

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,783,554         1,712,352         1,692,111         1,601,007         

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 19 (164,089)           (137,778)           -                        -                        

กําไรสําหรับงวด 1,619,465         1,574,574         1,692,111         1,601,007         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,619,465         1,574,574         1,692,111         1,601,007         

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,610,718         1,566,278         1,692,111         1,601,007         

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 8,747                8,296                

1,619,465         1,574,574         

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 17

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.40                  0.39                  0.42                  0.40                  



(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรกอนภาษี 1,783,554         1,712,352         1,692,111         1,601,007         

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

      คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 466,819            482,875            251,628            275,626            

      คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        165,665            165,665            

      คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย 145,323            145,809            -                        -                        

      คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

         และการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนาย 27,301              27,185              27,301              27,185              

      ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (2,108)               185                   -                        (151)                  

      รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย -                        -                        (528,600)           (458,629)           

      สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,105                -                        1,032                -                        

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

      คาใชจายดอกเบี้ย 382,442            319,950            382,394            319,790            

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 2,805,436         2,688,356         1,991,531         1,930,493         

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้การคา (16,830)             (9,539)               (6,774)               (11,487)             

   ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (198)                  11                     (198)                  128                   

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 1,993                797                   1,529                1,656                

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 11,311              34,270              8,894                31,629              

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (10,931)             820                   2                       413                   

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

   เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                        -                        37                     (814)                  

   เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (13,216)             (1,138)               (14,150)             (2,841)               

   เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (13,460)             (28,519)             (13,242)             (28,512)             

   เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (214,000)           (214,000)           -214,000 -214,000

   เจาหนี้อ่ืน  - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (1,589)               (4,360)               -                        -                        

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 24,443              14,075              13,269              15,520              

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,572,959         2,480,773         1,766,898         1,722,185         

   จายดอกเบี้ย (459,779)           (397,487)           (459,730)           (397,327)           

   จายภาษีเงินได (207,912)           (159,043)           (1,838)               (1,790)               

   รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย 12,611              -                        -                        -                        

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,917,879         1,924,243         1,305,330         1,323,068         



(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้นสุทธิ (1,019,842)        (476,715)           (1,019,842)        (476,715)           

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 2,069                39,384              2,069                39,384              

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่ไมเกี่ยวของกันลดลง 2,147                38,905              2,147                38,905              

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง -                        -                        232,500            232,500            

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น (36,100)             -                        (36,100)             -                        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น (58,718)             (578,281)           (49,669)             (571,968)           

เจาหนี้คากอสราง (15,132)             (12,972)             (15,132)             (14,501)             

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาท่ีตองโอนเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพ่ิมขึ้น (28,808)             (6,736)               -                        -                        

จายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย -                        (40,530)             -                        (40,530)             

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,193                3,070                25                     380                   

ิ ป ั ิ ั 

งบการเงินรวม

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

เงนปนผลรบจากบรษทยอย -                        -                        528,600            458,629            

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง -                        (5,421)               -                        (5,421)               

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2,741                (7,517)               1,495                (7,517)               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,149,450)        (1,046,813)        (353,907)           (346,854)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 214,000            214,000            214,000            214,000            

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (337,500)           (315,000)           (337,500)           (315,000)           

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย (10,788)             (9,360)               -                        -                        

เงินปนผลจาย (1,396,090)        (1,275,747)        (1,396,090)        (1,275,747)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,530,378)        (1,386,107)        (1,519,590)        (1,376,747)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (761,949)           (508,677)           (568,167)           (400,533)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 2,073,891         2,285,588         1,486,429         1,740,130         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,311,942         1,776,911         918,262            1,339,597         

-                        -                        

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 

รายการท่ีมิใชเงินสด

   สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาเพ่ิมขึ้นจากเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

      และเจาหนี้อ่ืน -                        76,938              -                        76,938              

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้นจากเจาหนี้คากอสราง 12,883              -                        12,883              -                        

   เงินปนผลคางจาย 410                   -                        410                   -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

สวนของผูมี

สวนไดเสียที่
ผลแตกตางของการจัด รวม ไมมีอํานาจ

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ สวนของผูถือหุน ควบคุม

 และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย รวมสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000           2,637,770           399,000               172,450              2,067,968           (600,363)                    8,666,825               27,914                       8,694,739              

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 15) -                          -                          -                            148,535              (148,535)            -                                 -                              -                                 -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                            -                          1,566,278           -                                 1,566,278               8,296                         1,574,574              

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 18) -                          -                          -                            -                          (1,275,747)         -                                 (1,275,747)             -                                 (1,275,747)             

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ

   บริษัทยอยลดลง -                          -                          -                            -                          -                          -                                 -                              (9,360)                        (9,360)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 3,990,000           2,637,770           399,000               320,985              2,209,964           (600,363)                    8,957,356               26,850                       8,984,206              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 3,990,000           2,637,770           399,000               320,985              2,706,576           (600,363)                    9,453,968               29,629                       9,483,597              

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

  ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 2) -                          -                          -                            -                          (9,223)                -                                 (9,223)                     (36)                             (9,259)                    

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 15) -                          -                          -                            195,875              (195,875)            -                                 -                              -                                 -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                            -                          1,610,718           -                                 1,610,718               8,747                         1,619,465              

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 18) -                          -                          -                            -                          (1,396,500)         -                                 (1,396,500)             -                                 (1,396,500)             

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ

   บริษัทยอยลดลง -                          -                          -                            -                          -                          -                                 -                              (10,788)                      (10,788)                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 3,990,000           2,637,770           399,000               516,860              2,715,696           (600,363)                    9,658,963               27,552                       9,686,515              

-                              -                                 -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว -

และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    172,450                    1,408,791                 8,608,011                 

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 15) -                                -                                -                                148,535                    (148,535)                   -                                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,601,007                 1,601,007                 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 18) -                                -                                -                                -                                (1,275,747)                (1,275,747)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    320,985                    1,585,516                 8,933,271                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    320,985                    1,943,261                 9,291,016                 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

  ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 2) -                                -                                -                                -                                (3,623)                       (3,623)                       

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 15) -                                -                                -                                195,875                    (195,875)                   -                                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,692,111                 1,692,111                 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 18) -                                -                                -                                -                                (1,396,500)                (1,396,500)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    516,860                    2,039,374                 9,583,004                 

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(หนวย: พันบาท)
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บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2543 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนต้ังใน
ประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม     
อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใตสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับ
กปภ. ซ่ึงไดลงนามเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2543 (แกไขเพ่ิมเติมตามสัญญาลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2551) 
เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีเร่ิมตนขายน้ําประปา (วันท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต
สัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (“ผูให
สัมปทาน”) เปนระยะเวลา 25 ปนับต้ังแตวันท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เม่ือบริษัทฯได
ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะซ้ือ
กิจการประปาของบริษัทฯท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของซ้ือกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด แต
ตองแจงใหบริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน 

 ท่ีอยูของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 30/130 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของ      
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี                    
31 ธันวาคม 2553 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 

 ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ี
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
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ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือ
เกิดรายการ  
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 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินใน   
ชวงท่ีเปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน การเปล่ียนแปลงนี้ทํา
ใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 
ลดลงเปนจํานวน 0.7 ลานบาท และ 2.1 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปน
จํานวน 0.3 ลานบาทและ 1.0 ลานบาท ตามลําดับ) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปน้ี
เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจาย
สะสมและเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออก
จากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ี
เกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแต
ละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมิน
ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอ
สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการ
เปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราการพิการ 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนคร้ังแรก    
บริษัทฯเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบาย
การบัญชีเดิมโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน 
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2. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ในระหวางงวด บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 1.5 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม
มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหาก
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี               
30 กันยายน 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2554 มีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)

 30 กันยายน 2554 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 11,364 4,655 
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยลดลง 36 - 
กําไรสะสม - ยงัไมไดจัดสรรลดลง 9,223 3,623 

 
 (หนวย: พันบาท)

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2554 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
คาใชจายพนักงานเพิ่มข้ึน 702 345 
กําไรสวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอยลดลง 2 - 

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญลดลง 700 345 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานลดลง (บาท) - - 
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 (หนวย: พันบาท)

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวนัท่ี   
30 กันยายน 2554 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
คาใชจายพนักงานเพิ่มข้ึน 2,105 1,032 
กําไรสวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอยลดลง 6 - 

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญลดลง 2,099 1,032 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานลดลง (บาท) - - 

3. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามท่ีระบุขางลางนี้ มาตรฐานการ
บัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
กิจการเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
รายไดอื่น - - 0.2 - ราคาตามสัญญา 
ตนทุนขายและบริการ - - 7.3 3.4 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 31.5 27.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า

ลบสวนตางที่กําหนดตอป 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      
คางานระหวางกอสราง - 67.1 - 67.1 ราคาตามสัญญา 
ตนทุนขายและบริการ 0.2 3.1 0.2 3.1 เกณฑที่ตกลงรวมกัน 
คาธรรมเนียมบรกิาร - 0.2 - - ราคาตามสัญญา 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

รายไดอื่น - - 0.2 - ราคาตามสัญญา 

ตนทุนขายและบริการ - - 22.0 21.7 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ - - 89.1 80.9 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า

ลบสวนตางที่กําหนดตอป 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน    

คางานระหวางกอสราง - 638.0 - 638.0 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนขายและบริการ 1.9 3.7 1.9 3.7 เกณฑที่ตกลงรวมกัน 

คาธรรมเนียมบริการ 0.3 0.6 - - ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5 4 5 4 
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 27 - 27 - 

- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 168 - 168 - 
- อื่นๆ 8 6 8 6 

 208 10 208 10 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันและ
ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัทยอย     
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด      

เงินตน - - 2,480,000 2,712,500 
ดอกเบี้ย - - 341 579 

รวม - - 2,480,341 2,713,079 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปและ

ดอกเบี้ยคางรับ - - (310,341) (310,579) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ - - 2,170,000 2,402,500 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ี  
เก่ียวของกัน 

    

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 2,069 - 2,069 

 - 2,069 - 2,069 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     

- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส จํากัด - - 2,648 2,611 

 - - 2,648 2,611 

เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส จํากัด - - 81 - 

 - - 81 - 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 13,933 - 13,796 
- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 1,277 804 1,277 804 

 1,277 14,737 1,277 14,600 

 1,277 14,737 1,358 14,600 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

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

 - 214,000 - 214,000 

เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย     
- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส จํากัด - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมี
การเคล่ือนไหวดังตอไปนี้ 

    (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2554 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2554 

เงินใหกูยืมระยะยาว     
- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     
      เงินตน 2,712,500 - (232,500) 2,480,000 
      ดอกเบี้ย 579 89,125 (89,363) 341 

 2,713,079 89,125 (321,863) 2,480,341 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่าลบสวนตางท่ี
กําหนด (MLR-margin) ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนด
ชําระคืนเงินตนงวดสุดทายภายในเดือนกันยายน 2562 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมี
คาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุม เงินบําเหน็จและผลประโยชนพนักงานของกรรมการ
และผูบริหารเปนจํานวนเงิน 14.6 ลานบาท และ 45.2 ลานบาทตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 9.8    
ลานบาท และ 31.5 ลานบาทตามลําดับ) (2553: 11.5 ลานบาท และ 31.9 ลานบาทตามลําดับ เฉพาะ
ของบริษัทฯ: 7.9 ลานบาท และ 21.0 ลานบาทตามลําดับ) 

5. เงินลงทุนชั่วคราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวประกอบดวยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา   
6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 1.25 ถึง 5.25 ตอป 

   (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

  (ตรวจสอบแลว) 

เงินฝากประจําธนาคาร 1,623,990 1,113,031 

 1,623,990 1,113,031 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาซึ่งแสดงตามมูลคายุติธรรม   
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 683,985 596,379 
ตราสารหน้ีรัฐวิสาหกิจ 30,012 24,806 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 549,704 150,071 
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 36,395 25,054 

 1,300,096 796,310 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 2,924,086 1,909,341 

6. ลูกหนี้การคา 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 เเละ 31 ธันวาคม 2553 ยอดลูกหนี้การคามีอายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึง
กําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทนุ 
เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ

ระหวางงวด 
 30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
 ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ (ตรวจสอบแลว) (ตรวจสอบแลว) 

บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส  
จํากัด 60 60 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 1,200 1,200 98 98 3,998,310 3,998,310 528,600 458,629 
     4,698,310 4,698,310 528,600 458,629 
หัก: คาตัดจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทยอยสะสม 

    
(933,627) (767,962) - - 

หัก: เงินปนผลรับจากกําไรกอน
การซื้อหุน 

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

รวม     3,744,683 3,910,348 528,600 458,629 

ในระหวางไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2554 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน
จํานวน 328.7 ลานบาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เม่ือวันท่ี             
4 มีนาคม 2554  

ในระหวางไตรมาสท่ีสามของป 2554 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน
จํานวน 199.9 ลานบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เม่ือวันท่ี             
29 กรกฎาคม 2554 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส จํากัด มิไดมี
การจายเงินปนผล 
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8. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชี ตามวิธีสวนไดเสีย 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ลงทุนในบริษัทอืน่ ไทย 30.00 - 36,100 - 36,100 - 
         
รวม     36,100 - 36,100 - 

 
   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

คาเผื่อผลขาดทุน 
จากเงินลงทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธ ิ

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ       

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ลงทุนในบริษัทอืน่ ไทย 30.00 - 36,100 - - - 36,100 - 
           
รวม     36,100 - - - 36,100 - 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 13

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2554 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด จํานวน  
36.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน  

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2554 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2554 9,504,075 9,437,095 
ซื้อเพิม่ระหวางงวด - ราคาทุน 71,601 62,552 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (255,881) (251,628) 
จําหนายระหวางงวด - สุทธิ (85) (25) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 9,319,710 9,247,994 

10. สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี               
30 กันยายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 3,620,886 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 28,808 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (210,938) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 3,438,756 

คาตัดจําหนายสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาไดรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายน้ําประปา 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา     
สวนภูมิภาคภายหลังจากส้ินสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 
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11.  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

  (ตรวจสอบแลว) 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการให    

บริการบําบัดนํ้าเสีย 1,410,075 1,410,075 
หัก: สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหนายนํ้าประปาและ        

การใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนายสะสม (73,165) (45,864) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ               
การใหบริการบําบัดนํ้าเสีย - สุทธ ิ 1,336,910 1,364,211 

12. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

  (ตรวจสอบแลว) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 3,169,109 3,169,109 
หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัด

จําหนายสะสม (820,186) (674,863) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 2,348,923 2,494,246 
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13. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

  (ตรวจสอบแลว) 
เงินกูยืมระยะยาว 4,252,500 4,376,000 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (465,000) (450,000) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 3,787,500 3,926,000 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 4,376,000 
บวก: กูเพ่ิมในระหวางงวด 214,000 
หัก: จายคืนเงินกู (337,500) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 4,252,500 

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่าหักสวนตางท่ีกําหนด (MLR - margin) ตอป  

14. หุนกู 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 6,992,261 

หัก: หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (3,500,000) 

บวก: ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 2,948 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 3,495,209 

 ในการออกหุนกูดังกลาวกําหนดใหบริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เชน    
การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 
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15. สํารองอ่ืน 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2551 
กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป  

16. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปา 
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภมิูศาสตรตามท่ีกลาวไว 

17. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 

18. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคมจนถึง
เดือนธันวาคม 2552 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 
2 เมษายน 2553 

678,276 0.17 

เงินปนผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสวนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนมกราคม
จนถึงเดือนมิถุนายน 2553 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 16 
สิงหาคม 2553 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯครั้งที่ 3/2553 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2553 

597,471 0.15 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2553  1,275,747 0.32 

    

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคมจนถึง
เดือนธันวาคม 2553 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 
7 มีนาคม 2554 

798,000 0.20 

เงินปนผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสวนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนมกราคม
จนถึงเดือนมิถุนายน 2554 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 16 
สิงหาคม 2554 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯครั้งที่ 3/2554 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2554 

598,500 0.15 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2554  1,396,500 0.35 
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19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 เนื่องจากบริษัทฯมีผล
ขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ สูงกวากําไรสําหรับงวด 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทยอยไดรับหนังสือแจงการเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิจากสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ี ซ่ึงจากการประเมินของสํานักงานดังกลาว บริษัทยอยจะตองจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของป 2551 เพิ่มเติม จํานวน 15.8 ลานบาท บริษัทยอยไดจายชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว 
จํานวน 15.8 ลานบาทแลว  

20. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

20.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 3.0 ลานบาท ท่ี
เกี่ยวของกับการกอสรางและตกแตงอาคารสํานักงาน 

20.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอ่ืน 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส 
จํากัด เพื่อใหบริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการและการซอมบํารุงรักษา ระบบผลิตและจําหนาย
น้ําประปาและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย โดยภายใตเง่ือนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตอง
จายคาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ข) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางอาคาร
สํานักงานจํานวนเงินรวม 12.4 ลานบาท 

ค) บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดทําสัญญาการซอมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส 
จํากัด เพื่อใหบริษัทดังกลาวทําการซอมบํารุงรักษา โดยภายใตเง่ือนไขสัญญาดังกลาว บริษัท 
ประปาปทุมธานี จํากัด ตองจายคาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ง) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวนเงินรวม 
3.2 ลานบาท 
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20.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 264.5 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อ               
คํ้าประกันตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 211.4 ลานบาท เพื่อคํ้า
ประกันการใชไฟฟาจํานวน 52.7 ลานบาท และอ่ืนๆจํานวน 0.4 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
เพื่อคํ้าประกันตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 51.8 ลานบาท เพื่อคํ้า
ประกันการใชไฟฟาจํานวน 34.1 ลานบาท และอ่ืนๆจํานวน 0.4 ลานบาท)  

20.4 คดีฟองรอง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหน่ึงยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคานท่ี 2) รวมกับ
การประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานท่ี 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 64.5 ลานบาท จากการ
ละเมิดสิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา ตอมาเม่ือวันท่ี 24 
ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  

 ตอมาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพ่ือคัดคานคําช้ีขาดของ           
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายจากขอพิพาท
ดังกลาวไวในบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเช่ือวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินท่ี
เปนสาระสําคัญจากขอพิพาทดังกลาว  

21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2554 
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