
 
 

 
 

บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553  



 
 

 
 
รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และได้
สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบใน
การรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง
วางแผนและปฏิบติังานสอบทานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการและการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงินไดแ้ต่เพยีงสอบทาน 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่าน
อ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่ง
ไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2553 งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีท่านนั้นไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว 

 



 

2 
 

งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2552 ของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลซ่ึงได้
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่านดงักล่าว ซ่ึงไดเ้สนอรายงานลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 วา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุ
ใหเ้ช่ือวา่ งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการ
สอบทานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว 

กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 5 พฤศจิกายน 2553 



บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบดุล 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,776,911              2,285,588              1,339,597              1,740,130              

เงินลงทุนชัว่คราว 4 1,560,160              1,084,843              1,560,160              1,084,843              

ลูกหน้ีการคา้ 5 393,558                 384,019                 267,234                 255,747                 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 10                          22                          10                          139                        

ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ 15,040                   -                             15,040                   -                             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 3 -                             -                             310,288                 310,601                 

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 21,706                   22,503                   12,074                   13,730                   

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่งานก่อสร้าง

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2,069                     41,453                   2,069                     41,453                   

   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,819                     48,724                   9,819                     48,724                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 7,065                     3,469                     7,065                     3,469                     

   ภาษีซ้ือสุทธิรอเรียกคืน -                             10,708                   -                             17,311                   

   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 18,479                   12,477                   16,660                   8,309                     

   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 3,137                     17,650                   1,790                     1,017                     

   อ่ืน ๆ 18,936                   35,995                   16,883                   33,337                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,826,890              3,947,451              3,558,689              3,558,810              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 -                             -                             2,480,000 2,712,500              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                             -                             3,966,177 4,131,842              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 9,537,921              9,125,397              9,469,777 9,056,196              

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอน

   เม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯ - สุทธิ 8 3,688,079              3,884,248              -                             -                             

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย - สุทธิ 9 1,373,134              1,400,319              1,373,134 1,400,319              

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา - สุทธิ 10 2,543,383              2,689,192              -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 26,902                   10,336                   2,096 1,080                     

   อ่ืน ๆ 6,493                     7,314                     6,480 6,892                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,175,912            17,116,806            17,297,664            17,308,829            

รวมสินทรัพย์ 21,002,802            21,064,257            20,856,353            20,867,639            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม



งบดุล (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                             -                             2,606                     3,420                     

   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,474                   40,612                   26,639                   29,480                   

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 15,080                   29,803                   15,047                   29,763                   

เจา้หน้ีอ่ืน

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 9 214,000                 214,000                 214,000                 214,000                 

   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 70,057                   18,861                   68,528                   14,501                   

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2,480                     7,901                     2,480                     7,901                     

   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,468                     8,985                     1,169                     8,686                     

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 17,605                   -                             17,605                   -                             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 442,500                 420,000                 442,500                 420,000                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 31,725                   112,086                 31,725                   112,086                 

   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 67,439                   56,879                   43,059                   29,550                   

   ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26,058                   25,482                   17,489                   16,746                   

   ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 8,506                     -                             1,480                     -                             

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 44,940 64,153                   -                             -                             

   อ่ืน ๆ 7,459                     6,274                     3,950                     4,013                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 988,791                 1,005,036              888,277                 890,146                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             5,000                     5,000                     

เจา้หน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 9 -                             214,000                 -                             214,000                 

หุน้กู ้- สุทธิ 12 6,991,305              6,988,482              6,991,305              6,988,482              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 4,038,500              4,162,000              4,038,500              4,162,000              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,029,805            11,364,482            11,034,805            11,369,482            

รวมหนีสิ้น 12,018,596            12,369,518            11,923,082            12,259,628            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม



บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบดุล (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 3,990,000              3,990,000              3,990,000              3,990,000              

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 3,990,000              3,990,000              3,990,000              3,990,000              

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 2,637,770              2,637,770              2,637,770              2,637,770              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 399,000                 399,000                 399,000                 399,000                 

   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 320,985 172,450 320,985                 172,450                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,209,964              2,067,968              1,585,516              1,408,791              

ผลแตกตา่งของการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั (600,363)                (600,363)                -                             -                             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,957,356              8,666,825              8,933,271              8,608,011              

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 26,850                   27,914                   -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 8,984,206              8,694,739              8,933,271              8,608,011              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 21,002,802            21,064,257            20,856,353            20,867,639            

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 14 1,093,037           1,016,359           744,492              676,563              

รายไดจ้ากการบริการ 24,100                15,271                8,079                  4,368                  

ดอกเบ้ียรับ 3,004                  2,358                  29,349                1,630                  

รายไดเ้งินปันผล -                          -                          146,996              -                          

รายไดอ่ื้น 3,185                  55                       2,724                  336                     

รวมรายได้ 1,123,326           1,034,043           931,640              682,897              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 350,729              295,380              209,352              168,015              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 34,932                27,140                24,410                18,866                

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 3 11,207                7,242                  7,666                  3,582                  

คา่ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          55,828                55,828                

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 9 9,306                  3,341                  9,306                  3,341                  

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

   นํ้าประปาตดัจาํหน่าย 10 49,136                49,136                -                          -                          

งบกาํไรขาดทุน

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

รวมค่าใช้จ่าย 455,310              382,239              306,562              249,632              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 668,016              651,804              625,078              433,265              

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (111,363)             (123,254)             (111,001)             (78,490)               

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 556,653              528,550              514,077              354,775              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 17 (45,082)               (41,285)               -                          -                          

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 511,571              487,265              514,077              354,775              

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 508,792              484,760              514,077              354,775              

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 2,779                  2,505                  

511,571              487,265              

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.13                    0.12                    0.13                    0.09                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 14 3,216,174           2,957,254           2,185,719           1,953,019           

รายไดจ้ากการบริการ 64,907                35,317                27,944                4,368                  

ดอกเบ้ียรับ 12,588                9,942                  91,946                6,719                  

รายไดเ้งินปันผล -                          -                          458,629              -                          

รายไดอ่ื้น 4,137                  898                     2,891                  1,001                  

รวมรายได้ 3,297,806           3,003,411           2,767,129           1,965,107           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 948,380              879,647              552,672              495,846              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 113,895              95,019                82,222                69,872                

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 3 31,004                31,253                20,367                17,537                

คา่ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          165,665              165,665              

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 9 27,185                3,341                  27,185                3,341                  

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

   นํ้าประปาตดัจาํหน่าย 10 145,809              145,810              -                          -                          

งบการเงนิรวม

บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

รวมค่าใช้จ่าย 1,266,273           1,155,070           848,111              752,261              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 2,031,533           1,848,341           1,919,018           1,212,846           

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (319,181)             (489,239)             (318,011)             (344,495)             

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 1,712,352           1,359,102           1,601,007           868,351              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 17 (137,778)             (164,301)             -                          -                          

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 1,574,574           1,194,801           1,601,007           868,351              

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,566,278           1,188,627           1,601,007           868,351              

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 8,296                  6,174                  

1,574,574           1,194,801           

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.39                    0.30                    0.40                    0.22                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรสุทธิก่อนภาษี 1,712,352           1,359,102           1,601,007           868,351              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

      คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 482,875              443,785              275,626              249,754              

      คา่ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          165,665              165,665              

      คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาตดัจาํหน่าย 145,809              145,810              -                          -                          

      คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

         และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 27,185                3,341                  27,185                3,341                  

      ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 185                     (398)                    (151)                    -                          

      รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (458,629)             -                          

      คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 319,950              368,763              319,790              226,861              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 2,688,356           2,320,403           1,930,493           1,513,972           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา้ (9,539)                 (28,726)               (11,487)               (17,847)               

งบกระแสเงนิสด

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบการเงนิรวม

บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

ู

   ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11                       89                       128                     (819)                    

   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 797                     (4,968)                 1,656                  (5,500)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 34,270                (35,721)               31,629                (40,270)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 820                     (221)                    413                     (270)                    

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          (814)                    1,486                  

   เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (1,138)                 (26,137)               (2,841)                 (21,168)               

   เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (28,519)               (102,549)             (28,512)               (102,548)             

   เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (214,000)             -                          (214,000) -                          

   เจา้หน้ีอ่ืน  - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (4,360)                 (1,888)                 -                          -                          

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,075                5,404                  15,520                6,800                  

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,480,773           2,125,686           1,722,185           1,333,836           

   จ่ายดอกเบ้ีย (397,487)             (336,793)             (397,327)             (194,891)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (159,043)             (110,812)             (1,790)                 (175)                    

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,924,243           1,678,081           1,323,068           1,138,770           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน -                          (51,677)               -                          -                          

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนสุทธิ (476,715)             (487,678)             (476,715)             (487,669)             

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่งานก่อสร้าง - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 39,384                25,464                39,384                25,464                

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่งานก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 38,905                (55,307)               38,905                (55,307)               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          232,500              -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (578,281)             (260,191)             (571,968)             (253,986)             

เจา้หน้ีคา่ก่อสร้าง (12,972)               -                          (14,501)               -                          

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯเพ่ิมข้ึน (6,736)                 (2,345)                 -                          -                          

จ่ายซ้ือสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย -                          (1,010,075)          -                          (1,010,075)          

จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ (40,530)               (23,748)               (40,530)               (23,748)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,070                  1,007                  380                     -                          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          458,629              -                          

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,421)                 5,129                  (5,421)                 5,129                  

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (7,517)                 (2,734)                 (7,517)                 (2,835)                 

ิ ิใ ้ ไปใ ิ ( ) ( ) ( ) ( )

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2553 และ 2552

บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,046,813)          (1,862,155)          (346,854)             (1,803,027)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง -                          (354)                    -                          -                          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 214,000              1,072,000           214,000              1,072,000           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (315,000)             (6,275,445)          (315,000)             (5,989,552)          

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้กู้ -                          6,984,863           -                          6,984,863           

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (9,360)                 -                          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย (1,275,747)          (1,236,892)          (1,275,747)          (1,236,892)          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (1,386,107)          544,172              (1,376,747)          830,419              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (508,677)             360,098              (400,533)             166,162              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,285,588           850,643              1,740,130           662,386              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,776,911           1,210,741           1,339,597           828,548              

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

      และเจา้หน้ีอ่ืน 76,938                -                          76,938                -                          

   สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและการ

      ใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืนและ

         เจา้หน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          428,000              -                          428,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2553 และ 2552

ผลแตกต่างของการจดั

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้

 และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของกลุ่มบริษทั ผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 3,990,000            2,637,770          399,000                72,447              1,811,237         (600,363)                         8,310,091               26,294                          8,336,385          

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 13) -                          -                         -                            100,003            (100,003)           -                                      -                             -                                   -                         

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - -                        1,188,627         - 1,188,627               6,174                            1,194,801          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - (1,236,892)        - (1,236,892)             - (1,236,892)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2552 3,990,000            2,637,770          399,000                172,450            1,662,969         (600,363)                         8,261,826               32,468                          8,294,294          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่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          

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 13) -                          -                         -                            148,535            (148,535)           -                                      -                             -                                   -                         

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - (1,275,747)        - (1,275,747)             -                                   (1,275,747)         

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย

   ลดลงจากเงินปันผลจ่าย -                          -                         -                            -                        -                        -                                      -                             (9,360)                          (9,360)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553 3,990,000            2,637,770          399,000                320,985            2,209,964         (600,363)                         8,957,356               26,850                          8,984,206          

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2553 และ 2552

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 3,990,000                    2,637,770                    399,000                       72,447                         1,260,341                    8,359,558                    

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 13) -                                   -                                   -                                   100,003                       (100,003)                      -                                   

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - -                                   868,351                       868,351                       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - (1,236,892)                   (1,236,892)                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2552 3,990,000                    2,637,770                    399,000                       172,450                       791,797                       7,991,017                    

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

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 13) -                                   -                                   -                                   148,535                       (148,535)                      -                                   

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - -                                   1,601,007                    1,601,007                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - (1,275,747)                   (1,275,747)                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553 3,990,000                    2,637,770                    399,000                       320,985                       1,585,516                    8,933,271                    

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม
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บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2543 และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 บริษทัฯประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยมีบริษทั ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนตั้ งใน
ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม     
อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบักปภ. 
ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2543 (แกไ้ขเพ่ิมเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็น
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทาน
ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็น
ระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
สญัญาซ้ือขายนํ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการประปา  

ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯได้
ทาํการไปไดก่ึ้งอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงคจ์ะซ้ือ
กิจการประปาของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้หส้มัปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกนัในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯทราบล่วงหนา้หกเดือน 

ท่ีอยู่ของบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 30/10 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง  
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
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1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และได้จัดทาํข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2552 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อยในระหว่างไตรมาสท่ี
หน่ึงของปี 2553 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น           
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และไดใ้ชน้โยบายการบญัชีเพิ่มเติมดงัน้ี 

เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีถือพื้นฐานจากการคาํนวณอตัราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้แต่กรณี  

2. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี  
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ก) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี  

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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ข) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 และ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) ซ่ึงฝ่ายบริหารยงัไม่เสร็จส้ินการประเมินผลกระทบท่ี
อาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
กิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดอ่ื้น - - - 0.3 ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 3.4 10.0 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - 0.3 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 27.1 - อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่างานระหวา่งก่อสร้าง 67.1 66.8 67.1 66.8 ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนขายและบริการ 3.1 - 3.1 - ราคาตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมบริการ 0.2 0.2 - - ราคาตามสัญญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดอ่ื้น - - - 1.0 ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 21.7 24.4 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - 0.5 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 80.9 - อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่างานระหวา่งก่อสร้าง 638.0 169.8 638.0 169.8 ราคาตามสัญญา 
สิทธิในการดาํเนินการผลิต และ
จาํหน่ายนํ้าประปาและการ
ใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย 

- 1,400.0 - 1,400.0 ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนขายและบริการ 3.7 - 3.7 - ราคาตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมบริการ 0.6 0.6 - - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
- บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั     

    (เดิมช่ือ “บริษทั วอเตอร์โฟลว ์จาํกดั”) - - - 117 
 - - - 117 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั     
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 10 22 10 22 
 10 22 10 22 
 10 22 10 139 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนัและ

ดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษทัย่อย     
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั      

เงินตน้ - - 2,790,000 3,022,500 
ดอกเบ้ีย - - 288 601 

รวม - - 2,790,288 3,023,101 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและ   

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - (310,288) (310,601) 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ - - 2,480,000 2,712,500 

     
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 2,069 41,453 2,069 41,453 
 2,069 41,453 2,069 41,453 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
- บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั     

    (เดิมช่ือ “บริษทั วอเตอร์โฟลว ์จาํกดั”) - - 2,606 3,420 
 - - 2,606 3,420 

เจ้าหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
- บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั - - - 188 
 - - - 188 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั     
- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 13,829 29,335 13,796 29,295 
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั 1,251 468 1,251 280 
 15,080 29,803 15,047 29,575 
 15,080 29,803 15,047 29,763 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั 214,000 214,000 214,000 214,000 
 214,000 214,000 214,000 214,000 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงาน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 2,480 7,901 2,480 7,901 
 2,480 7,901 2,480 7,901 

เจ้าหนีเ้งนิประกนั - บริษทัย่อย     
- บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั     

    (เดิมช่ือ “บริษทั วอเตอร์โฟลว ์จาํกดั”) - - 5,000 5,000 
 - - 5,000 5,000 

เจ้าหนีร้ะยะยาวอืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
- บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั - 214,000 - 214,000 
 - 214,000 - 214,000 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
การเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2553 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาว     
- บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั     
      เงินตน้ 3,022,500 - (232,500) 2,790,000 
      ดอกเบ้ีย 601 80,925 (81,238) 288 
 3,023,101 80,925 (313,738) 2,790,288 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ี
กาํหนด (MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกนัยายน 2562 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ยอดคงเหลือดงักล่าวประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 6 
ถึง 12 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.50 ถึง 1.00 ต่อปี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

เงนิฝากประจําธนาคาร 761,042 1,084,843 

 761,042 1,084,843 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าซ่ึงแสดงตามมูลค่ายุตธิรรม   
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 647,960 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 130,675 - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 20,483 - 

 799,118 - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,560,160 1,084,843 

5. ลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เเละ 31 ธันวาคม 2552 ยอดลูกหน้ีการคา้มีอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลรับระหวา่งงวด 

ส้ินสุดวนัท่ี  
 30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

บริษทั ไทยวอเตอร์  
    โอเปอเรชัน่ส์  จาํกดั 

60 10 68.5 100 700,000 700,000 - - 

(เดิมช่ือ “บริษทั วอเตอร์โฟลว ์      
จาํกดั”) 

        

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั
และบริษทัยอ่ย 1,200 1,200 98 98 3,998,310 3,998,310 458,629 293,993 

     4,698,310 4,698,310 458,629 293,993 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม    (712,133) (546,468) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากกาํไรก่อนการซ้ือหุน้    (20,000) (20,000) - - 
รวม    3,966,177 4,131,842 458,629 293,993 
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ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2553 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เป็น
จาํนวน 311.6 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เม่ือวนัท่ี             
24 มีนาคม 2553 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2553 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เป็น
จาํนวน 147.0 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เม่ือวนัท่ี             
29 กรกฎาคม 2553 

การควบรวมของบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้าง      
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยการควบรวมบริษทัยอ่ยสองบริษทัไดแ้ก่ บริษทั วอเตอร์โฟลว ์จาํกดั 
และบริษทั บีเจที วอเตอร์ จาํกดั (เป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัประปาปทุมธานี จาํกดั ในอตัรา   
ร้อยละ 100) ในราคามูลค่าสุทธิตามบัญชีของทั้ งสองบริษัท โดยจัดตั้ งเป็นบริษัทใหม่คือ บริษัท        
ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั และรับไปซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของ
บริษทั บีเจที วอเตอร์ จาํกดั และบริษทั วอเตอร์โฟลว ์จาํกดั การควบรวมดงักล่าวแลว้เสร็จในเดือน
มกราคม 2553 โดยบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่กบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี  8 มกราคม 2553 ซ่ึงมีผลให้บริษทั บีเจที วอเตอร์ จาํกดั และบริษทั วอเตอร์โฟล ์
จาํกดั ส้ินสุดสภาพนิติบุคคลในวนัเดียวกนั ผลจากการควบรวมบริษทัดงักล่าวทาํใหส้ัดส่วนการลงทุน
ในบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั เปล่ียนไปจากร้อยละ 100.00 เป็นร้อยละ 68.50 ทั้งน้ีการควบ
รวมกิจการดงักล่าวไม่ไดมี้ผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อยา่งใด 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั มิไดมี้
การจ่ายเงินปันผล 

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 9,125,397 9,056,196 
ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 655,219 648,906 
ดอกเบ้ียจ่ายระหวา่งงวดท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์ 40,530 40,530 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (3,255) (229) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (279,970) (275,626) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553 9,537,921 9,469,777 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปา สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 3,884,248 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,736 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (202,905) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553 3,688,079 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด จะถูกโอนให้กับการประปา     
ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี 

9.  สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสีย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

  (ตรวจสอบแลว้) 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและการให ้   

บริการบาํบดันํ้ าเสีย 1,410,075 1,410,075 
หกั: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ        

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่ายสะสม (36,941) (9,756) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ               
การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย - สุทธิ 1,373,134 1,400,319 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2552 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้
บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาซ้ือสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดั
นํ้ าเสียแก่ลูกคา้ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (“สิทธิการดาํเนินงาน”) จากบริษทั ท่ีดิน    
บางปะอิน จาํกดั มูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,400 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็นงวดตามท่ีกาํหนดในสญัญา 

ยอดคงคา้งของรายการดงักล่าวเเสดงเป็น เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 214 ลา้นบาท ใน
งบดุล 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

  (ตรวจสอบแลว้) 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 3,169,109 3,169,109 
หกั: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาตดั 

จาํหน่ายสะสม (625,726) (479,917) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา - สุทธิ 2,543,383 2,689,192 

11. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว 4,481,000 4,582,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (442,500) (420,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,038,500 4,162,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 
บวก: เบิกเพิ่ม 

4,582,000 
214,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (315,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 4,481,000 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าหกัส่วนต่างท่ีกาํหนด (MLR - margin) ต่อปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็น
จาํนวน 214 ลา้นบาท 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 6,988,482 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 2,823 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 6,991,305 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั 
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 3 ชุด เป็นจาํนวนเงิน 7,000 ลา้นบาท เพื่อจาํหน่ายแก่นกัลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดของหุน้กูด้งัน้ี  

 ก) หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 จาํนวน 3,500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
3,500 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ข) หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 จาํนวน 1,700,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,700 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ค) หุ้นกูชุ้ดท่ี 3 จาํนวน 1,800,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,800 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.35 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 

13. สํารองอืน่ 

 ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 
กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

14. รายได้จากการขายนํา้ประปา 

 ยอดรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปาของบริษทัฯ ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ไดร้วมรายไดจ้าํนวน 2.9 ลา้นบาทและ 49.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึง
เกิดจากปริมาณนํ้ าประปาท่ีการประปาส่วนภูมิภาคซ้ือจริงสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตํ่ากว่า
ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าท่ีตอ้งซ้ือสาํหรับระยะเวลาดงักล่าว ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา
ซ้ือขายนํ้าประปา 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 
และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

16. เงินปันผลจ่าย 

  (หน่วย: พนับาท) 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปี 2551 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียน   

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2552 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2552 เม่ือวนัท่ี      

3 เมษายน 2552 

797,998 0.20 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการ

ดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2552 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียน   

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2552 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2552  

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 

2552 
438,894 0.11 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2552  1,236,892  

    
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือน
กรกฎาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 2552 ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ท่ีมีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2553 เม่ือวนัท่ี      
2 เมษายน 2553 

678,276 0.17 
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนสาํหรับเดือนมกราคมจนถึงเดือน
มิถุนายน 2553 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฎ
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 
2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯคร้ังท่ี 3/2553 
เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 
2553 

597,471 0.15 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2553  1,275,747  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกาํไรสุทธิของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 เน่ืองจากบริษทัฯมีผล
ขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ สูงกวา่กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 

 ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2552 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิ
จากสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี ซ่ึงจากการประเมินของสาํนกังานดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายภาษี   
เงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2551 จาํนวนประมาณ 44 ลา้นบาท เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2551 จาํนวน 44 ลา้นบาท และภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 จาํนวน 120 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัย่อยไม่เห็นดว้ยกับการประเมินดังกล่าว จึงไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นการประเมินภาษีอากรกับ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมสรรพากร  ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณา  หาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกเลิกการประเมินผลตามหนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิ
ดงักล่าว ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดเ้คยบนัทึกไวจ้ะถูกบนัทึกกลบัรายการเป็นรายไดข้องบริษทัยอ่ย 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 1.8 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
และติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินและระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอืน่ 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั เพ่ือใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงรักษา ระบบผลิตและจาํหน่าย
นํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย โดยภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาดงักล่าวบริษทัฯตอ้ง
จ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ข) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคาร
สาํนกังาน และภาระผกูพนัจากสญัญาบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 18.9 ลา้นบาท 

ค) บริษทั ประปาปทุมธานี จ◌าํกดั ไดท้าํสญัญาการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั เพื่อให้บริษทัดงักล่าวทาํการซ่อมบาํรุงรักษา โดยภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาดงักล่าว บริษทั 
ประปาปทุมธานี จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ง) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 
1.0 ลา้นบาท 
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18.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 258.6 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือคํ้ าประกันเพื่อ           
คํ้าประกนัตามสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบัการประปาส่วนภูมิภาคจาํนวน 209.6 ลา้นบาท และเพื่อ            
คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 49.0 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพื่อค ํ้าประกนัตามสัญญาซ้ือ
ขายนํ้ าประปากับการประปาส่วนภูมิภาคจาํนวน 50.0 ลา้นบาท และเพื่อคํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า
จาํนวน 31.6 ลา้นบาท)  

18.4 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ไดถู้กบุคคลหน่ึงยืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการพิจารณาขอ้พิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัดงักล่าว (ผูค้ดัคา้นท่ี 2) ร่วมกบั
การประปาส่วนภูมิภาค (ผูค้ดัคา้นท่ี 1) เป็นจาํนวนทุนทรัพยร์วมประมาณ 64.5 ลา้นบาท จากการละเมิด
สิทธิของบุคคลดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากการก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้ าประปา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 
2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทดงักล่าว  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดงักล่าวไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือคดัคา้นคาํช้ีขาดของ           
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหย้กคาํเสนอขอ้พิพากษาดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ไม่ไดมี้การตั้งสาํรองเผื่อผลเสียหายจากขอ้พิพาทดงักล่าว
ไวใ้นบัญชีเน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัดังกล่าวเช่ือว่าจะไม่มีค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินท่ีเป็น
สาระสาํคญัจากขอ้พิพาทดงักล่าว  

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 
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