
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน

ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ            

งบการเงินรวมแบบยอ ของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดสอบทานขอมูลทาง

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน

ผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการ

สอบถามบุคลากร ซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให

ขาพเจาไมสามารถไดความเชื่อมั่นวาจะพบเร่ืองที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ัน

ขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน 

ขอสรุป  

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา  



 

2 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ          

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขแตไดใหขอสังเกต

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมตามรายงานลง

วันที่ 30 มกราคม 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการ

ตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันที่ในรายงานน้ัน  

กฤษดา เลิศวนา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 14 พฤศจิกายน 2555 

 



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,165,350          1,967,105          1,857,736          1,405,182          

เงินลงทุนช่ัวคราว 3 2,754,972          2,965,962          2,754,972          2,965,962          

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 446,095             431,238             295,467             290,595             

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปและดอกเบ้ียคางรับ 2 -                         -                         310,901             310,682             

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 22,002               24,869               13,164               15,563               

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 133,628             45,774               61,650               38,704               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,522,047          5,434,948          5,293,890          5,026,688          

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 200,000             -                         -                         -                         

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ

   จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 2 -                         -                         1,860,000          2,092,500          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 -                         -                         3,522,581          3,688,854          

เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 2,769,153          24,808               2,766,100          36,100               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 8 8,963,946          9,232,033          8,895,985          9,161,560          

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอน

   เมื่อส้ินสุดอายุสัญญาฯ 9 3,163,132          3,367,420          -                         -                         

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 10 1,312,087          1,333,829          1,312,087          1,333,829          

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 11 2,153,442          2,299,299          -                         -                         

สินทรัพยไมมีตัวตน 11,765               13,010               -                         -                         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 15,522               22,952               8,566                 8,672                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 18,589,047        16,293,351        18,365,319        16,321,515        
รวมสินทรัพย 24,111,094        21,728,299        23,659,209        21,348,203        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 12 95,198 108,549             65,379 84,463               

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 485,000 470,000             485,000 470,000             

หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14 -                         3,500,000          -                         3,500,000          

ภาษีเงินไดคางจาย 99,793 91,035               62,015               -                         

ดอกเบ้ียคางจาย 81,718 112,380             81,717 112,380             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 102,948 76,390               66,348 51,575               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 864,657             4,358,354          760,459             4,218,418          

หน้ีสินไมหมุนเวียน

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

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 6,062,500          3,670,000          6,062,500          3,670,000          

หุนกู - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14 6,989,957          3,496,208          6,989,957          3,496,208          

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 14,495               12,066               6,183                 4,999                 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 13,066,952        7,178,274          13,063,640        7,176,207          

รวมหน้ีสิน 13,931,609        11,536,628        13,824,099        11,394,625        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย:พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 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 - สํารองอ่ืน 15 723,128 516,860 723,128             516,860             

   ยังไมไดจัดสรร 2,997,882          3,217,946          2,085,212          2,409,948          

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

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

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 10,147,417        10,161,213        9,835,110          9,953,578          

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 32,068               30,458               -                         -                         

รวมสวนของผูถือหุน 10,179,485        10,191,671        9,835,110          9,953,578          
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 24,111,094        21,728,299        23,659,209        21,348,203        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายนํ้าประปา 1,233,233        1,140,809        823,215 762,116           
รายไดจากการบริการ 28,076             25,546             7,680 9,953               
ดอกเบ้ียรับ 21,118             8,565               46,830 38,900             
รายไดเงินปนผล -                       -                       303,793           199,915           
รายไดอ่ืน 86,495             13,547             22,295 13,248             
รวมรายได 1,368,922        1,188,467        1,203,813        1,024,132        
คาใชจาย
ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 380,903 328,644 213,411           180,494           
คาใชจายในการบริหาร 61,051 46,579 45,280             35,130             
คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 6 -                       -                       55,829             55,828             
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนาย 10 8,917               9,274               8,917               9,274               
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   นํ้าประปาตัดจําหนาย 11 49,137             48,650             -                       -                       
 ใ  

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมคาใชจาย 500,008           433,147           323,437           280,726           
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 868,914           755,320           880,376           743,406           
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 33,727             -                       -                       -                       
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 902,641           755,320           880,376           743,406           
คาใชจายทางการเงิน (162,249)          (132,253)          (162,016)          (132,016)          
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 740,392           623,067           718,360           611,390           
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 19 (107,303)          (66,992)            (67,170)            -                       
กําไรสาํหรับงวด 633,089           556,075           651,190           611,390           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 633,089           556,075           651,190           611,390           

การแบงปนกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 628,149           553,313           651,190           611,390           
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 4,940               2,762               

633,089           556,075           
กําไรตอหุน 17
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.16                 0.14                 0.16                 0.15                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายนํ้าประปา 3,605,447        3,342,969        2,401,112        2,240,519        
รายไดจากการบริการ 68,354             67,348             18,975             27,233             
ดอกเบ้ียรับ 59,432             23,662             140,026           109,640           
รายไดเงินปนผล 6 -                       -                       606,606           528,600           
รายไดอ่ืน 19 224,153           18,155             64,376             15,312             
รวมรายได 3,957,386        3,452,134        3,231,095        2,921,304        
คาใชจาย
ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 1,096,254        957,251           628,548           538,309           
คาใชจายในการบริหาร 197,753           155,550           143,984           115,524           
คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 6 -                       -                       166,273           165,665           
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนาย 10 21,742             27,301             21,742             27,301             
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   นํ้าประปาตัดจําหนาย 11 145,857           145,323           -                       -                       
 ใ  

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมคาใชจาย 1,461,606        1,285,425        960,547           846,799           
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,495,780        2,166,709        2,270,548        2,074,505        
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14,345             -                       -                       -                       
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,510,125        2,166,709        2,270,548        2,074,505        
คาใชจายทางการเงิน (447,241)          (383,155)          (446,546)          (382,394)          
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,062,884        1,783,554        1,824,002        1,692,111        
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 19 (187,390)          (164,089)          (67,170)            -                       
กําไรสาํหรับงวด 1,875,494        1,619,465        1,756,832        1,692,111        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,875,494        1,619,465        1,756,832        1,692,111        

การแบงปนกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,861,504        1,610,718        1,756,832        1,692,111        
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 13,990             8,747               

1,875,494        1,619,465        
กําไรตอหุน 17
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.47                 0.40                 0.44                 0.42                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)

2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรกอนภาษี 2,062,884        1,783,554        1,824,002        1,692,111        
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
   คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 486,562           466,819           273,005           251,628           
   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -                       166,273           165,665           
   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย 145,857           145,323           -                       -                       
   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
      และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนาย 21,742             27,301             21,742             27,301             
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (14,345)            -                       -                       -                       
   รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย -                       -                       (606,606)          (528,600)          
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,429               2,105               1,184               1,032               
   โอนกลับภาษีเงินไดคางจาย (91,035)            -                       -                       -                       
   ตัดจําหนายภาษี หัก ณ ท่ีจาย 12,779             -                       2,287               -                       
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (599)                 (2,108)              16                    -                       
   คาใชจายดอกเบ้ีย 446,560           382,442           446,546           382,394           
ํ ไ ํ ิ  ป ี่ ป ใ ิ ั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลียนแปลงในสินทรัพย

   และหน้ีสินดําเนินงาน 3,072,834        2,805,436        2,128,449        1,991,531        
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (14,857)            (12,812)            (4,872)              (2,756)              
   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 2,867               1,993               2,399               1,529               
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (78,586)            11,311             (13,285)            8,894               
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 222                  (10,931)            222                  2                      
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (22,732)            (254,656)          (28,466)            (254,992)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,097             24,443             14,311             13,269             
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,985,845        2,564,784        2,098,758        1,757,477        
   จายดอกเบ้ีย (476,124)          (459,779)          (476,110)          (459,730)          
   จายภาษีเงินได (90,154)            (207,912)          (5,155)              (1,838)              
   รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจาย -                       12,611             -                       -                       
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,419,567        1,909,704        1,617,493        1,295,909        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
(หนวย: พันบาท)

2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 205,628           (1,019,842)       205,628           (1,019,842)       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึ้น (200,000)          -                       -                       -                       
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันลดลง -                       -                       232,500           232,500           
เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น (2,730,000)       (36,100)            (2,730,000)       (36,100)            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (7,349)              (58,718)            (4,984)              (49,669)            
สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อส้ินสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น (3,883)              (28,808)            -                       -                       
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,351               2,193               -                       25                    
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                       -                       606,606           528,600           
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,734,253)       (1,141,275)       (1,690,250)       (344,486)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 2,760,000        214,000           2,760,000        214,000           
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (352,500)          (337,500)          (352,500)          (337,500)          
ชําระคืนหุนกู (3,500,000)       -                       (3,500,000)       -                       
เงินสดรับจากการออกหุนกู 3,492,650        -                       3,492,650        -                       
เงินปนผลจาย (1,874,839)       (1,396,090)       (1,874,839)       (1,396,090)       
ิ ป  ใ    ี  ไ  ี ี่ไ  ี ํ ิ ั 

งบการเงินรวม

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลจายใหแกผูมีสวนไดเสียทีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (12,380)            (10,788)            -                       -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 512,931           (1,530,378)       525,311           (1,519,590)       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 198,245           (761,949)          452,554           (568,167)          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,967,105        2,073,891        1,405,182        1,486,429        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 2,165,350        1,311,942        1,857,736        918,262           

-                       -                       
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 
รายการท่ีมิใชเงินสด

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากเจาหน้ีคากอสราง 2,462               12,883             2,462               12,883             
   เงินปนผลคางจาย 461                  410                  461                  410                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 18) -                         -                         -                         -                         (1,396,500)         -                                   (1,396,500)          -                          (1,396,500)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         1,610,718          -                                   1,610,718           8,747                   1,619,465             
จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 15) -                         -                         -                         195,875             (195,875)            -                                   -                         -                          -                            
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

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

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 18) -                         -                         -                         -                         (1,875,300)         -                                   (1,875,300)          -                          (1,875,300)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         1,861,504          -                                   1,861,504           13,990                 1,875,494             
จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 15) -                         -                         -                         206,268             (206,268)            -                                   -                         -                          -                            
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

   ของบริษัทยอยลดลง -                         -                         -                         -                         -                         -                                   -                         (12,380)               (12,380)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 3,990,000          2,637,770          399,000             723,128             2,997,882          (600,363)                      10,147,417         32,068                 10,179,485           

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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                   

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

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

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 15) -                                  -                                  -                                  195,875                      (195,875)                     -                                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 3,990,000                   2,637,770                   399,000                      516,860                      2,039,374                   9,583,004                   

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

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 18) -                                  -                                  -                                  -                                  (1,875,300)                  (1,875,300)                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  1,756,832                   1,756,832                   

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 15) -                                  -                                  -                                  206,268                      (206,268)                     -                                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 3,990,000                   2,637,770                   399,000                      723,128                      2,085,212                   9,835,110                   

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามประมวล      

กฎหมายแพงและพาณิชย  เมื่อวันที่  11 กันยายน 2543  และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน             

บริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 

บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่        

จดทะเบียนต้ังในประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนาย

นํ้าประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล   

ในจังหวัดนครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใตสัญญา     

ซื้อขายนํ้าประปากับกปภ. ซึ่งไดลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 (แกไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวันที่ 

29 ธันวาคม 2551) เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่เร่ิมตนขายนํ้าประปา (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) 

และภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (“ผูให

สัมปทาน”) เปนระยะเวลา 25 ปนับต้ังแตวันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายนํ้าประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เมื่อบริษัทฯ  

ไดทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงค   

จะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรืออนุญาต

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาเชนวาน้ันตามราคาซื้อขายกันในตลาด 

แตตองแจงใหบริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน 

 ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขที่ 30/130 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ      

ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลน้ีควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                  

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวาคม 2554 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 

เร่ือง สวนงานดําเนินงาน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2556  

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ

บริษัทฯ 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบ

การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ

กิจการเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี  

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

ตนทุนขายและบริการ - - 7 7 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ - - 28 31 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ํา

ลบสวนตางที่กําหนดตอป 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

ตนทุนขายและบริการ - - 21 22 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ - - 88 89 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ํา

ลบสวนตางที่กําหนดตอป 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      

ตนทุนขายและบริการ - 2 - 2 เกณฑที่ตกลงรวมกัน 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 

มีรายละเอียด ดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนี้อืน่ - บริษัทท่ีเกี่ยวของ

กัน                                     (มีผูถือหุนหรือ

กรรมการรวมกัน) 254 62 254 62 

 254 62 254 62 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกนัและ

ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษทั ประปาปทุมธานี จํากัด      

เงินตน - - 2,170,000 2,402,500 

ดอกเบี้ย - - 901 682 

รวม - - 2,170,901 2,403,182 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปและ          

ดอกเบี้ยคางรับ - - (310,901) (310,682) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกนั - สุทธ ิ

จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 1,860,000 2,092,500 

     

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั 

(หมายเหตุ 12) 

    

บริษทัยอย - - 3,620 3,346 

บริษทัทีเ่ก่ียวของกัน (มีผูถือหุนหรือกรรมการ

รวมกัน) 67 1,205 67 1,205 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 67 1,205 3,687 4,551 

     

เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 
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ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันมี

การเคลื่อนไหวดังตอไปน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางงวด ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2555 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2555 

เงินใหกูยืมระยะยาว     

บริษทั ประปาปทุมธานี จํากัด     

เงินตน 2,402,500 - (232,500) 2,170,000 

ดอกเบี้ย 682 88,411 (86,828) 901 

 2,403,182 88,411 (319,328) 2,170,901 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่าลบสวนตางที่

กําหนด (MLR-margin) ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนด

ชําระคืนเงินตนงวดสุดทายภายในเดือนกันยายน 2562 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัท

ยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชนระยะสั้น 17 14 11 10 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - - - - 

รวม 17 14 11 10 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชนระยะสั้น 49 44 35 31 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 50 45 36 32 
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3. เงินลงทุนชั่วคราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวประกอบดวยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา    

6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.28 ถึง 5.25 ตอป 

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว) 

เงินฝากประจําธนาคาร 1,459,306 1,633,827 

 1,459,306 1,633,827 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาซึ่งแสดงตามมูลคายุติธรรม   

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 700,886 724,445 

ตราสารหน้ีรัฐวิสาหกิจ - 30,063 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 482,731 502,938 

ตราสารทุนในความตองการของตลาด 112,049 74,689 

 1,295,666 1,332,135 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 2,754,972 2,965,962 

4. ลูกหน้ีการคา 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เเละ 31 ธันวาคม 2554 ยอดลูกหน้ีการคาสวนใหญมีอายุหน้ีคงคางนับจาก

วันที่ถึงกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 

5. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

ยอดคงเหลือดังกลาวประกอบดวย เงินฝากประจําอายุ 22 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป 
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6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลที่บริษัทฯรับ

ระหวางงวด 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  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 3,998,310 606,606 528,600 

     4,698,310 4,698,310 606,606 528,600 

หัก: คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยสะสม  (1,155,729) (989,456) - - 

หัก: เงินปนผลรับจากกําไรกอนการซื้อหุน   (20,000) (20,000) - - 

รวม     3,522,581 3,688,854 606,606 528,600 

ในระหวางไตรมาสที่หน่ึงของป 2555 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน

จํานวน 303 ลานบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เมื่อวันที่             

6 มีนาคม 2555 

ในระหวางไตรมาสที่สามของป 2555 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน

จํานวน 304 ลานบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เมื่อวันที่             

26 กรกฎาคม 2555 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด มิไดมี

การจายเงินปนผล 
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7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชี ตามวิธีสวนไดเสีย 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย 30 30 2,766,100 36,100 2,769,153 24,808 

รวม     2,766,100 36,100 2,769,153 24,808 

    

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน 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 มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยจัดสรร

หุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน และบริษัทฯไดจายชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวตาม

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯจํานวน 2,730 ลานบาทแลว 

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดใหการสนับสนุนทางการเงิน โดยการค้ําประกันบริษัท ซีเค    

พาวเวอร จํากัด โดยบริษัทฯตกลงใหเงินสนับสนุนในกรณีที่บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัท ซีเค    

พาวเวอร จํากัด ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกูยืมรวมถึงการผิดนัดชําระหน้ีกับธนาคาร

ผูใหกูของบริษัทยอยดังกลาว ตามสัดสวนการถือหุน (รอยละ 30) รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน                 

154 ลานบาท  

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2555 สรุปไดดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 9,232,033 9,161,560 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 9,811 7,446 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (277,146) (273,005) 

จําหนายระหวางงวด - สุทธิ (752) (16) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 8,963,946 8,895,985 

9. สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปา สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่              

30 กันยายน 2555 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 3,367,420 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 3,883 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (208,171) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 3,163,132 
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คาตัดจําหนายสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาไดรวมเปนสวนหน่ึงของตนทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา     

สวนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 25 ป 

10.  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ                            

การใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 1,410,075 1,410,075 

หัก:  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ                                            

การใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนายสะสม (97,988) (76,246) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ                                               

การใหบริการบําบัดนํ้าเสีย - สทุธิ 1,312,087 1,333,829 

11. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 3,169,109 3,169,109 

หัก:  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัด

จําหนายสะสม (1,015,667) (869,810) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - สุทธิ 2,153,442 2,299,299 
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12. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน  

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 2,854 2,612 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 21,639 41,493 12,607 33,883 

เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 67 1,205 833 1,939 

เจาหน้ีกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 2,462 1,675 - - 

เจาหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน             

(เจาหน้ีคากอสราง) 2,471 9,885 2,471 9,885 

เจาหน้ีเงินประกันผลงานท่ีไมเก่ียวของกัน 3,757 5,086 3,227 3,542 

เจาหน้ีจากการซื้อหลักทรัพยคางจาย 12,904 5,993 12,904 5,993 

คาใชจายคางจาย 51,898 43,212 30,483 26,609 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 95,198 108,549 65,379 84,463 

13. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว) 

เงินกูยืมระยะยาว 6,547,500 4,140,000 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (485,000) (470,000) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6,062,500 3,670,000 
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มี

รายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม/                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 4,140,000 

บวก: กูเพิ่มในระหวางงวด 2,760,000 

หัก: จายคืนเงินกู (352,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 6,547,500 

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่าหักสวนตางที่กําหนด (MLR - margin) ตอป  

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงเปนจํานวน 

2,760 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกสวนตางที่

กําหนดตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนคร้ังเดียวทั้งจํานวน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 

ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารง

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เปนตน 

14. หุนกู 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 6,996,208 

หัก: จายคืนหุนกู (3,500,000) 

บวก: ออกหุนกูระหวางงวด 3,500,000 

หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (7,350) 

บวก: ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 1,099 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 6,989,957 
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 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูประเภท

ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู เพิ่มอีกจํานวน 2 ชุด เปนจํานวนเงิน 3,500 ลานบาท 

เพื่อจําหนายแกนักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี

รายละเอียดของหุนกูดังน้ี  

 ก) หุนกูชุดที่ 1 จํานวน 1,500,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

1,500 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 และมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.40 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 ข) หุนกูชุดที่ 2 จํานวน 2,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

2,000 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 และมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.60 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 บริษัทฯไดออกจําหนายหุนกูดังกลาวในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 

 บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

15. สํารองอื่น 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 

กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป  

16. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าประปา 

และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กําไรและสินทรัพย

ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

17. กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 
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18. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 

เงินปนผลจายจากผลการดําเนนิงานสวนที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือน

ธันวาคม 2553 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 

ที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2554 เม่ือ

วันที่ 7 มีนาคม 2554 

798,000 0.20 

 

เงินปนผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสวนที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนมกราคม

จนถึงเดือนมิถุนายน 2554 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎ

ในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯครั้งที่ 3/2554 

เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 

2554 598,500 0.15 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2554  1,396,500 0.35 

    

เงินปนผลจายจากผลการดําเนนิงานสวนที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือน

ธันวาคม 2554 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2555 เม่ือวันที่ 

16 มีนาคม 2555 

997,500 0.25 

 

เงินปนผลจายระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสวนที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือนมกราคม

จนถึงเดือนมิถุนายน 2555 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎ

ในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯครั้งที่ 3/2555 

เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 

2555 877,800 0.22 

รวมเงนิปนผลสําหรับป 2555  1,875,300 0.47 

19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรสําหรับงวดของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริม

การลงทุน หลังจากบวกกลับและหักออกดวยคาใชจายและรายไดตางๆที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจาย

และรายไดในการคํานวณภาษี 

 ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2552 บริษัทยอยไดรับหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิ

จากสํานักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 ซึ่งจากการประเมินของสํานักงานดังกลาว ทําใหบริษัทยอย

ตองเร่ิมจายภาษีเงินไดนิติบุคคลต้ังแตป 2551 เปนตนมา เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ประเมินดังกลาว บริษัทยอยไดบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2551 ถึงป 2554 เปนจํานวนรวม              

580 ลานบาทเปนที่เรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาว บริษัท

ยอย จึงไดยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกรมสรรพากร

ต้ังแตไตรมาสที่สองของป 2552  
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 ในระหวางไตรมาสที่หน่ึงของปปจจุบัน บริษัทยอยไดรับหนังสือคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณวา บริษัทยอยสามารถใชผลขาดทุนสุทธิไดตามที่บริษัทยอยเคยยื่นไวเดิม ซึ่งจากคํา

วินิจฉัยอุทธรณดังกลาว บริษัทยอยมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลต้ังแตไตรมาสสามป 2554 เปนตนไป

จํานวน 86 ลานบาท ดังน้ัน บริษัทยอยมีสิทธิไดรับภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดจายชําระไปแลวของป 

2551 ถึงป 2553 คืน โดยบริษัทยอยไดดําเนินการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ชําระแลวของป 2551 ถึง

ป 2553 เปนจํานวนเงินรวม 386 ลานบาท ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาจากสํานักงานสรรพากร

พื้นที่ปทุมธานี 1 อยางไรก็ตามบริษัทยอยไดบันทึกกลับรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2554 ที่

บันทึกไวเกินจํานวน 91 ลานบาท เปนรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาสที่หน่ึงของป

ปจจุบันแลว 

 นอกจากน้ี ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทยอย ไดรับหนังสือแจงคืนเงินภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 

2551 จํานวน 62 ลานบาท จากสํานักงานสรรพากร โดยบริษัทยอย ไดบันทึกรายการดังกลาวเปน

รายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดปจจุบันแลว 

20. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

20.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 3 ลานบาท ที่เกี่ยวของ

กับการตกแตงอาคารสํานักงาน อุปกรณและเคร่ืองจักร 

20.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท 0ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส 0

จํากัด เพื่อใหบริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการและการซอมบํารุงรักษา ระบบผลิตและจําหนาย

นํ้าประปาและบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยภายใตเงื่อนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตอง

จายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาเชาที่ดินที่ใชเปนอาคารสํานักงาน

จํานวนเงินรวม 12 ลานบาท 

ค) บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดทําสัญญาการซอมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส 

จํากัด เพื่อใหบริษัทดังกลาวทําการซอมบํารุงรักษา โดยภายใตเงื่อนไขสัญญาดังกลาว บริษัท 

ประปาปทุมธานี จํากัด ตองจายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ง) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวนเงินรวม  

3 ลานบาท 

จ) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทรวม 1 แหง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว

ในสัญญา (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 7) 
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20.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม

บริษัทฯและบริษัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 265 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อ               

ค้ําประกันตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 210 ลานบาท และเพื่อ               

คํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 55 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพื่อค้ําประกันตามสัญญาซื้อ

ขายนํ้าประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 50 ลานบาท และเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาจํานวน 

37 ลานบาท)  

20.4 คดีฟองรอง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหน่ึงยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน

อนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคานที่ 2) รวมกับ

การประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานที่ 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 65 ลานบาท จากการละเมิด

สิทธิของบุคคลดังกลาว อันเน่ืองมาจากการกอสรางโรงงานผลิตนํ้าประปา ตอมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 

2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  

 ตอมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อคัดคานคําชี้ขาดของ           

คณะอนุญาโตตุลาการที่ใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการต้ังสํารองเผื่อผลเสียหายจากขอพิพาทดังกลาว

ไวในบัญชีเน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเชื่อวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินที่เปน

สาระสําคญัจากขอพิพาทดังกลาว  

21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES
	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
	สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
	1. ข้อมูลทั่วไป
	1.1 ข้อมูลบริษัทฯ
	1.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
	1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
	นโยบายการกำหนดราคา
	นโยบายการกำหนดราคา
	13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	14. หุ้นกู้
	Uบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด


