
 

บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                

31 มีนาคม 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั 

(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกจิการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก ีย่วกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกจิการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ

สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น

ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นเชิงการตรวจสอบต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจ้า  
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ  

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ          

งบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขแต่ไดใ้ห้ขอ้สงัเกต

เก ีย่วกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ตามรายงานลง

วนัท่ี 30 มกราคม 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ิธีการ

ตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

กฤษดา เลิศวนา 

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 เมษายน 2555 

 



บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,574,637               1,967,105             1,123,171               1,405,182             

เงินลงทุนชัว่คราว 3 2,982,608               2,965,962             2,982,608               2,965,962             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 447,462                  431,238                297,559                  290,595                

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 2 -                              -                            310,644                  310,682                

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 23,484                    24,869                  13,646                    15,563                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,205                    45,774                  52,359                    38,704                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,088,396               5,434,948             4,779,987               5,026,688             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                              -                            2,015,000               2,092,500             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                              -                            3,633,632               3,688,854             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 34,729                    24,808                  36,100                    36,100                  

ท่ีดิน อาคารและอปกรณ์ 7 9 144 262               9 232 033             9 074 591               9 161 560             

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ทดน อาคารและอุปกรณ 7 9,144,262               9,232,033             9,074,591               9,161,560             

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอน

   เม่ือส้ินสุดอายุสญัญาฯ 8 3,295,031               3,367,420             -                             -                            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย 9 1,328,160               1,333,829             1,328,160               1,333,829             

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 10 2,251,182               2,299,299             -                             -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,596                    13,010                  -                             -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,921                    22,952                  8,618                      8,672                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 16,083,881             16,293,351           16,096,101             16,321,515           
รวมสินทรัพย์ 21,172,277             21,728,299           20,876,088             21,348,203           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 123,716 108,549                99,300 84,463                  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 475,000 470,000                475,000 470,000                

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 -                              3,500,000             -                             3,500,000             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,845 91,035                  -                             -                            

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 34,897 112,380                34,897 112,380                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 91,246 76,390                  62,702 51,575                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 762,704                  4,358,354             671,899                  4,218,418             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 2 -                              -                            5,000                      5,000                    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 3,547,500               3,670,000             3,547,500               3,670,000             

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 6,990,021               3,496,208             6,990,021               3,496,208             

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12 872                    12 066                  5 393                      4 999                    

(หน่วย:พนับาท)

งบการเงนิรวม

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 12,872                    12,066                  5,393                      4,999                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 10,550,393             7,178,274             10,547,914             7,176,207             

รวมหนีสิ้น 11,313,097             11,536,628           11,219,813             11,394,625           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 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 14 723,128 516,860 723,128                  516,860                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,680,112               3,217,946             1,906,377               2,409,948             

ผลแตกต่างของการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

   ของกลุ่มบริษทั (600,363)                 (600,363)               -                             -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,829,647               10,161,213           9,656,275               9,953,578             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 29,533                    30,458                  -                             -                            

รวมส่วนของผ้ถือห้น 9 859 180               10 191 671           9 656 275               9 953 578             

งบการเงนิรวม

(หน่วย: พนับาท)

รวมสวนของผูถอหุน 9,859,180               10,191,671           9,656,275               9,953,578             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,172,277             21,728,299           20,876,088             21,348,203           

-                              -                            -                             -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                              

กรรมการ



งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 1,175,025            1,083,246            781,931              729,306              
รายไดจ้ากการบริการ 19,413                20,952                4,884                  8,655                  
ดอกเบ้ียรับ 15,965                4,125                  44,507                31,650                
รายไดเ้งินปันผล 5 -                          -                          302,813              328,685              
รายไดอ่ื้น 18 121,067              1,843                  28,943                1,566                  
รวมรายได้ 1,331,470            1,110,166            1,163,078            1,099,862            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 367,434              307,328              217,027              175,827              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 72,483                60,769                49,665                46,511                
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          55,222                54,615                
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 9 5,669                  8,713                  5,669                  8,713                  
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

   นํ้าประปาตดัจาํหน่าย 10 48,117                48,070                -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 493,703              424,880              327,583              285,666              
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 837,767              685,286              835,495              814,196              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,921                  -                          -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 847,688              685,286              835,495              814,196              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (135,530)             (124,385)             (135,298)             (124,105)             
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 712,158              560,901              700,197              690,091              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18 (40,969)               (46,495)               -                          -                          
กําไรสําหรับงวด 671,189              514,406              700,197              690,091              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 671,189              514,406              700,197              690,091              

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 665,934              511,466              700,197              690,091              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,255                  2,940                  

671,189              514,406              

กําไรต่อหุ้น 16
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.17                    0.13                    0.18 0.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม



บริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 712,158              560,901              700,197              690,091              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 163,892              150,501              89,612                81,697                
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          55,222                54,615                
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาตดัจาํหน่าย 48,117                48,070                -                          -                          
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
      และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 5,669                  8,713                  5,669                  8,713                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (243)                    -                          16                       -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (9,921)                 -                          -                          -                          
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (302,813)             (328,685)             
   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 10,432                -                          2,287                  -                          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 806                     698                     394                     344                     
   โอนกลบัภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (91,035)               -                          -                          -                          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 135,303              124,124              135,298              124,105              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 975,178              893,007              685,882              630,880              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (16,225)               (15,114)               (6,964)                 (7,894)                 
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 1,385                  1,290                  1,917                  775                     
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (15,379)               (1,603)                 (12,240)               (418)                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 170                     (7,762)                 170                     (879)                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,463)               (12,922)               (14,793)               (10,016)               
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,128                  (3,203)                 (2,602)                 (2,990)                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 931,794              853,693              651,370              609,458              
   จ่ายดอกเบ้ีย (218,973)             (204,054)             (218,968)             (204,036)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (4,443)                 (4,106)                 (476)                    (555)                    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 708,378              645,533              431,926              404,867              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)



บริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มข้ึน) 7,219 (209,490)             7,219 (209,490)             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          77,500 77,500
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (904)                    (37,941)               (197) (30,277)
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯเพิ่มข้ึน (41)                      (8,569)                 -                          -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 332                     -                          -                          -                          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          302,813 328,685
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 6,606                  (256,000)             387,335              166,418              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (117,500)             (112,500)             (117,500)             (112,500)             
ชาํระคืนหุ้นกู้ (3,500,000)          -                          (3,500,000)          -                          
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 3,500,000            -                          3,500,000            -                          
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,180)                 (6,708)                 -                          -                          
เงินปันผลจ่าย (983,772)             (797,311)             (983,772)             (797,311)             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,107,452)          (916,519)             (1,101,272)          (909,811)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (392,468)             (526,986)             (282,011)             (338,526)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,967,105            2,073,891            1,405,182            1,486,429            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,574,637            1,546,905            1,123,171            1,147,903            

-                          -                          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 2,462                  -                          2,462                  -                          
   เงินปันผลคา้งจ่าย 13,728                -                          13,728                -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

ส่วนของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียที่

ผลแตกต่างของการจดั รวม ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม

 และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของกลุ่มบริษทั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 3,990,000          2,637,770          399,000               320,985             2,706,576          (600,363)                   9,453,968              29,629                      9,483,597             
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ผลประโยชน์ของพนกังาน -                         -                         -                           -                         (9,223)                -                                (9,223)                    (36)                            (9,259)                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                         -                         -                           -                         (798,000)            -                                (798,000)                -                                (798,000)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                         511,466             -                                511,466                 2,940                        514,406                

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 14) -                         -                         -                           195,875             (195,875)            -                                -                             -                                -                            
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลง -                         -                         -                           -                         -                         -                                -                             (6,708)                       (6,708)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 3,990,000          2,637,770          399,000               516,860             2,214,944          (600,363)                   9,158,211              25,825                      9,184,036             

-                             -                                -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 3,990,000          2,637,770          399,000               516,860             3,217,946          (600,363)                   10,161,213            30,458                      10,191,671           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                         -                         -                           -                         (997,500)            -                                (997,500)                -                                (997,500)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                         665,934             -                                665,934                 5,255                        671,189                

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 14) -                         -                         -                           206,268             (206,268)            -                                -                             -                                -                            
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลง -                         -                         -                           -                         -                         -                                -                             (6,180)                       (6,180)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 3,990,000          2,637,770          399,000               723,128             2,680,112          (600,363)                   9,829,647              29,533                      9,859,180             

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2555 และ 2554

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 3,990,000                  2,637,770                  399,000                     320,985                     1,943,261                  9,291,016                  
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ผลประโยชนข์องพนกังาน -                                 -                                 -                                 -                                 (3,623)                        (3,623)                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                 -                                 -                                 -                                 (798,000)                    (798,000)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 690,091                     690,091                     

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 195,875                     (195,875)                    -                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2554 3,990,000                  2,637,770                  399,000                     516,860                     1,635,854                  9,179,484                  

-                                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 3,990,000                  2,637,770                  399,000                     516,860                     2,409,948                  9,953,578                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                 -                                 -                                 -                                 (997,500)                    (997,500)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 700,197                     700,197                     

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 206,268                     (206,268)                    -                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 3,990,000                  2,637,770                  399,000                     723,128                     1,906,377                  9,656,275                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1 

บริษทั นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษัท  นํ้ าประปาไทย จํากดั  (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทจํากดัตามประมวล      

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เ ม่ือว ันท่ี  11  กนัยายน 2543  และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น             

บริษทัมหาชนจาํกดั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 

บริษทัฯประกอบกจิการในประเทศไทย โดยมีบริษทั ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี        

จดทะเบียนตั้ งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกจิหลกัของบริษัทฯคือการผลิตและจําหน่าย

นํ้ าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพ้ืนท่ี อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล   

ในจังหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจังหวดัสมุทรสาคร ภายใต้สัญญา     

ซ้ือขายนํ้ าประปากบักปภ. ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2543 (แกไ้ขเพ่ิมเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 

29 ธนัวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) 

และภายใตส้มัปทานประกอบกจิการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้

สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตั้ งแต่ว ันท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายนํ้ าประปา และสมัปทานประกอบกจิการประปา  

 ภายใตส้มัปทานประกอบกจิการประปาดังกล่าวมีข้อกาํหนดสําคัญบางประการ ได้แก ่เม่ือบริษทัฯ  

ไดท้าํการไปไดก้ ึง่อายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความประสงค ์  

จะซ้ือกจิการประปาของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้ห้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพ่ือซ้ือหรืออนุญาต

ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก ีย่วข้องซ้ือกจิการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกนัในตลาด 

แต่ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบล่วงหนา้หกเดือน 

 ท่ีอยูข่องบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง  

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

01.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน

ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรกต็ามบริษทัฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ      

ผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก ีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัข้อมูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                  

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั นํ้ าประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย และได้จัดทํา ข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดว ันท่ี                    

31 ธนัวาคม 2554 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก ีย่วกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด 

1.4 นโยบายการบญัชีที่สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกจิท่ีสําคัญกบับุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วข้องกนั 

รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

กจิการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ตน้ทุนขายและบริการ - - 7 7 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 31 28 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้น

ต ํ่าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด

ต่อปี 

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      

ตน้ทุนขายและบริการ - 2 - 2 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554  มี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

31 มีนาคม 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนี้อืน่ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้อง

กนั                                     (มีผูถื้อหุ้นหรือ

กรรมการร่วมกนั) 101 62 101 62 

 101 62 101 62 

     

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและ

ดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั      

เงินตน้ - - 2,325,000 2,402,500 

ดอกเบ้ีย - - 644 682 

รวม - - 2,325,644 2,403,182 

หัก: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ีย

คา้งรับ - - (310,644) (310,682) 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ - - 2,015,000 2,092,500 

     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 11) 

    

บริษทัยอ่ย - - 2,535 3,346 

บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการ

ร่วมกนั) - - 7 1,205 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - - 2,542 4,551 

     

เจ้าหนี้เงินประกนั - บริษทัย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่จิการท่ีเก ีย่วข้องกนัมี

การเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ ในระหว่างงวด ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2555 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว     

บริษทั ประปาปทมุธานี จาํกดั     

      เงินตน้ 2,402,500 - (77,500) 2,325,000 

      ดอกเบี้ย 682 30,556 (30,594) 644 

 2,403,182 30,556 (108,094) 2,325,644 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ี

กาํหนด (MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินให้กูย้ืมดังกล่าวมีกาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกนัยายน 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16 13 12 9 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - - 

รวม 16 13 12 9 
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3. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ยอดคงเหลือดงักล่าวประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา    

6 ถึง 12 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.28 ถึง 5.25 ต่อปี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินฝากประจําธนาคาร 1,634,255 1,633,827 

 1,634,255 1,633,827 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อค้าซ่ึงแสดงตามมูลค่ายุติธรรม   

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 622,111 724,445 

ตราสารหน้ีรัฐวิสาหกจิ - 30,063 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 619,830 502,938 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 106,412 74,689 

 1,348,353 1,332,135 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 2,982,608 2,965,962 

4. ลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 เเละ 31 ธนัวาคม 2554 ยอดลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่มีอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี

ถึงกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 
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5. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชําระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ

ระหว่างงวด 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์  

จาํกัด 60 60 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

บริษทั ประปาปทุมธานี จํากัด 1,200 1,200 98 98 3,998,310 3,998,310 302,813 528,600 

     4,698,310 4,698,310 302,813 528,600 

หกั: ค่าตัดจาํหน่ายเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยสะสม 

    

(1,044,678) (989,456) - - 

หกั: เงินปันผลรับจากกําไรก่อน

การซ้ือหุ้น 

    

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

รวม     3,633,632 3,688,854 302,813 528,600 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2555 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทั ประปาปทุมธานี จํากดั เป็น

จํานวน 303 ล้านบาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั เม่ือว ันท่ี             

6 มีนาคม 2555  

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากดั มิได้มี

การจ่ายเงินปันผล 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 30 30 36,100 36,100 34,729 24,808 

รวม     36,100 36,100 34,729 24,808 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 30 30 36,100 36,100 36,100 36,100 

รวม     36,100 36,100 36,100 36,100 
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7. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2555 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2555 9,232,033 9,161,560 

ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 3,366 2,659 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (91,048) (89,612) 

จาํหน่ายระหว่างงวด - สุทธิ (89) (16) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 9,144,262 9,074,591 

8. สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปาที่ต้องโอนเมือ่ส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปา สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               

31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 3,367,420 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 41 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (72,430) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 3,295,031 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้ าประปา 

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จํากดั จะถูกโอนให้กบัการประปา     

ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 25 ปี 
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9.  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบาํบดันํา้เสีย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                                               

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว้) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให ้                           

บริการบาํบดันํ้ าเสีย 1,410,075 1,410,075 

หัก: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและ                                            

การให้บริการบาํบดันํ้ าเสียตดัจาํหน่ายสะสม (81,915) (76,246) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและ                                               

การให้บริการบาํบดันํ้ าเสีย - สุทธิ 1,328,160 1,333,829 

10. สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว้) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 3,169,109 3,169,109 

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปาตัด

จาํหน่ายสะสม (917,927) (869,810) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา - สุทธิ 2,251,182 2,299,299 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

31 มีนาคม  

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - - 2,453 2,612 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั 39,976 41,493 33,605 33,883 

เจา้หน้ีกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 7 1,205 89 1,939 

เจา้หน้ีกจิการท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั 1,701 1,675 - - 

เจา้หน้ีอ่ืนกจิการท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั             

(เจา้หน้ีค่ากอ่สร้าง) 2,471 9,885 2,471 9,885 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั 3,403 5,086 3,105 3,542 

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 33,152 5,993 33,152 5,993 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 43,006 43,212 24,425 26,609 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 123,716 108,549 99,300 84,463 

12. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะยาว 4,022,500 4,140,000 

หัก: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (475,000) (470,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,547,500 3,670,000 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                  

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 4,140,000 

หัก: จ่ายคืนเงินกู ้ (117,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 4,022,500 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าหักส่วนต่างท่ีกาํหนด (MLR - margin) ต่อปี 

และระบุเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 

13. หุ้นกู้  

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 6,996,208 

หัก: จ่ายคืนหุ้นกู ้ (3,500,000) 

บวก: ออกหุ้นกูร้ะหว่างงวด 3,500,000 

หัก: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (7,350) 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ 1,163 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 6,990,021 

 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกูป้ระเภท

ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพ่ิมอีกจํานวน 2 ชุด เป็นจํานวนเงิน 3,500 ลา้นบาท 

เพ่ือจําหน่ายแกน่ักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมี

รายละเอียดของหุ้นกูด้งัน้ี  

 ก) หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 จาํนวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 

1,500 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 และมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ข) หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 จาํนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 

2,000 ลา้นบาท หุ้นกูด้ังกล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 และมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
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 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูด้งักล่าวในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2555 

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 

14. สํารองอื่น 

 ตามขอ้กาํหนดของสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกจิการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 

กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองกอ่นจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

15. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกจิการในส่วนงานทางธุรกจิเดียวคือธุรกจิผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปา 

และดาํเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กาํไรและสินทรัพย์

ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก ีย่วขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกจิและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

16. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

17. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือน

ธันวาคม 2553 ให้แกผู่ถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรากฎในสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2554 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี 2554 เม่ือ

วนัท่ี 7 มีนาคม 2554 

798,000 0.20 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2554  798,000 0.20 

    

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคมจนถึง

เดือนธันวาคม 2554 ให้แกผู่ถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรากฎใน

สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี 2555 เม่ือ

วนัท่ี 16 มีนาคม 2555 

997,500 0.25 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555  997,500 0.25 
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18. ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล  

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกาํไรสุทธิของกจิการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทางภาษี

ยกมาจากปีกอ่น ๆ สูงกว่ากาํไรสาํหรับงวด 

 ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2552 บริษทัย่อยได้รับหนังสือแจ้งการเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิ

จากสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีปทุมธานี 1 ซ่ึงจากการประเมินของสํานักงานดังกล่าว ทําให้บริษทัย่อย

ตอ้งเร่ิมจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากการ

ประเมินดังกล่าว บริษทัย่อยไดบ้ันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2551 ถึงปี 2554 เป็นจํานวนรวม 

580.4 ลา้นบาทเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อย่างไรกต็าม บริษทัย่อยไม่เห็นด้วยกบัการประเมินดังกล่าว 

บริษัทย่อย จึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรกบัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

กรมสรรพากรตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปี 2552  

 ในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั บริษทัย่อยได้รับหนังสือคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ว่า บริษทัยอ่ยสามารถใชผ้ลขาดทุนสุทธิได้ตามท่ีบริษทัย่อยเคยยื่นไวเ้ดิม ซ่ึงจากคําวินิจฉัย

อุทธรณ์ดงักล่าว บริษทัยอ่ยมีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้ งแต่ไตรมาสสามปี 2554 เป็นต้นไปจํานวน 

86 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัยอ่ยมีสิทธิไดรั้บภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้จ่ายชําระไปแลว้ของปี 2551 ถึง         

ปี 2553 คืน โดยบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีชาํระแลว้ของปี 2551 ถึงปี 2553 

เป็นจาํนวนเงินรวม 386.2 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาจากสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

ปทุมธานี 1 อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกกลบัรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2554 ท่ีบันทึก

ไวเ้กนิจาํนวน 91 ลา้นบาท เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาสปัจจุบนัแลว้ 

19. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

19.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 2 ลา้นบาท ท่ีเก ีย่วข้อง

กบัการตกแต่งอาคารสาํนกังาน 

19.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น 

ก) บริษทัฯไดท้าํสญัญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั 0ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 0

จาํกดั เพ่ือให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงรักษา ระบบผลิตและจําหน่าย

นํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย โดยภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาดังกล่าวบริษทัฯต้อง

จ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ข) ณ ว ันท่ี 31 มีนาคม 2555  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือกอ่สร้างอาคาร

สาํนกังานจาํนวนเงินรวม 12 ลา้นบาท 
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ค) บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ไดท้าํสญัญาการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 

จาํกดั เพ่ือให้บริษทัดงักล่าวทําการซ่อมบํารุงรักษา โดยภายใต้เง่ือนไขสัญญาดังกล่าว บริษทั 

ประปาปทุมธานี จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ง) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากสญัญาบริการอ่ืนๆ เป็นจํานวนเงินรวม 5 

ลา้นบาท 

19.3 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 262 ลา้นบาท ซ่ึงเก ีย่วเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติธุรก ิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือคํ้ าประกนัเพ่ือ               

คํ้ าประกนัตามสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบัการประปาส่วนภูมิภาคจํานวน 212 ลา้นบาท และเพ่ือ               

คํ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 50 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกจิการ: เพ่ือคํ้ าประกนัตามสัญญาซ้ือ

ขายนํ้ าประปากบัการประปาส่วนภูมิภาคจาํนวน 52 ลา้นบาท และเพ่ือคํ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าจํานวน 

31 ลา้นบาท)  

19.4 คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทั ประปาปทุมธานี จํากัด 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษทั ประปาปทุมธานี จํากดั ได้ถูกบุคคลหน่ึงยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการพิจารณาขอ้พิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัดังกล่าว (ผูค้ ัดค้านท่ี 2) ร่วมกบั

การประปาส่วนภูมิภาค (ผูค้ ัดค้านท่ี 1) เป็นจํานวนทุนทรัพยร์วมประมาณ 65 ลา้นบาท จากการ

ละเมิดสิทธิของบุคคลดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากการกอ่สร้างโรงงานผลิตนํ้ าประปา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 

ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทดงักล่าว  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2549 บุคคลดงักล่าวได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือคัดค้านคําช้ีขาดของ           

คณะอนุญาโตตุลาการท่ีให้ยกคาํเสนอขอ้พิพากษาดงักล่าว 

 อย่างไรกต็าม บริษทั ประปาปทุมธานี จํากดั ไม่ได้มีการตั้ งสํารองเผ่ือผลเสียหายจากข้อพิพาท

ดงักล่าวไวใ้นบญัชีเน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัดงักล่าวเช่ือว่าจะไม่มีค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินท่ี

เป็นสาระสาํคญัจากขอ้พิพาทดงักล่าว  

20. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 
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