
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ           
แตละปของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของ
บริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ                  
งบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช 
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั 
(มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควร        
ในสาระสําคัญตามหลักการบญัชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจดัทําและนําเสนองบการเงินนี้ 

กฤษดา เลิศวนา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 30 มกราคม 2555 



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9 1,967,105,263        2,073,891,038      1,405,182,127       1,486,428,692      

เงินลงทุนชั่วคราว 10 2,965,962,319        1,909,340,949      2,965,962,319       1,909,340,949      

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 8, 11 431,237,544           401,453,610         290,594,552          272,725,352         

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงปและดอกเบ้ียคางรับ 8 -                             -                           310,681,575          310,578,938         

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 12 24,869,016             23,668,658           15,562,833            14,294,639           

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 45,773,968             63,463,339           38,704,463            53,374,439           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,434,948,110        4,471,817,594      5,026,687,869       4,046,743,009      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -

   สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 8 -                             -                           2,092,500,000       2,402,500,000      

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -                             -                           3,688,853,569       3,910,347,718      

เงินลงทุนในบริษัทรวม 14 24,807,925             -                           36,100,000            -                           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 15 9,232,032,753        9,504,074,891      9,161,560,146       9,437,095,364      

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอน

   เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 16 3,367,419,936        3,620,886,086      -                            -                           

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 17 1,333,829,201        1,364,210,739      1,333,829,201       1,364,210,739      

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 18 2,299,299,214        2,494,245,605      -                            -                           

สินทรัพยไมมีตัวตน 19 13,009,775             2,493,037            -                            -                           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 22,951,997             30,549,837           8,672,654              6,429,068            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 16,293,350,801      17,016,460,195    16,321,515,570     17,120,582,889    
รวมสินทรัพย 21,728,298,911      21,488,277,789    21,348,203,439     21,167,325,898    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 20 108,548,853           368,699,897         84,462,800            345,447,142         

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 21 470,000,000           450,000,000         470,000,000          450,000,000         

หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 22 3,500,000,000        -                           3,500,000,000       -                           

ภาษีเงินไดคางจาย 91,035,029             86,796,677           -                            -                           

ดอกเบ้ียคางจาย 112,380,651           112,137,877         112,380,651          112,137,877         

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 76,390,390             68,786,042           51,575,795            45,464,373           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,358,354,923        1,086,420,493      4,218,419,246       953,049,392         

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย 8 -                             -                           5,000,000              5,000,000            

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 21 3,670,000,000        3,926,000,000      3,670,000,000       3,926,000,000      

หุนกู - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 22 3,496,207,735        6,992,260,896      3,496,207,735       6,992,260,896      

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 23 12,065,745             -                           4,998,922              -                           

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 7,178,273,480        10,918,260,896    7,176,206,657       10,923,260,896    

รวมหน้ีสิน 11,536,628,403      12,004,681,389    11,394,625,903     11,876,310,288    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

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

สวนเกินมูลคาหุน 2,637,769,601        2,637,769,601      2,637,769,601       2,637,769,601      

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24 399,000,000           399,000,000         399,000,000          399,000,000         
   จัดสรรแลว - สํารองอื่น 25 516,859,790 320,984,674 516,859,790          320,984,674         

   ยังไมไดจัดสรร 3,217,946,278        2,706,576,234      2,409,948,145       1,943,261,335      

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

   ของกลุมบริษัท (600,362,866)         (600,362,866)       -                            -                           

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 10,161,212,803      9,453,967,643      9,953,577,536       9,291,015,610      

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 30,457,705             29,628,757           -                            -                           

รวมสวนของผูถือหุน 10,191,670,508      9,483,596,400      9,953,577,536       9,291,015,610      
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 21,728,298,911      21,488,277,789    21,348,203,439     21,167,325,898    

-                             -                           -                            -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)



งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายนํ้าประปา 27 4,461,096,603     4,309,970,449     2,987,966,010     2,932,220,771     
รายไดจากการบริการ 85,058,131          84,945,913          29,410,016          36,136,902          
ดอกเบ้ียรับ 42,723,454          18,485,981          157,431,723        123,298,656        
รายไดเงินปนผล 13 -                          -                          528,599,998        458,629,587        
รายไดอื่น 46,214,054          6,378,490            43,048,839          3,826,464            
รวมรายได 4,635,092,242     4,419,780,833     3,746,456,586     3,554,112,380     
คาใชจาย
ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 1,322,996,771     1,293,970,738     747,863,374        762,141,973        
คาใชจายในการบริหาร 221,946,733        196,945,809        167,089,467        134,975,589        
คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -                          -                          221,494,148        221,494,148        
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนาย 17 30,381,538          36,107,800          30,381,538          36,107,800          
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย
   นํ้าประปาตัดจําหนาย 18 194,946,391        194,946,391        -                          -                          
รวมคาใชจาย 1,770,271,433     1,721,970,738     1,166,828,527     1,154,719,510     
กําไรกอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,864,820,809     2,697,810,095     2,579,628,059     2,399,392,870     
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (11,292,075)         -                          -                          -                          
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,853,528,734     2,697,810,095     2,579,628,059     2,399,392,870     
คาใชจายทางการเงิน (517,964,066)       (442,123,096)       (516,943,094)       (440,641,710)       
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,335,564,668     2,255,686,999     2,062,684,965     1,958,751,160     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 27, 32 (210,943,525)       (181,723,690)       -                          -                          
กําไรสําหรับป 2,124,621,143     2,073,963,309     2,062,684,965     1,958,751,160     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                          -                          -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2,124,621,143     2,073,963,309     2,062,684,965     1,958,751,160     

การแบงปนกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,112,968,832     2,062,888,854     2,062,684,965     1,958,751,160     
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 11,652,311          11,074,455          

2,124,621,143     2,073,963,309     

กําไรตอหุน 28
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
  กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.53                     0.52                     0.52 0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรกอนภาษี 2,335,564,668     2,255,686,999     2,062,684,965     1,958,751,160     
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 628,169,135        643,762,511        339,020,889        366,532,782        
   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                          221,494,148        221,494,148        
   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย 194,946,391        194,946,391        -                          -                          
   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
      และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจาํหนาย 30,381,538          36,107,800          30,381,538          36,107,800          
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (2,170,291)           184,578               (1,921)                 (150,844)              
   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 11,292,075          -                          -                          -                          
   รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย -                          -                          (528,599,998)       (458,629,587)       
   ตัดจําหนายภาษี หัก ณ ท่ีจาย -                          2,793,757            -                          2,096,611            
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,806,710            -                          1,375,883            -                          
   คาใชจายดอกเบ้ีย 517,020,971        447,604,023        516,943,094        442,422,756        
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 3,718,011,197     3,581,086,059     2,643,298,598     2,568,624,826     
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น (29,783,934)         (17,413,526)         (17,869,200)         (16,840,092)         
   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (1,200,358)           (1,165,184)           (1,268,194)           (564,710)              
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 18,273,560          105,741,974        14,692,006          106,317,562        
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 43,667                 (1,621,306)           43,667                 463,967               
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (269,081,030)       (278,530,100)       (269,867,083)       (274,642,627)       
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 7,235,343            6,634,989            5,755,369            13,452,285          
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,443,498,445     3,394,732,906     2,374,785,163     2,396,811,211     
   จายดอกเบ้ีย (512,831,358)       (443,773,101)       (512,753,481)       (438,591,834)       
   จายภาษีเงินได (212,276,186)       (163,051,494)       (2,402,587)           (2,287,253)           
   รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจาย 12,610,527          -                          -                          -                          
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,731,001,428     2,787,908,311     1,859,629,095     1,955,932,124     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
 

งบการเงินรวม
(หนวย: บาท)



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน -1,057,623,202 (817,503,105)       -1,057,623,202 -817,503,105
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง -                          -                          310,000,000 310,000,000
เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มข้ึน -36,100,000 -                          -36,100,000 -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (63,589,512)         (645,393,213)       -53,707,688 -638,863,388
สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯเพิ่มข้ึน (28,807,883)         (8,142,105)           -                          -                          
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มข้ึน (11,611,449)         -                          -                          -                          
จายดอกเบ้ียสวนท่ีบันทึกเปนสวนหน่ึงของสินทรัพย -                          (40,529,898)         -                          -40,529,898
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,876,790            3,070,160            99,179 380,000
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                          -                          528,599,998 458,629,587
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,194,855,256)    (1,508,498,161)    (308,731,713)       (727,886,804)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 214,000,000        214,000,000        214,000,000        214,000,000        
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (450,000,000)       (420,000,000)       (450,000,000)       (420,000,000)       
เงินปนผลจายใหแกผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (10,788,000)         (9,360,000)           -                          -                          
เงินปนผลจาย (1,396,143,947)    (1,275,746,680)    (1,396,143,947)    (1,275,746,680)    
เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (1,642,931,947)    (1,491,106,680)    (1,632,143,947)    (1,481,746,680)    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (106,785,775)       (211,696,530)       (81,246,565)         (253,701,360)       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 2,073,891,038     2,285,587,568     1,486,428,692     1,740,130,052     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 1,967,105,263     2,073,891,038     1,405,182,127     1,486,428,692     

-                          -                          -                          -                          
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
รายการท่ีมิใชเงินสด  
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึนจากเจาหน้ีคากอสราง 9,875,241            68,268,018          9,875,241            68,268,018          
   เงินปนผลคางจาย 356,053               -                          356,053               -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)

ผลแตกตางของการจัด สวนของผูมีสวนไดเสีย
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ รวมสวนของ ที่ไมมีอํานาจควบคุม

 และชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท ผูถือหุนของบริษัทฯ ของบริษัทยอย รวมสวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        172,450,096       2,067,968,638     (600,362,866)             8,666,825,469      27,914,302          8,694,739,771        
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 31) -                         -                         -                          -                         (1,275,746,680)   -                                 (1,275,746,680)     -                          (1,275,746,680)      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                         -                          -                         2,062,888,854     -                                 2,062,888,854      11,074,455          2,073,963,309        
จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 25) -                         -                         -                          148,534,578       (148,534,578)      -                                 -                           -                          -                             
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
   บริษัทยอยลดลงจากเงินปนผลจายของบริษัทยอย -                         -                         -                          -                         -                          -                                 -                           (9,360,000)           (9,360,000)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        320,984,674       2,706,576,234     (600,362,866)             9,453,967,643      29,628,757          9,483,596,400        

-                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        320,984,674       2,706,576,234     (600,362,866)             9,453,967,643      29,628,757          9,483,596,400        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
   เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 5) -                         -                         -                          -                         (9,223,672)          -                                 (9,223,672)           (35,363)                (9,259,035)             
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 31) -                         -                         -                          -                         (1,396,500,000)   -                                 (1,396,500,000)     -                          (1,396,500,000)      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                         -                          -                         2,112,968,832     -                                 2,112,968,832      11,652,311          2,124,621,143        
จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 25) -                         -                         -                          195,875,116       (195,875,116)      -                                 -                           -                          -                             
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
   บริษัทยอยลดลงจากเงินปนผลจายของบริษัทยอย -                         -                         -                          -                         -                          -                                 -                           (10,788,000)         (10,788,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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      

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไรสะสม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว -

และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของผูถือหุน

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

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 31) -                              -                              -                              -                              (1,275,746,680)       (1,275,746,680)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                              -                              -                              -                              1,958,751,160         1,958,751,160         

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              148,534,578            (148,534,578)          -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            320,984,674            1,943,261,335         9,291,015,610         

-                              

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

   เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 5) -                              -                              -                              -                              (3,623,039)              (3,623,039)              

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 31) -                              -                              -                              -                              (1,396,500,000)       (1,396,500,000)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                              -                              -                              -                              2,062,684,965         2,062,684,965         

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              195,875,116            (195,875,116)          -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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         

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



  1

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 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 ภายใตสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับกปภ. 
ซ่ึงไดลงนามเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2543(แกไขเพ่ิมเติมตามสัญญาลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2551) เปน
ระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีเร่ิมตนขายน้ําประปา (วันท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (“ผูใหสัมปทาน”) เปน
ระยะเวลา 25 ปนับตั้งแตวันท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
สัญญาซ้ือขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เม่ือบริษัทฯได
ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะซ้ือ
กิจการประปาของบริษัทฯท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของซ้ือกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด แตตองแจงให
บริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน  

 ท่ีอยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนอยูท่ี 30/130 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)     
(ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน 

   2554 2553 
   รอยละ รอยละ 
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  ผลิตและจําหนายนํ้าประปาให 

กับการประปาสวนภูมิภาคใน
จังหวัดปทุมธาน ี

ไทย 98 98 

บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส จํากัด 
(ถือหุนโดยบริษทั ประปา ปทมุธานี 
จํากัด ในอัตรารอยละ 31.5)  

บริการจัดการและบํารุงรักษา
โครงการนํ้าประปา 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษทัฯมีอํานาจ
ในการควบคุมบริษัทยอย จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก  
งบการเงินรวมนี้แลว  

จ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 

  ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

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 
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 และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
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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 

  มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือ
เกิดรายการ  

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวง
ท่ีเปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน   การเปล่ียนแปลงนี้ทําให
บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับป 2554 ลดลงเปนจํานวน 3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 
กําไรลดลงเปนจํานวน 1 ลานบาท) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยู
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 
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4. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
 ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิด  

คาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
 ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของ
มูลคาสินทรัพยและหน้ีสินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

5. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3 
เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ              
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  
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 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)
 31 ธันวาคม 2554 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 12,066 4,999 
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ยอยลดลง 36 - 

กําไรสะสม - ยงัไมไดจัดสรรลดลง 9,223 3,623 
 

 (หนวย: พันบาท)
 สําหรับปส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
คาใชจายพนักงานเพิ่มข้ึน 2,807 1,376 
กําไรสวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทยอยลดลง 8 - 

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญลดลง 2,799 1,376 

6. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

6.1 การรับรูรายได 

รายไดจากการขายนํ้าประปา 

รายไดจากการขายนํ้าประปารับรูเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดสงน้ําประปาใหแกการประปาสวน
ภูมิภาคแลว รายไดจากการขายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับปริมาณนํ้าประปาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดจากการบริการ 

รายไดจากการบริการแสดงมูลคาตามใบแจงหนี้ซ่ึงไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของบริการที่ใหแลว 
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ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

6.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

6.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 

 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน - ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตน้ําประปาเม่ือมีการเบิกใช 

6.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

 ค) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน  

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของหนวยลงทุน 
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6.6  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

 ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยไดแกมูลคาท่ีบริษัทฯจายไปเพื่อใหไดมาซ่ึงบริษัทยอย ท้ังนี้บริษัทยอย
ท่ีประกอบกิจการภายใตสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปากับการประปาสวน
ภูมิภาคและสัมปทานท่ีไดรับจากกิจการหรือหนวยงานของภาครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการท่ีไดรับสิทธิและสัมปทานอันจํากัดตามท่ีกําหนดในสัญญาใหสิทธิและสัมปทาน อีก
ท้ังทรัพยสินสวนใหญท่ีใชในการประกอบกิจการของบริษัทยอยยังมีภาระผูกพันท่ีผูไดรับสิทธิ
จะตองสงมอบใหแกการประปาสวนภูมิภาค ดังนั้น ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยท่ีประกอบกิจการ
ภายใตสัญญาใหสิทธิและสัมปทานดังกลาวสวนหนึ่งถือเสมือนวาเปนการลงทุนเพื่อใหไดมาในสิทธิ
ในการประกอบกิจการภายใตสัญญาใหสิทธิและสัมปทานที่บริษัทยอยไดรับ ซ่ึงบริษัทฯตัดจําหนาย
สวนดังกลาวโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลาของสัญญาใหสิทธินับจากวันท่ีลงทุนในบริษัทยอยนั้น
และแสดงเปนคาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนท่ีตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน        
สวนของกําไรหรือขาดทุน 

 สําหรับบริษัทยอยท่ีโอนการดําเนินงานโดยสวนใหญมาท่ีบริษัทฯหลังจากท่ีบริษัทฯเขาลงทุนใน
บริษัทยอยดังกลาวเพ่ือเปนการลดตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ตนทุนการลงทุนใน
บริษัทยอยนั้นสวนหนึ่งถือเสมือนวาเปนการลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงการดําเนินงานสวนดังกลาว ซ่ึง
บริษัทฯตัดจําหนายสวนดังกลาวโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายน้ําประปาระหวาง
บริษัทฯกับการประปาสวนภูมิภาคนับจากวันท่ีลงทุนในบริษัทยอยนั้นและแสดงเปนคาตัดจําหนาย 
เงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนท่ีตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

6.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 
และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเส่ือมราคาของสินทรัพยคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 3 ป 5 ป และ 10 ป ยกเวนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ
คํานวณโดยการใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ ณ วันตนงวด  x  
  อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด 
   
อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ  
  จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ซื้อขายนํ้าประปา) 
   
ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ               
ณ วันตนงวด 

= สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาทั้งหมด - คาเสื่อมราคา
สะสมถึงวันตนงวด 
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 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ประกอบดวย ตนทุนคากอสรางโรงผลิตน้ําประปา และ
ระบบในการจายน้ําประปา รวมท้ังดอกเบ้ียจายและคาใชจายทางการเงินท่ีเกี่ยวของ 

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวางกอสราง  

บริษัทฯตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือจากการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายสินทรัพย
กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

6.8 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ และคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ซ่ึงตองโอนใหแกการประปาสวน
ภูมิภาคเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ไดแก ท่ีดิน โรงผลิต
น้ําประปา และระบบในการจายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือ
การดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาคํานวณโดยการใชวิธีผันแปรตาม
หนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเม่ือสิ้นสุด
อายุสัญญาสุทธิ ณ วันตนงวด x อัตราสวนการผลิต 

  นํ้าประปาสําหรับงวด 
   

อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ  
  จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา) 
   

ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอน         
เมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาฯสทุธิ ณ วันตนงวด 

= สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาฯทั้งหมด - คาตัดจําหนายสะสมถึงวันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

  งานระหวางกอสรางแสดงมูลคาตามราคาทุนและไมมีการตัดจําหนาย 
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6.9  ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น  

6.10 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสียและคาตัดจําหนาย 

 บริษัทฯ บันทึกตนทุนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัด
น้ําเสีย (“สิทธิการดําเนินงาน”) ในราคาทุนท่ีซ้ือมา โดยปนสวนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและ
จําหนายน้ําประปา และคาสิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสียตามสัดสวนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับท่ี
คํานวณได ณ วันท่ีซ้ือ 

ก) สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนาย
สะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินงานดังกลาวคํานวณ
โดยใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาสุทธิ ณ วันตนงวด  
  x อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด 
   

อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปา  
  สําหรับงวด + ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการผลิต

นํ้าประปาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน) 
   

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปาสุทธิ ณ วันตนงวด 

= สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - คาตัดจําหนาย
สะสมถึงวันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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ข) สิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

สิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสียแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือ
การดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินงานดังกลาวคํานวณโดยใชวิธีผันแปร
ตามหนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = สิทธิในการดําเนินการใหบริการบําบัดนํ้าเสียสุทธิ ณ วันตนงวด   
  x อัตราสวนการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด 
   

อัตราสวนการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดนํ้าเสียสําหรับงวด 
  + ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการบําบัดนํ้าเสียจนถึง

วันสิ้นสุดสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน) 
   

สิทธิในการดําเนินการใหบริการบําบัด    
นํ้าเสียสุทธิ ณ วันตนงวด 

= สิทธิในการดําเนินการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย - คาตัดจําหนาย
สะสมถึงวันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

6.11 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและคาตัดจําหนาย 

 คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาท่ีเกิดจากการที่บริษัทฯซ้ือหุนสามัญบริษัท 
ประปาปทุมธานี จํากัด ในราคาท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของบริษัทยอยดังกลาวถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ท่ีมีอายุใชงานจํากัด ซ่ึงเเสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมเเละคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 บริษัทฯคิดคาตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาท่ีเหลืออยูของบริษัทยอยดังกลาว นับจากวันท่ีบริษัทฯซ้ือหุนสามัญบริษัทยอย (ประมาณ 
16 ป) เเละจะมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา 
บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินการผลิต
เเละจําหนายน้ําประปาทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน 
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6.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตน (สินทรัพยท่ีทําใหไดมาซ่ึงงานบริหารจัดการและบํารุงรักษา) ของบริษัทยอย 
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

 บริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการ
ใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น (5 ป) และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว
เม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและ
วิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปน
คาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

6.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

6.14 สัญญาเชาระยะยาว 

 จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

6.15 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพย
ดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึง
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะ         
สูงกวา  

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน  
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6.16 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปน
คาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนราย
เดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย          
เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน   
โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระ 
ไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือ
ขาดทุน  

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนคร้ังแรก         
บริษัทฯและบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วัน
เดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน 

6.17 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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7. การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตอง
ใชการประมาณและการต้ังสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ตนทุนขายและบริการ - - 28 29 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 121 108 อัตราดอกเบ้ียเงนิกูยืม

ข้ันตํ่าลบสวนตางท่ี
กําหนดตอป 

      
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน      
ตนทุนขายและบริการ 2 5 2 5 เกณฑท่ีตกลงรวมกัน 
คางานระหวางกอสราง - 655 - 655 ราคาตามสัญญา 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม 36 - 36 - ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทท่ีเก่ียวของกัน                                    
(มีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกัน) 62 10 62 10 

 62 10 62 10 

     
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

(หมายเหตุ 20) 
    

บริษัทยอย - - 3,346 2,611 
บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีผูถือหุนหรือกรรมการ
รวมกัน) - 228,737 1,205 228,600 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน - 228,737 4,551 231,211 

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

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะยาว ระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 และ 2553 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาว ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
 

ลักษณะความสัมพันธ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
2553 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวางป 

 
 

ลดลง 
ระหวางป 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2554 

 
 

เงินใหกูยืมระยะยาว 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  บริษัทยอย     
เงินตน  2,712,500 - (310,000) 2,402,500 

ดอกเบี้ย  579 121,158 (121,055) 682 

รวม  2,713,079 121,158 (431,055) 2,403,182 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันและ
ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด      
เงินตน - - 2,402,500 2,712,500 
ดอกเบี้ย - - 682 579 

รวม - - 2,403,182 2,713,079 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปและ

ดอกเบี้ยคางรับ - - (310,682) (310,579) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ - - 2,092,500 2,402,500 

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

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ผลประโยชนระยะส้ัน 59 52 39 33 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 60 53 40 34 
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9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินสด 475 445 65 65 
เงินฝากธนาคาร 1,966,630 2,073,446 1,405,117 1,486,364 
รวม 1,967,105 2,073,891 1,405,182 1,486,429 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ0.25 
ถึง 2.50 ตอป (2553: รอยละ 0.25 ถึง 0.85 ตอป) 

10. เงินลงทุนชั่วคราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวประกอบดวยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา  
6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 2.50 ถึง 5.25 ตอป 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 
เงินฝากประจําธนาคาร 1,633,827 1,113,031 
 1,633,827 1,113,031 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาซ่ึงแสดงตามมูลคายุติธรรม   
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 724,445 596,379 
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 30,063 24,806 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 502,938 150,071 
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 74,689 25,054 
 1,332,135 796,310 
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 2,965,962 1,909,341 

11. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนมีอายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึง
กําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 
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12. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
วัตถุดิบ 8,066 5,557 5,303 3,764 
อะไหล 16,803 18,112 10,260 10,530 
รวม 24,869 23,669 15,563 14,294 

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทนุ 
เงินปนผลท่ีบริษัทฯ          

รับระหวางป 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ   

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

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 1,200,000 1,200,000 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 

    
(989,456) (767,962) - - 

หัก: เงินปนผลรับจากกําไรกอน
การซื้อหุน 

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

รวม     3,688,854 3,910,348 528,600 458,629 

ในระหวางไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2554 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน
จํานวน 329 ลานบาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เม่ือวันท่ี                
4 มีนาคม 2554  

ในระหวางไตรมาสท่ีสามของป 2554 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน
จํานวน 200 ลานบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เม่ือวันท่ี             
29 กรกฎาคม 2554 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรช่ันส จํากัด มิไดมีการจาย           
เงินปนผล 
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14. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

14.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชี ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ลงทุนในบริษัทอืน่ ไทย 30 - 36,100 - 24,808 - 
รวม     36,100 - 24,808 - 

 
   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธ ิ

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ลงทุนในบริษัทอืน่ ไทย 30 - 36,100 - 36,100 - 
รวม     36,100 - 36,100 - 
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14.2 สวนแบงขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษัท 
สวนแบงขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางป 
 2554 2553 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากดั 11,292 - 
รวม 11,292 - 

14.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 

    (หนวย: ลานบาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ 
ณ วันท่ี          

31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับ 
ปสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

ขาดทุนสําหรับป 
สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บริษัท ซีเค                 
พาวเวอร จํากัด 

100 - 6,499 - 6,437 - 1 - 38 - 

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2554 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด จํานวน 36 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน  

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด       
มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาวจากเดิม 100 ลานบาท เปน 9,200 ลานบาท โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 910 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทดังกลาวยังไมไดเรียก
ชําระคาหุนเพิ่มทุนนี้ 
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน 
สินทรัพยใน           

การผลิตน้ําประปา งานระหวางกอสราง 
อาคารและ            

สิ่งปรับปรุงอาคาร 
เครื่องตกแตงและ
อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

ราคาทุน         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 452,264 9,546,709 562,627 10,299 83,887 32,445 20,354 10,708,585 
ซื้อเพิม่ 28,417 73,322 625,484 574 3,581 22,514 299 754,191 
จําหนาย/ ตัดจําหนาย - - - - (130) (7,549) (38) (7,717) 
โอนเขา (ออก) - 1,177,971 (1,178,909) 186 752 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 480,681 10,798,002 9,202 11,059 88,090 47,410 20,615 11,455,059 
ซื้อเพิม่ - 1,221 49,049 - 10,277 11,749 1,169 73,465 
จําหนาย/ ตัดจําหนาย - - - - (229) (5,827) - (6,056) 
โอนเขา (ออก) - - (42,466) 41,500 966 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 480,681 10,799,223 15,785 52,559 99,104 53,332 21,784 11,522,468 
คาเสือ่มราคาสะสม          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 1,496,075 - 3,522 47,714 20,886 14,991 1,583,188 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 351,567 - 1,641 10,668 6,027 2,355 372,258 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จาํหนาย/ ตัดจําหนาย    - - - - (124) (4,321) (17) (4,462) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 1,847,642 - 5,163  58,258  22,592 17,329 1,950,984 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 320,657 - 2,622 11,207 8,416 1,899 344,801 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จาํหนาย/ ตัดจําหนาย  - - - - (178) (5,172) - (5,350) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2,168,299 - 7,785 69,287 25,836 19,228 2,290,435 
มูลคาสุทธติามบัญชี           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 480,681 8,950,360 9,202 5,896 29,832 24,818 3,286  9,504,075 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 480,681 8,630,924 15,785 44,774 29,817 27,496 2,556 9,232,033 
คาเสือ่มราคาสําหรบัป         
2553 (363 ลานบาท รวมอยูในตนทนุขายน้ําประปาและบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 372,258 
2554 (332 ลานบาท รวมอยูในตนทนุขายน้ําประปาและบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 344,801 
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  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพย  อาคารและ เครื่องตกแตง    
  ในการผลิต งานระหวาง สิ่งปรับปรุง และอุปกรณ    
 ที่ดิน น้ําประปา กอสราง อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

ราคาทนุ          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 397,532 9,546,709 562,627 10,299 42,964 12,861 9,270 10,582,262 
ซื้อเพิ่ม 28,417 73,322 625,484 574 2,858 16,937 69 747,661 
จําหนาย - - - - - (3,549) - (3,549) 
โอนเขา (ออก) - 1,177,971 (1,178,909) 186 752 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 425,949 10,798,002 9,202 11,059 46,574 26,249 9,339 11,326,374 
ซื้อเพิ่ม - 1,221 49,049 - 8,102 4,718 492 63,582 
จําหนาย - - - - (26) (74) - (100) 
โอนเขา (ออก) - - (42,466) 41,500 966 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 425,949 10,799,223 15,785 52,559 55,616 30,893 9,831 11,389,856 
คาเสื่อมราคาสะสม          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 1,496,075 - 3,522 12,411 9,013 5,045 1,526,066 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 351,567 - 1,642 8,565 2,938 1,821 366,533 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย - - - - - (3,320) - (3,320) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 1,847,642 - 5,164 20,976 8,631 6,866 1,889,279 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 320,657 - 2,621 9,245 4,979 1,518 339,020 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย - - - - (1) (2) - (3) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2,168,299 - 7,785 30,220 13,608 8,384 2,228,296 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 425,949 8,950,360 9,202 5,895 25,598 17,618 2,473 9,437,095 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 425,949 8,630,924 15,785 44,774 25,396 17,285 1,447 9,161,560 
คาเสื่อมราคาสําหรับป          
2553 ( 360 ลานบาท รวมอยูในตนทนุขายน้ําประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 366,533 
2554 ( 329 ลานบาท รวมอยูในตนทนุขายน้ําประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 339,020 



 

  23

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสม ของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวนเงินประมาณ 68 ลานบาท (2553: 59 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ลานบาท                    
2553: 11ลานบาท) 

16. สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  โรงผลิต   
  นํ้าประปาและ   
  ระบบในการจาย งานระหวาง  
 ที่ดิน นํ้าประปา กอสราง รวม 

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 413,088 5,939,711 - 6,352,799 
ซื้อเพ่ิม 5,000 1,075 2,067 8,142 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 418,088 5,940,786 2,067 6,360,941 
ซื้อเพ่ิม - 177 28,631 28,808 
โอนเขา (ออก) - 30,698 (30,698) - 

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

คาตัดจําหนายสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 181,959 2,286,592 - 2,468,551 
คาตัดจําหนายสําหรับป 16,455 255,049 - 271,504 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 198,414 2,541,641 - 2,740,055 
คาตัดจําหนายสําหรับป 17,045 265,229 - 282,274 

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

มูลคาสุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 219,674 3,399,145 2,067 3,620,886 

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

คาตัดจําหนายสําหรับป   
2553    271,504 

2554    282,274 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา            
สวนภูมิภาคภายหลังจากส้ินสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 
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17.  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ                           

การใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 1,410,075 1,410,075 
หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ                         

การใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนายสะสม (76,246) (45,864) 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ                                

การใหบริการบําบัดนํ้าเสีย - สุทธ ิ 1,333,829 1,364,211 

18. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2554 2553 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 3,169,109 3,169,109 
หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนายสะสม (869,810) (674,863) 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - สุทธิ 2,299,299 2,494,246 

19. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2553 - 
ซ้ือเพิ่ม 2,493 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2553 2,493 
ซ้ือเพิ่ม 11,611 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 14,104 
คาตดัจําหนายสะสม  
ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2553 - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 - 
คาตัดจําหนายสําหรับป 1,095 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 1,095 
มูลคาสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2553 2,493 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2554 13,009 
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20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 2,612 2,611 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 41,493 32,685 33,883 25,419 

เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 1,205 14,736 1,939 14,601 
เจาหน้ีกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,675 3,068 - - 
เจาหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน - 214,000 - 214,000 
เจาหน้ีอื่นกิจการที่ไมเก่ียวของกัน             

(เจาหน้ีคากอสราง) 9,885 59,251 9,885 59,251 
เจาหน้ีเงินประกันผลงานที่ไมเก่ียวของกัน 5,086 2,111 3,542 1,812 
เจาหน้ีจากการซื้อหลักทรัพยคางจาย 5,993 6,995 5,993 6,995 
คาใชจายคางจาย 43,212 35,854 26,609 20,758 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 108,549       368,700  84,463       345,447 

21. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
    (หนวย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู (รอยละ) การชําระคืน 2554 2553 2554 2553 

1. MLR - อัตราที่ระบุ
ในสัญญาระหวาง 

2.00% - 2.25% 

ชําระคืนเปนงวดทกุ 3 เดอืน 
เร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม 2553
ถึงเดือนมิถุนายน 2562 1,350,000 1,226,000 1,350,000 1,226,000 

2. MLR - อัตราที่ระบุ
ในสัญญาระหวาง 

2.00% - 2.25% 

ชําระคืนเปนงวดทกุ 3 เดอืน 
เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม 
2552 ถึงเดือนกันยายน 2562 2,790,000 3,150,000 2,790,000 3,150,000 

รวม 4,140,000 4,376,000 4,140,000 4,376,000 
หัก: สวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (470,000) (450,000) (470,000) (450,000) 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 3,670,000 3,926,000 3,670,000 3,926,000 

  เงินกูยืมระยะยาวในขอ 2. ระบุเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน 
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22. หุนกู 

 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน 
และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 3 ชุด เปนจํานวนเงิน 7,000 ลานบาท เพื่อจําหนายแกนักลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดของหุนกูดังนี้  

 ก) หุนกูชุดท่ี 1 จํานวน 3,500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
3,500 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2555 โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.00 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ข) หุนกูชุดท่ี 2 จํานวน 1,700,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
1,700 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.75 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ค) หุนกูชุดท่ี 3 จํานวน 1,800,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
1,800 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.35 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

23. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ
ผลประโยชนของพนักงานโดยปรับกับกําไรสะสมตนป 
(หมายเหตุ 5) 

 
 

9,259 

 
 

3,623 
ตนทุนบริการในปจจุบัน  2,436 1,231 
ตนทุนดอกเบี้ย 370 145 

ยอดคงเหลือปลายป 12,065 4,999 

 คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุด                
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวน 3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ:                     
1 ลานบาท) 
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 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 4.0% 4.0% 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชวงอายุ) 1.5% - 7.0% 5.0% 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน 6.0% - 14.0% 6.0% - 14.0% 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

25. สํารองอ่ืน 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2551 
กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป  

26. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 147,471 125,049 64,471 50,289 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 345,896 372,258 339,020 366,533 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตอง

โอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 282,274 271,504 - - 

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 221,494 221,494 

คาบริหารและจัดการ 2,075 5,295 29,925 34,149 

คาใชจายในการผลิตและซอมบํารุง 571,502 583,932 339,305 328,466 
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27. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตน้ําประปา    
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1382(2)/2545 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2545 ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ 

- การไดรับยกเวนอากรขาเขาของการนําเขาเคร่ืองจักรท่ีเขาตามเง่ือนไขท่ีระบุไว 

- การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการ
สงเสริม มีกําหนดระยะเวลาแปดป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันท่ี                    
21 กรกฎาคม 2547) 

 ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
การผลิตน้ําประปาตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2437(2)/2553 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2553 ภายใต
เง่ือนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ 

- การไดรับยกเวนอากรขาเขาของการนําเขาเคร่ืองจักรท่ีเขาตามเง่ือนไขท่ีระบุไว 

- การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริม มีกําหนดระยะเวลาแปดป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันท่ี                    
30 กันยายน 2553)  

 รายไดของบริษัทฯสําหรับปจําแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริม
การลงทุนสามารถสรุปไดตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 กิจการที่ไดรับ 

การสงเสริมการลงทุน 
กิจการที่ไมไดรับ 

การสงเสริมการลงทุน รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากการขายนํ้าประปา 2,864,698 2,761,646 123,268 170,575 2,987,966 2,932,221 
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28. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ(ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงนิรวม              งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน     
กําไรสําหรับป (พันบาท) 2,112,969 2,062,889 2,062,685 1,958,751 
จํานวนหุนสามญัถัวเฉลีย่ถวงน้าํหนัก (พันหุน) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 
กําไรสวนท่ีเปนของผูถอืหุนของบริษัทฯ (บาทตอหุน) 0.53 0.52 0.52 0.49 

29. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปา 
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภมูศิาสตรตามท่ีกลาวไว 

30. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบ
กองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัดและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด และ
จะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัท
ยอย ในระหวางป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท 
(เฉพาะของบริษัทฯ: 2 ลานบาท) (2553: 3 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 2 ลานบาท) 



 

  30

31. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่            
23 กุมภาพันธ 2553 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 

678,276 0.17 
เงินปนผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน
สวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2553 ใหแก
ผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน 
ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2553 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่                          
30 กรกฎาคม 2553 

597,471 0.15 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2553  1,275,747 0.32 

   

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2553 ใหแกผูถือหุนที่มี
ช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 
16 กุมภาพันธ 2554 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2554 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 

798,000 0.20 

เงินปนผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน
สวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2554 
ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่                   
29 กรกฎาคม 2554 

598,500 0.15 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2554  1,396,500 0.35 

32. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ สูง
กวากําไรสําหรับป 
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 ในระหวางไตรมาสท่ีสองของป 2552 บริษัทยอยไดรับหนังสือแจงการเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิ
จากสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี ซ่ึงจากการประเมินของสํานักงานดังกลาว บริษัทยอยจะตองจายภาษี   
เงินไดนิติบุคคลของป 2551 จํานวนประมาณ 44 ลานบาท เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต บริษัทยอยไดบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2551 จํานวน 44 ลานบาท และภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับป 2552 จํานวน 143 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไมเห็นดวยกับการประเมิน
ดังกลาว  จึงไดยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
กรมสรรพากร ซ่ึงปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยกเลิกการ
ประเมินผลตามหนังสือแจงการเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิดังกลาว ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีไดเคย
บันทึกไวจะถูกบันทึกกลับรายการเปนรายไดของบริษัทยอย 

 นอกจากนี้ ในระหวางไตรมาสท่ีสามของปปจจุบัน บริษัทยอยไดรับหนังสือแจงการเปล่ียนแปลง                  
ผลขาดทุนสุทธิจากสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีซ่ึงจากการประเมินของสํานักงานดังกลาวบริษัทยอย
จะตองจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2551 เพิ่มเติม จํานวน 16 ลานบาท บริษัทยอยไดจายชําระภาษี
เงินไดนิติบุคคลดังกลาวแลวท้ังจํานวน 

33. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

33.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 2 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง
และตกแตงอาคารสํานักงาน 

33.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอ่ืน 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส 
จํากัด เพื่อใหบริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการและการซอมบํารุงรักษา ระบบผลิตและจําหนาย
น้ําประปาและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย โดยภายใตเง่ือนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตอง
จายคาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ข) บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไดทําสัญญาการซอมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส 
จํากัด เพื่อใหบริษัทดังกลาวทําการซอมบํารุงรักษา โดยภายใตเง่ือนไขสัญญาดังกลาว บริษัท 
ประปาปทุมธานี จํากัด ตองจายคาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ค) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวนเงินรวม 6 
ลานบาท 
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33.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต        
1 มีนาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ 2578  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมไดจํานวน 5 ลานบาท  

ในระหวางป 2554 บริษัทฯมีรายจายตามสัญญาเชาจํานวนเงิน 1 ลานบาท  

33.4 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 262 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกัน
ตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 212 ลานบาท เพื่อคํ้าประกันการใช
ไฟฟาจํานวน 50 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพื่อคํ้าประกันตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับการ
ประปาสวนภูมิภาคจํานวน 52 ลานบาท เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 31 ลานบาท) 

33.5 คดีฟองรอง 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหน่ึงยื่นคําเสนอขอพิพาทตอ
สถาบันอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคาน    
ท่ี 2) รวมกับการประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานท่ี 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 64.5 ลานบาท 
จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา ตอมาเม่ือ
วันท่ี 24 ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  

ตอมาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพ่ือคัดคานคําช้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายจากขอพิพาท
ดังกลาวไวในบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเช่ือวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินท่ี
เปนสาระสําคัญจากขอพิพาทดงักลาว  
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ
ท่ีเกี่ยวของกัน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมี    
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและมีความเส่ียง
จากการกระจุกตัวของลูกหนี้ เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคาหลักรายเดียวคือการประปาสวน
ภูมิภาค อยางไรก็ตาม เนื่องจากการประปาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานราชการ ดังนั้น บริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือดังกลาว จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีแสดงอยูในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินลงทุนช่ัวคราว เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมี
ดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี
ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึง
กอน) ไดดังนี้  
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 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมมี   
 ภายใน มากกวา 1 ปรับข้ึนลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 ลานบาท (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 1,967 - 1,967 0.25 - 2.50 
เงินลงทุนชั่วคราว 2,966 - - - 2,966 2.50 - 5.25 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ - - - 431 431  
 2,966 - 1,967 431 5,364  
หนี้สินทางการเงิน       
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 109 109  
เงินกูยืมระยะยาว - - 4,140 - 4,140 3.625 - 5.125 
หุนกู 3,500 3,496 - - 6,996 4.00 - 5.35 
 3,500 3,496 4,140 109 11,245  
       

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมมี   
 ภายใน มากกวา 1 ปรับข้ึนลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 ลานบาท (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 1,405 - 1,405 0.25 - 2.50 
เงินลงทุนชั่วคราว 2,966 - - - 2,966 2.50 - 5.25 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ - - - 291 291  
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน - - 2,403 - 2,403 3.75 - 5.125 

 2,966 - 3,808 291 7,065  
หนี้สินทางการเงิน       
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 84 84  
เงินกูยืมระยะยาว - - 4,140 - 4,140 3.625 - 5.125 
หุนกู 3,500 3,496 - - 6,996 4.00 - 5.35 
 3,500 3,496 4,140 84 11,220  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาวาไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัท
ยอยไมมีธุรกรรมท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญ 

34.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝาย
มีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ี
ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคา
ยุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน ไดแก เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน
แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและเงินกูยืมระยะยาวท่ีจายดอกเบ้ียในอัตรา
ใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) หุนกูท่ีจายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปจจุบันสําหรับเงินกูยืมท่ีมี
เง่ือนไขใกลเคียงกัน ซ่ึงมูลคายุติธรรมโดยประมาณมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญมีมูลคาโดยประมาณ
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินโดยไมมีผลแตกตางอยางมีสาระสําคัญ 

35. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.13: 1 
(2553: 1.27:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 1.14:1 (2553: 1.28:1) 
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36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบันเนื่องจากบริษัทฯไดปฏิบัติตามการ
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาตามท่ีกลาวไวใน   
หมายเหตุ 2 และไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกลาวใน
หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 5  

 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) หรือสวนของผูถือหุนตามท่ีได
รายงานไว  

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2555 
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