
 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 
และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมแบบยอ ของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอย
และไดสอบทานขอมูลทางการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานีต้าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุป
เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดงักลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให
ขาพเจาไมสามารถไดความเชื่อม่ันวาจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 

ขอสรุป  

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา  
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และ          
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและแสดงความเห็นไวอยางไมมีเง่ือนไขแตไดใหขอสังเกต
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมตามรายงานลง
วันท่ี 30 มกราคม 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี                    
31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนั้น  

กฤษดา เลิศวนา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 26 กรกฎาคม 2555 
 



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,242,234           1,967,105           1,569,002           1,405,182           

เงินลงทุนชั่วคราว 3 3,118,694           2,965,962           3,118,694           2,965,962           

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 2, 4 439,612              431,238              289,748              290,595              

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงปและดอกเบ้ียคางรับ 2 -                          -                          310,622              310,682              

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 23,680                24,869                14,481                15,563                

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 87,948                45,774                77,341                38,704                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,912,168           5,434,948           5,379,888           5,026,688           

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -

   สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 2 -                          -                          1,937,500           2,092,500           

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                          -                          3,578,410           3,688,854           

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 2,735,426           24,808                2,766,100           36,100                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 7 9,053,803           9,232,033           8,985,313           9,161,560           

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอน

   เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 8 3,233,829           3,367,420           -                          -                          

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 9 1,321,004           1,333,829           1,321,004           1,333,829           

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 10 2,202,579           2,299,299           -                          -                          

สินทรัพยไมมีตัวตน 12,183                13,010                -                          -                          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 16,539                22,952                8,577                  8,672                  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 18,575,363         16,293,351         18,596,904         16,321,515         
รวมสินทรัพย 24,487,531         21,728,299         23,976,792         21,348,203         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 11 85,395 108,549              57,952 84,463                

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 12 480,000 470,000              480,000 470,000              

หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 -                          3,500,000           -                          3,500,000           

ภาษีเงินไดคางจาย 73,677 91,035                -                          -                          

ดอกเบ้ียคางจาย 134,855 112,380              134,855 112,380              

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 94,549 76,390                56,500 51,575                

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 868,476              4,358,354           729,307              4,218,418           

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย 2 -                          -                          5,000                  5,000                  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 12 6,185,000           3,670,000           6,185,000           3,670,000           

หุนกู - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 6,989,977           3,496,208           6,989,977           3,496,208           

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 13,682                12,066                5,788                  4,999                  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 13,188,659         7,178,274           13,185,765         7,176,207           

รวมหน้ีสิน 14,057,135         11,536,628         13,915,072         11,394,625         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย:พันบาท)

งบการเงินรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

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

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

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 399,000              399,000              399,000              399,000              
   จัดสรรแลว - สํารองอื่น 14 723,128 516,860 723,128              516,860              

   ยังไมไดจัดสรร 3,247,533           3,217,946           2,311,822           2,409,948           

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

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

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 10,397,068         10,161,213         10,061,720         9,953,578           

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 33,328                30,458                -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 10,430,396         10,191,671         10,061,720         9,953,578           
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 24,487,531         21,728,299         23,976,792         21,348,203         

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายน้ําประปา 1,197,189         1,118,914         795,966 749,097            

รายไดจากการบริการ 20,865              20,850              6,411 8,625                

ดอกเบี้ยรับ 22,349              10,972              48,689 39,090              

รายไดอื่น 16,591              2,765                13,138 498                   

รวมรายได 1,256,994         1,153,501         864,204            797,310            

คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 347,917 321,279 198,110            181,988            

คาใชจายในการบริหาร 64,219 48,202 49,039              33,883              

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                        -                        55,222              55,222              

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

   และการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนาย 9 7,156                9,314                7,156                9,314                

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   น้ําประปาตัดจําหนาย 10 48,603              48,603              -                        -                        

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม

รวมคาใชจาย 467,895            427,398            309,527            280,407            

กําไรกอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 789,099            726,103            554,677            516,903            

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (29,303)            -                        -                        -                        

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 759,796            726,103            554,677            516,903            

คาใชจายทางการเงิน (149,462)          (126,517)          (149,232)          (126,273)          

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 610,334            599,586            405,445            390,630            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18 (39,118)            (50,602)            -                        -                        

กําไรสําหรับงวด 571,216            548,984            405,445            390,630            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 571,216            548,984            405,445            390,630            

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 567,421            545,939            405,445            390,630            

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 3,795                3,045                
571,216            548,984            

กําไรตอหุน 16

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.14                  0.14                  0.10                  0.10                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายน้ําประปา 2,372,214         2,202,160         1,577,897         1,478,403         

รายไดจากการบริการ 40,278              41,802              11,295              17,280              

ดอกเบี้ยรับ 38,314              15,097              93,196              70,740              

รายไดเงินปนผล 5 -                        -                        302,813            328,685            

รายไดอื่น 18 137,658            4,608                42,081              2,064                

รวมรายได 2,588,464         2,263,667         2,027,282         1,897,172         

คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 715,351            628,607            415,137            357,815            

คาใชจายในการบริหาร 136,702            108,971            98,704              80,394              

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                        -                        110,444            109,837            

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

   และการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนาย 9 12,825              18,027              12,825              18,027              

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม

   น้ําประปาตัดจําหนาย 10 96,720              96,673              -                        -                        

รวมคาใชจาย 961,598            852,278            637,110            566,073            

กําไรกอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,626,866         1,411,389         1,390,172         1,331,099         

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (19,382)            -                        -                        -                        

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,607,484         1,411,389         1,390,172         1,331,099         

คาใชจายทางการเงิน (284,992)          (250,902)          (284,530)          (250,378)          

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,322,492         1,160,487         1,105,642         1,080,721         

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18 (80,087)            (97,097)            -                        -                        

กําไรสําหรับงวด 1,242,405         1,063,390         1,105,642         1,080,721         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,242,405         1,063,390         1,105,642         1,080,721         

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,233,355         1,057,405         1,105,642         1,080,721         

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 9,050                5,985                
1,242,405         1,063,390         

กําไรตอหุน 16

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.31                  0.27                  0.28                  0.27                  

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรกอนภาษี 1,322,492         1,160,487         1,105,642         1,080,721         

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 321,196            306,320            180,134            165,412            

   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        110,444            109,837            

   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย 96,720              96,673              -                        -                        

   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

      และการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนาย 12,825              18,027              12,825              18,027              

   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 19,382              -                        -                        -                        

   รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย -                        -                        (302,813)          (328,685)          

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,616                1,403                789                   687                   

   โอนกลับภาษีเงินไดคางจาย (91,035)            -                        -                        -                        

   ตัดจําหนายภาษี หัก ณ ที่จาย 10,432              -                        2,287                -                        

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (554)                  (2,106)               16                     -                        

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม

   คาใชจายดอกเบี้ย 284,538            250,414            284,530            250,378            

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 1,977,612         1,831,218         1,393,854         1,296,377         

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (8,374)               (4,070)               847                   4,578                

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 1,189                1,688                1,082                1,192                

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (37,556)            (11,781)            (32,458)            (11,348)            

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 211                   (7,594)               211                   (835)                  

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (27,482)            (29,921)            (29,849)            (31,446)            

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,671              9,591                4,436                3,072                

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,923,271         1,789,131         1,338,123         1,261,590         

   จายดอกเบี้ย (260,945)          (250,952)          (260,937)          (250,915)          

   จายภาษีเงินได (7,851)               (95,280)            (1,114)               (1,216)               

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,654,475         1,442,899         1,076,072         1,009,459         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มข้ึน (159,262)          (709,040)          (159,262)          (709,040)          

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันลดลง -                        -                        155,000            155,000            

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มข้ึน (2,730,000)       -                        (2,730,000)       -                        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (2,397)               (49,757)            (1,441)               (41,250)            

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มข้ึน (2,856)               (20,944)            -                        -                        

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 711                   2,166                -                        -                        

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        302,813            328,685            

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,893,804)       (777,575)          (2,432,890)       (266,605)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

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

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (235,000)          (225,000)          (235,000)          (225,000)          

ชําระคืนหุนกู (3,500,000)       -                        (3,500,000)       -                        

เงินสดรับจากการออกหุนกู 3,492,650         -                        3,492,650         -                        

เงินปนผลจาย (997,012)          (797,735)          (997,012)          (797,735)          

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

งบการเงินรวม

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

เงินปนผลจายใหแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (6,180)               (6,708)               -                        -                        

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,514,458         (1,029,443)       1,520,638         (1,022,735)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 275,129            (364,119)          163,820            (279,881)          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,967,105         2,073,891         1,405,182         1,486,429         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 2,242,234         1,709,772         1,569,002         1,206,548         

-                        -                        

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 

รายการที่มิใชเงินสด

   งานระหวางกอสรางเพิ่มข้ึนจากเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกันและเจาหนี้อื่น -                        589                   -                        589                   

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึนจากเจาหนี้คากอสราง 2,462                -                        2,462                -                        

   เงินปนผลคางจาย 488                   -                        488                   -                        

   สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ

      เพิ่มข้ึนจากเจาหนี้อื่น 990                   -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

สวนของผูมี

สวนไดเสียที่

ผลแตกตางของการจัด รวม ไมมีอํานาจ

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ สวนของผูถือหุน ควบคุม

 และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย รวมสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 3,990,000           2,637,770           399,000              320,985              2,697,353           (600,363)                  9,444,745           29,593                 9,474,338             

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          1,057,405           -                               1,057,405           5,985                   1,063,390             

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 14) -                          -                          -                          195,875              (195,875)            -                               -                          -                           -                            
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ

   บริษัทยอยลดลง -                          -                          -                          -                          -                          -                               -                          (6,708)                  (6,708)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 3,990,000           2,637,770           399,000              516,860              2,760,883           (600,363)                  9,704,150           28,870                 9,733,020             

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           

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          1,233,355           -                               1,233,355           9,050                   1,242,405             

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 14) -                          -                          -                          206,268              (206,268)            -                               -                          -                           -                            
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ

   บริษัทยอยลดลง -                          -                          -                          -                          -                          -                               -                          (6,180)                  (6,180)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 3,990,000           2,637,770           399,000              723,128              3,247,533           (600,363)                  10,397,068         33,328                 10,430,396           

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว -

และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    320,985                    1,939,638                 9,287,393                 

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,080,721                 1,080,721                 

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                195,875                    (195,875)                   -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    516,860                    2,026,484                 9,570,114                 

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,105,642                 1,105,642                 

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                206,268                    (206,268)                   -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    723,128                    2,311,822                 10,061,720                

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 1

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท น้ําประปาไทย  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามประมวล      
กฎหมายแพงและพาณิชย  เ ม่ือวันท่ี  11 กันยายน  2543 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน             
บริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 
บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ี        
จดทะเบียนต้ังในประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล   
ในจังหวัดนครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใตสัญญา     
ซ้ือขายน้ําประปากับกปภ. ซ่ึงไดลงนามเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2543 (แกไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวันท่ี 
29 ธันวาคม 2551) เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีเร่ิมตนขายนํ้าประปา (วันท่ี 21 กรกฎาคม 2547) 
และภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (“ผูให
สัมปทาน”) เปนระยะเวลา 25 ปนับต้ังแตวันท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เม่ือบริษัทฯ  
ไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงค   
จะซ้ือกิจการประปาของบริษัทฯท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาต
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของซ้ือกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด 
แตตองแจงใหบริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน 

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

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

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี                    
31 ธันวาคม 2554 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 
เร่ือง สวนงานดําเนินงาน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2556  

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
กิจการเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธรุกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ตนทุนขายและบริการ - - 7 7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 29 30 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า

ลบสวนตางที่กําหนดตอป 
 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธรุกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ตนทุนขายและบริการ - - 14 15 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 60 58 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า

ลบสวนตางที่กําหนดตอป 
รายการธรุกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      
ตนทุนขายและบริการ - 2 - 2 เกณฑที่ตกลงรวมกัน 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทท่ีเก่ียวของกัน                                     

(มีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกัน) 266 62 266 62 

 266 62 266 62 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันและ
ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด      
เงินตน - - 2,247,500 2,402,500 

ดอกเบี้ย - - 622 682 

รวม - - 2,248,122 2,403,182 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปและ          

ดอกเบี้ยคางรับ - - (310,622) (310,682) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 
จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - 1,937,500 2,092,500 

     
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

(หมายเหตุ 11) 

    

บริษัทยอย - - 2,606 3,346 
บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีผูถือหุนหรือกรรมการ
รวมกัน) 37 1,205 37 1,205 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 37 1,205 2,643 4,551 

     
เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 
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ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมี
การเคล่ือนไหวดังตอไปนี้ 

    (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางงวด ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2555 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2555 
เงินใหกูยืมระยะยาว     
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     
      เงินตน 2,402,500 - (155,000) 2,247,500 
      ดอกเบี้ย 682 59,821 (59,881) 622 
 2,403,182 59,821 (214,881) 2,248,122 

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

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน 16 17 12 12 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน - - - - 
รวม 16 17 12 12 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน 32 30 24 21 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 1 - - 
รวม 33 31 24 21 
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3. เงินลงทุนชั่วคราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวประกอบดวยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา    
6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 2.28 ถึง 5.25 ตอป 

   (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว) 
เงินฝากประจําธนาคาร 1,846,131 1,633,827 
 1,846,131 1,633,827 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาซ่ึงแสดงตามมูลคายุติธรรม   
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 617,041 724,445 
ตราสารหน้ีรัฐวิสาหกิจ - 30,063 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 517,065 502,938 
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 138,457 74,689 
 1,272,563 1,332,135 
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 3,118,694 2,965,962 

4. ลูกหนี้การคา 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เเละ 31 ธันวาคม 2554 ยอดลูกหนี้การคาสวนใหญมีอายุหนี้คงคางนับจาก
วันท่ีถึงกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทนุ 
เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ

ระหวางงวด 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ (ตรวจสอบแลว) (ตรวจสอบแลว) 
บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส  
จํากัด 60 60 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

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

     4,698,310 4,698,310 302,813 528,600 
หัก: คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยสะสม  (1,099,900) (989,456) - - 
หัก: เงินปนผลรับจากกําไรกอนการซื้อหุน   (20,000) (20,000) - - 

รวม     3,578,410 3,688,854 302,813 528,600 

ในระหวางไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2555 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน
จํานวน 303 ลานบาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เม่ือวันท่ี             
6 มีนาคม 2555  

ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด มิไดมี
การจายเงินปนผล 
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6. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชี ตามวิธีสวนไดเสีย 
   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   2555 2554 2555 2554 2555 2554 
   รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ลงทุนในบริษัทอืน่ ไทย 30 30 2,766,100 36,100 2,735,426 24,808 
รวม     2,766,100 36,100 2,735,426 24,808 

    
   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธ ิ
   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   2555 2554 2555 2554 2555 2554 
   รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ลงทุนในบริษัทอืน่ ไทย 30 30 2,766,100 36,100 2,766,100 36,100 
รวม     2,766,100 36,100 2,766,100 36,100 
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ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 9,200 
ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 910 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยจัดสรร
หุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน และบริษัทฯไดจายชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตาม
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯจํานวน 2,730 ลานบาทแลว 

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดใหการสนับสนุนทางการเงิน โดยการคํ้าประกันบริษัท ซีเค    
พาวเวอร จํากัด โดยบริษัทฯตกลงใหเงินสนับสนุนในกรณีท่ีบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัท ซีเค    
พาวเวอร จํากัด ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขเกี่ยวกับการกูยืมรวมถึงการผิดนัดชําระหนี้กับธนาคาร
ผูใหกูของบริษัทยอยดังกลาว ตามสัดสวนการถือหุน (รอยละ 30) รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 154 
ลานบาท  

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2555 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2555 9,232,033 9,161,560 
ซื้อเพิม่ระหวางงวด - ราคาทุน 4,859 3,903 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (182,932) (180,134) 
จําหนายระหวางงวด - สุทธิ (157) (16) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 9,053,803 8,985,313 

8. สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี               
30 มิถุนายน 2555 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 3,367,420 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 3,846 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (137,437) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 3,233,829 
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คาตัดจําหนายสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาไดรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายน้ําประปา 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา     
สวนภูมิภาคภายหลังจากส้ินสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 

9.  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว) 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการให      

บริการบําบัดนํ้าเสีย 1,410,075 1,410,075 
หัก:  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ        

การใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนายสะสม (89,071) (76,246) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ                 
การใหบริการบําบัดนํ้าเสีย - สุทธ ิ 1,321,004 1,333,829 

10. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 3,169,109 3,169,109 
หัก:  สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหนายนํ้าประปาตัด

จําหนายสะสม (966,530) (869,810) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 2,202,579 2,299,299 
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11. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน  

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 2,524 2,612 
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 24,007 41,493 15,803 33,883 
เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 37 1,205 119 1,939 
เจาหน้ีกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 1,015 1,675 - - 
เจาหน้ีอื่นกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน             

(เจาหน้ีคากอสราง) 2,471 9,885 2,471 9,885 
เจาหน้ีเงินประกันผลงานท่ีไมเกี่ยวของกัน 3,599 5,086 3,185 3,542 
เจาหน้ีจากการซ้ือหลักทรัพยคางจาย 6,861 5,993 6,861 5,993 
คาใชจายคางจาย 47,405 43,212 26,989 26,609 
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 85,395 108,549 57,952 84,463 

12. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว) 
เงินกูยืมระยะยาว 6,665,000 4,140,000 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (480,000) (470,000) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6,185,000 3,670,000 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 4,140,000 
บวก: กูเพิ่มในระหวางงวด 2,760,000 
หัก: จายคืนเงินกู (235,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 6,665,000 

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่าหักสวนตางท่ีกําหนด (MLR - margin) ตอป  

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเปนจํานวน 
2,760 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกสวนตางท่ี
กําหนดตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนคร้ังเดียวท้ังจํานวน ภายในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2563 

ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เปนตน 

13. หุนกู 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม /         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 6,996,208 
หัก: จายคืนหุนกู (3,500,000) 
บวก: ออกหุนกูระหวางงวด 3,500,000 
หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (7,350) 
บวก: ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 1,119 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 6,989,977 
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 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูประเภท
ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู เพิ่มอีกจํานวน 2 ชุด เปนจํานวนเงิน 3,500 ลานบาท 
เพื่อจําหนายแกนักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี
รายละเอียดของหุนกูดังนี้  

 ก) หุนกูชุดท่ี 1 จํานวน 1,500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
1,500 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 และมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.40 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ข) หุนกูชุดท่ี 2 จํานวน 2,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
2,000 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 และมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.60 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 บริษัทฯไดออกจําหนายหุนกูดังกลาวในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 

 บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

14. สํารองอ่ืน 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2551 
กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป  

15. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปา 
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

16. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 
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17. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือน
ธันวาคม 2553 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 

ที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2554 เมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2554 

798,000 0.20 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2554  798,000 0.20 

    

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือน
ธันวาคม 2554 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 

ที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2555 เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2555 

997,500 0.25 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2555  997,500 0.25 

18. ภาษีเงนิไดนิตบุิคคล 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 เนื่องจากบริษัทฯมีผล
ขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ สูงกวากําไรสําหรับงวด 

 ในระหวางไตรมาสท่ีสองของป 2552 บริษัทยอยไดรับหนังสือแจงการเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิ
จากสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีปทุมธานี 1 ซ่ึงจากการประเมินของสํานักงานดังกลาว ทําใหบริษัทยอย
ตองเริ่มจายภาษีเงินไดนิติบุคคลต้ังแตป 2551 เปนตนมา เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ประเมินดังกลาว บริษัทยอยไดบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2551 ถึงป 2554 เปนจํานวนรวม 580 
ลานบาทเปนท่ีเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาว บริษัทยอย 
จึงไดยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกรมสรรพากรตั้งแต
ไตรมาสท่ีสองของป 2552  

 ในระหวางไตรมาสที่หนึ่งของปปจจุบัน บริษัทยอยไดรับหนังสือคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณวา บริษัทยอยสามารถใชผลขาดทุนสุทธิไดตามท่ีบริษัทยอยเคยยื่นไวเดิม ซ่ึงจากคํา
วินิจฉัยอุทธรณดังกลาว บริษัทยอยมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลต้ังแตไตรมาสสามป 2554 เปนตนไป
จํานวน 86 ลานบาท ดังนั้น บริษัทยอยมีสิทธิไดรับภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีไดจายชําระไปแลวของป 
2551 ถึงป 2553 คืน โดยบริษัทยอยไดดําเนินการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีชําระแลวของป 2551 ถึง
ป 2553 เปนจํานวนเงินรวม 386 ลานบาท ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาจากสํานักงานสรรพากร
พื้นท่ีปทุมธานี 1 อยางไรก็ตามบริษัทยอยไดบันทึกกลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2554 ท่ี
บันทึกไวเกินจํานวน 91 ลานบาท เปนรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาสท่ีหนึ่งของป
ปจจุบันแลว 
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19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

19.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 5 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของ
กับการตกแตงอาคารสํานักงาน อุปกรณและเคร่ืองจักร 

19.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอ่ืน 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรช่ันส 
จํากัด เพื่อใหบริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการและการซอมบํารุงรักษา ระบบผลิตและจําหนาย
น้ําประปาและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย โดยภายใตเง่ือนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตอง
จายคาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ข) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาเชาท่ีดินท่ีใชเปนอาคารสํานักงาน
จํานวนเงินรวม 12 ลานบาท 

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

ง) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวนเงินรวม 
5 ลานบาท 

จ) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทรวม 1 แหง ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว
ในสัญญา (ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 6) 

19.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 262 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย  ซ่ึงประกอบดวย  หนังสือคํ้าประกันเพื่อ               
คํ้าประกันตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 212 ลานบาท และเพื่อ               
คํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 50 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพื่อคํ้าประกันตามสัญญาซ้ือ
ขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 52 ลานบาท และเพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 
31 ลานบาท)  
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19.4 คดีฟองรอง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหนึ่งยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคานท่ี 2) รวมกับ
การประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานท่ี 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 65 ลานบาท จากการละเมิด
สิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา ตอมาเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 
2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  

 ตอมาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อคัดคานคําช้ีขาดของ           
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายจากขอพิพาทดังกลาว
ไวในบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเช่ือวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินท่ีเปน
สาระสําคัญจากขอพิพาทดังกลาว  

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 
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