
 

บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม               
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการ
นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อ
กรณีน้ีแต่อยา่งใด 

กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 26 เมษายน 2556 



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,990,025           2,676,865           1,967,105           1,586,389           2,098,391           1,405,182           

เงินลงทุนชัว่คราว 5 3,545,502           3,096,567           2,965,962           3,212,866           3,096,567           2,965,962           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 473,050              452,063              431,238              313,923              295,968              290,595              

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 4 -                          -                          -                          310,840              311,163              310,682              

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 22,168                23,643                24,869                13,415                15,007                15,563                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 117,961              57,362                45,774                101,804              49,046                38,704                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,148,706           6,306,500           5,434,948           5,539,237           5,866,142           5,026,688           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 200,000              200,000              -                          -                          -                          -                          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                          -                          -                          1,705,000           1,782,500           2,092,500           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          -                          3,412,138           3,466,753           3,688,854           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 2,798,053           2,771,313           24,808                2,766,100           2,766,100           36,100                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 8,779,447           8,869,866           9,232,033           8,710,672           8,800,100           9,161,560           

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอน

   เม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯ 11 3,018,860           3,088,457           3,367,420           -                          -                          -                          

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา

   และการให้บริการบาํบดันํ้ าเสีย 12 1,296,525           1,304,161           1,333,829           1,296,525           1,304,161           1,333,829           

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 13 2,056,236           2,104,305           2,299,299           -                          -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,937                11,346                13,010                -                          -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3 3,158                  2,991                  76,276                1,423                  1,335                  74,847                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16,731                14,444                22,952                8,451                  8,493                  8,672                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,179,947         18,366,883         16,369,627         17,900,309         18,129,442         16,396,362         
รวมสินทรัพย์ 24,328,653         24,673,383         21,804,575         23,439,546         23,995,584         21,423,050         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 110,994              110,123              108,549              78,741                81,740                84,463                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 495,000              490,000              470,000              495,000              490,000              470,000              

หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 -                          -                          3,500,000           -                          -                          3,500,000           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 277,749              159,375              91,035                171,237              84,500                -                          

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 79,981                139,717              112,380              79,981                139,717              112,380              

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 116,440              82,843                76,390                78,912                53,972                51,575                

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,080,164           982,058              4,358,354           903,871              849,929              4,218,418           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 4 -                          -                          -                          5,000                  5,000                  5,000                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 5,812,500           5,940,000           3,670,000           5,812,500           5,940,000           3,670,000           

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 6,992,289           6,990,471           3,496,208           6,992,289           6,990,471           3,496,208           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,703                14,780                12,066                7,029                  6,577                  4,999                  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3 85,347                82,964                75,150                67,145                64,845                57,921                

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 12,905,839         13,028,215         7,253,424           12,883,963         13,006,893         7,234,128           

รวมหนี้สิน 13,986,003         14,010,273         11,611,778         13,787,834         13,856,822         11,452,546         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000           3,990,000           3,990,000           3,990,000           3,990,000           

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

   หุ้นสามญั 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000           3,990,000           3,990,000           3,990,000           3,990,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,637,770           2,637,770           2,637,770           2,637,770           2,637,770           2,637,770           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 399,000              399,000              399,000              399,000              399,000              399,000              
   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 17 935,528 723,128 516,860 935,528              723,128              516,860              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,942,362           3,477,887           3,219,199           1,689,414           2,388,864           2,426,874           

ผลแตกต่างของการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

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

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 10,304,297         10,627,422         10,162,466         9,651,712           10,138,762         9,970,504           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 38,353                35,688                30,331                -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,342,650         10,663,110         10,192,797         9,651,712           10,138,762         9,970,504           
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,328,653         24,673,383         21,804,575         23,439,546         23,995,584         21,423,050         

-                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา 1,241,797            1,175,025            824,989               781,931               
รายไดจ้ากการบริการ 24,985                 19,413                 7,052                   4,884                   
ดอกเบ้ียรับ 24,800                 15,965                 47,007                 44,507                 
เงินปันผลรับ 8 -                           -                           379,251               302,813               
รายไดอ่ื้น 18 365,839               121,067               41,168                 28,943                 
รวมรายได้ 1,657,421            1,331,470            1,299,467            1,163,078            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้ าประปาและตน้ทุนการบริการ 378,548               367,434               216,040               217,027               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,085                 72,483                 58,348                 49,665                 
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           54,615                 55,222                 
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียตดัจาํหน่าย 12 7,636                   5,669                   7,636                   5,669                   
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
   นํ้ าประปาตดัจาํหน่าย 13 48,069                 48,117                 -                           -                           
รวมค่าใช้จ่าย 511,338               493,703               336,639               327,583               
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,146,083            837,767               962,828               835,495               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 26,740                 9,921                   -                           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,172,823            847,688               962,828               835,495               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (156,204)              (135,530)              (155,967)              (135,298)              
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,016,619            712,158               806,861               700,197               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (132,419)              (115,631)              (96,991)                (75,061)                
กาํไรสําหรับงวด 884,200               596,527               709,870               625,136               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด -                           -                           -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 884,200               596,527               709,870               625,136               

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 873,795               591,269               709,870               625,136               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,405                 5,258                   

884,200               596,527               

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.22                     0.15                     0.18                     0.16                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 1,016,619            712,158               806,861               700,197               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 162,294               163,892               90,816                 89,612                 
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           54,615                 55,222                 
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาตดัจาํหน่าย 48,069                 48,117                 -                           -                           
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียตดัจาํหน่าย 7,636                   5,669                   7,636                   5,669                   
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                           (243)                     -                           16                        
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (26,740)                (9,921)                  -                           -                           
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           (379,251)              (302,813)              
   โอนกลบัภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                           (91,035)                -                           -                           
   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย -                           10,432                 -                           2,287                   
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 923                      806                      452                      394                      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 155,977               135,303               155,967               135,298               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,364,778            975,178               737,096               685,882               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (20,987)                (16,225)                (17,955)                (6,964)                  
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 1,475                   1,385                   1,592                   1,917                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,468                   (15,379)                3,801                   (12,240)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 42                        170                      42                        170                      
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (23,734)                (14,463)                (20,018)                (14,793)                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 33,186                 1,128                   24,530                 (2,602)                  
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,356,228            931,794               729,088               651,370               
   จ่ายดอกเบ้ีย (213,896)              (218,973)              (213,886)              (218,968)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (12,401)                (4,443)                  (8,041)                  (476)                     
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,129,931            708,378               507,161               431,926               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

(หน่วย: พนับาท)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2556 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (488,150) 7,219 (155,515)              7,219
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                           -                           77,500 77,500
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัร่วม (1,839,990)           -                           (1,839,990)           -                           
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม 1,839,990            -                           1,839,990            -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (1,870)                  (904)                     (1,388) (197)
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯเพิ่มข้ึน -                           (41)                       -                           -                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                           332                      -                           -                           
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                           -                           379,251 302,813
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (490,020)              6,606                   299,848               387,335               
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (122,500)              (117,500)              (122,500)              (117,500)              
ชาํระคืนหุน้กู้ -                           (3,500,000)           -                           (3,500,000)           
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                           3,500,000            -                           3,500,000            
เงินปันผลจ่าย (1,196,511)           (983,772)              (1,196,511)           (983,772)              
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,740)                  (6,180)                  -                           -                           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,326,751)           (1,107,452)           (1,319,011)           (1,101,272)           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (686,840)              (392,468)              (512,002)              (282,011)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,676,865            1,967,105            2,098,391            1,405,182            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,990,025            1,574,637            1,586,389            1,123,171            

-                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง -                           2,462                   -                           2,462                   
   เงินปันผลคา้งจ่าย 409                      13,728                 409                      13,728                 
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ 40,664                 3,294                   40,664                 3,294                   
   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 1,448                   27,159                 1,448                   27,159                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2556 
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของ
ผลแตกต่างของการจดั ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
 และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของกลุ่มบริษทั ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 3,990,000           2,637,770           399,000               516,860              3,217,946            (600,363)                    10,161,213           30,458                 10,191,671             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                         -                         -                          -                          1,253                   -                                 1,253                    (127)                     1,126                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 3,990,000           2,637,770           399,000               516,860              3,219,199            (600,363)                    10,162,466           30,331                 10,192,797             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                         -                         -                          -                          (997,500)              -                                 (997,500)               -                           (997,500)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                          -                          591,269               -                                 591,269                5,258                   596,527                  
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 17) -                         -                         -                          206,268              (206,268)              -                                 -                           -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                          -                          -                                 -                           (6,180)                  (6,180)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 3,990,000           2,637,770           399,000               723,128              2,606,700            (600,363)                    9,756,235             29,409                 9,785,644               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม 3,990,000           2,637,770           399,000               723,128              3,557,699            (600,363)                    10,707,234           35,849                 10,743,083             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                         -                         -                          -                          (79,812)               -                                 (79,812)                 (161)                     (79,973)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 3,990,000           2,637,770           399,000               723,128              3,477,887            (600,363)                    10,627,422           35,688                 10,663,110             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                         -                         -                          -                          (1,196,920)           -                                 (1,196,920)            -                           (1,196,920)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                          -                          873,795               -                                 873,795                10,405                 884,200                  
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 17) -                         -                         -                          212,400              (212,400)              -                                 -                           -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                          -                          -                                 -                           (7,740)                  (7,740)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 3,990,000           2,637,770           399,000               935,528              2,942,362            (600,363)                    10,304,297           38,353                 10,342,650             

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                               -                               -                               -                               16,926                     16,926                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000                2,637,770                399,000                   516,860                   2,426,874                9,970,504                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                               -                               -                               -                               (997,500)                  (997,500)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                               -                               -                               -                               625,136                   625,136                   

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 17) -                               -                               -                               206,268                   (206,268)                  -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000                2,637,770                399,000                   723,128                   1,848,242                9,598,140                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 3,990,000                2,637,770                399,000                   723,128                   2,452,374                10,202,272              

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                               -                               -                               -                               (63,510)                    (63,510)                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000                2,637,770                399,000                   723,128                   2,388,864                10,138,762              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                               -                               -                               -                               (1,196,920)               (1,196,920)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               709,870                   709,870                   

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 17) -                               -                               -                               212,400                   (212,400)                  -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 3,990,000                2,637,770                399,000                   935,528                   1,689,414                9,651,712                

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2543 และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 บริษทัฯประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนตั้ง
ในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ (เดิมผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯคือ บริษัท ช.การช่าง จาํกัด 
(มหาชน)) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร 
และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบักปภ. ซ่ึงไดล้งนามเม่ือ
วนัท่ี 21 กันยายน 2543(แก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี              
นับจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการ
ประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปี
นับตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขาย
นํ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตส้มัปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้าํ
การไปไดก่ึ้งอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงค์จะซ้ือ
กิจการประปาของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้หส้ัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกนัในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯทราบล่วงหนา้หกเดือน  

 ท่ีอยูข่องบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และได้จัดทาํข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2555 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงนิได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวในไตรมาสปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง ภาษี
เงินได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราช            
กิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน  การบูรณะ  และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ยกเวน้การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
และฉบบัท่ี 12 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถ
สรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

3.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี
เงินได ้ มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี       
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี       
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี       
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี       
1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิ่มข้ึน 3,158 2,991 76,276 1,423 1,335 74,847 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 85,347 82,964 75,150 67,145 64,845 57,921 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง (167) (161) (127) - - - 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน 
(ลดลง) (82,022) (79,812) 1,253 (65,722) (63,510) 16,926 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มีนาคม  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน: 
ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน  2,216 74,662 2,213 75,061 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ยเพิ่มข้ึน (ลดลง) (5) 3 - - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่ลดลง (2,211) (74,665) (2,213) (75,061) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) - (0.02) - (0.02) 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
กิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ตน้ทุนขายและบริการ - - 8 7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 26 31 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้น

ตํ่าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด
ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - 379 303 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลูกหนีอ้ืน่ - บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั                                     
(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 445 238 445 238 

 445 238 445 238 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและ

ดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั      

เงินตน้ - - 2,015,000 2,092,500 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 840 1,163 

รวม - - 2,015,840 2,093,663 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและ            

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - (310,840) (311,163) 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ - - 1,705,000 1,782,500 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 14) 

    

บริษทัยอ่ย - - 2,766 2,658 
  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 54 100 54 100 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54 100 2,820 2,758 

     

เจ้าหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
การเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว     
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั     
      เงินตน้ 2,092,500 - (77,500) 2,015,000 
      ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,163  26,140 (26,463) 840 
 2,093,663 26,140 (103,963) 2,015,840 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ี
กาํหนด (MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกนัยายน 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15 16 12 12 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - - 
รวม 15 16 12 12 
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5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 6 ถึง 12 
เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.50 ถึง 5.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 2.28 ถึง 5.25  
ต่อปี) 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เงนิฝากประจําธนาคาร 2,110,152 1,769,990 1,777,516 1,769,990 
 2,110,152 1,769,990 1,777,516 1,769,990 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าซ่ึงแสดง  
ตามมูลค่ายุตธิรรม 

    

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 637,017 682,762 637,017 682,762 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 627,681 514,678 627,681 514,678 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 170,652 129,137 170,652 129,137 
 1,435,350 1,326,577 1,435,350 1,326,577 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 3,545,502 3,096,567 3,212,866 3,096,567 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 เเละ 31 ธนัวาคม 2555 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่มีอายหุน้ีคง
คา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

7. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 ยอดคงเหลือดงักล่าวประกอบดว้ย เงินฝากประจาํอาย ุ22 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งงวดสามเดือน 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์  
จาํกดั 60 60 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 1,200 1,200 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 379,251 302,813 

     4,698,310 4,698,310 379,251 302,813 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยสะสม 
    

(1,266,172) (1,211,557) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากกาํไรก่อน

การซ้ือหุน้ 
    

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

รวม     3,412,138 3,466,753 379,251 302,813 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เป็น
จาํนวน 379 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด เม่ือวนัท่ี             
7 มีนาคม 2556  
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชี ตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 30 30 2,766,100 2,766,100 2,798,053 2,771,313 

รวม     2,766,100 2,766,100 2,798,053 2,771,313 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชี ตามวธิีราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 30 30 2,766,100 2,766,100 2,766,100 2,766,100 

รวม     2,766,100 2,766,100 2,766,100 2,766,100 
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ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (บริษทัร่วม) ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลา้น
บาท เป็น 9,200 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 910 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท โดยจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน และบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่ม
ทุนดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯจาํนวน 2,730 ลา้นบาทแลว้ 

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทัฯได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยการคํ้ าประกันบริษทัร่วม        
โดยบริษทัฯตกลงใหเ้งินสนบัสนุนในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัร่วมไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขเก่ียวกบัการกู้ยืมรวมถึงการผิดนัดชาํระหน้ีกบัธนาคารผูใ้ห้กู้ของบริษทัย่อยดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ 30) รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 154 ลา้นบาท  

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมมีมติใหล้ดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 
ลา้นบาท เป็น 3,067 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุน้สามญัเป็นจาํนวน 613 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้         
หุน้ละ 10 บาท ทั้งน้ี ส่วนทุนท่ีลดลงจ่ายคืนให้แก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษทัร่วมไดจ้ด
ทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2556 โดยบริษทัฯ ไดรั้บชาํระเงิน          
ค่าหุ้นจากการลดทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเป็นจาํนวน 1,840 ลา้นบาทแลว้ใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2556 

ต่อมา ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัน้ี 

ก)   อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,067 ลา้นบาท เป็น 4,600 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 153 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อเสนอขายผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในราคาหุน้ละ 40 บาท  

ข)   อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิมท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท จาํนวน 460 
ลา้นหุน้เป็นหุน้ละ 5 บาท จาํนวน 920 ลา้นหุน้  

ค)   อนุมติัให้แปรสภาพจากบริษทัจาํกัดเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ง)   อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,600 ลา้นบาท เป็น 5,500 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัจาํนวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นใหแ้ก่
ประชาชนทัว่ไป 

บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ จาํนวน 1,840 ลา้นบาท
แลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 8,869,866 8,800,100 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,870 1,388 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (92,289) (90,816) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 8,779,447 8,710,672 

11. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปา สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 3,088,457 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (69,597) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 3,018,860 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด จะถูกโอนให้กับการประปา      
ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี 
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12.  สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสีย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและการให ้   

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

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่ายสะสม (113,550) (105,914) 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ               

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย - สุทธิ 1,296,525 1,304,161 

13. สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 3,169,109 3,169,109 
หกั: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา              

ตดัจาํหน่ายสะสม (1,112,873) (1,064,804) 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา - สุทธิ 2,056,236 2,104,305 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,684 2,577 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,273 40,378 26,767 33,270 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54 100 136 181 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,899 1,889 - - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั             819 819 819 819 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,677 3,652 3,090 3,090 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 12,222 10,775 12,222 10,775 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,050 52,510 33,023 31,028 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 110,994 110,123 78,741 81,740 

15. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินกูย้มืระยะยาว 6,307,500 6,430,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (495,000) (490,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,812,500 5,940,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 6,430,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (122,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 6,307,500 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าหกัส่วนต่างท่ีกาํหนด (MLR - margin) ต่อปี 
และระบุเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 
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16. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 6,990,471 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,818 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 6,992,289 

หุน้กูข้องบริษทัฯทั้งหมด มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

17. สํารองอืน่ 

 ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 
กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 130,203 40,969 94,778 - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,216 74,662 2,213 75,061 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน           
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 132,419 115,631 96,991 75,061 
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 ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2552 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิ
จากสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีปทุมธานี 1 ซ่ึงจากการประเมินของสาํนกังานดงักล่าว ทาํให้บริษทัยอ่ย
ตอ้งเร่ิมจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ประเมินดงักล่าว บริษทัย่อยไดบ้นัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2551 ถึงปี 2554 เป็นจาํนวนรวม 
580.4 ลา้นบาทเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว 
บริษัทย่อยจึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
กรมสรรพากรตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปี 2552  

 ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2555 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ว่า บริษทัย่อยสามารถใชผ้ลขาดทุนสุทธิไดต้ามท่ีบริษทัยอ่ยเคยยื่นไวเ้ดิม ซ่ึงจากคาํ
วินิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าว บริษทัยอ่ยมีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้งแต่ไตรมาสสามปี 2554 เป็นตน้ไป
จาํนวน 86 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัยอ่ยมีสิทธิไดรั้บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดจ่้ายชาํระไปแลว้ของปี 
2551 ถึง ปี 2553 คืน โดยบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีชาํระแลว้ของปี 2551 
ถึงปี 2553 เป็นจาํนวนเงินรวม 386.2 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจึงไดก้ลบัรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 
2554 ท่ีบนัทึกไวเ้กินจาํนวน 91 ลา้นบาท เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในไตรมาสท่ีหน่ึง
ของปี 2555 

ในเดือนกนัยายน 2555 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้คืนเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2551 จาํนวน 
61.6 ลา้นบาท จากสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้น
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาสท่ีสามของปี 2555 และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัย่อย
ไดรั้บหนงัสือแจง้คืนเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2552 และปี 2553 จาํนวน 143.1 ลา้นบาท และ 
181.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็น
รายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดปัจจุบนัแลว้ 

19. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

20. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 
และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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21. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ        
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2554  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2555 เม่ือ
วนัท่ี 16 มีนาคม 2555 997,500 0.25 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555  997,500 0.25 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ        
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนมกราคม
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2556 เม่ือ
วนัท่ี 22 มีนาคม 2556 39,897 0.01 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ  
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม       
จนถึงเดือนธนัวาคม 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2556 เม่ือ
วนัท่ี 22 มีนาคม 2556 957,536 0.24 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2556 เม่ือ
วนัท่ี 22 มีนาคม 2556 199,487 0.05 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  1,196,920 0.30 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอืน่ 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงรักษา ระบบผลิตและจาํหน่าย
นํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย โดยภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าวบริษทัฯ
ตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี           
8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินท่ีใชเ้ป็นอาคารสาํนกังาน อายุ
ของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2578  
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  บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
จ่ายชาํระ   
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 3 
มากกวา่ 5 ปี 9 9 

ค) บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ไดท้าํสัญญาการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั เพื่อใหบ้ริษทัดงักล่าวทาํการซ่อมบาํรุงรักษา โดยภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว บริษทั 
ประปาปทุมธานี จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 
1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ง) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 8 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 8 ลา้นบาท) 

22.2 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 266 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 87 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 
2555: 265 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 87 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

คํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้ าประปา
กบัการประปาส่วนภูมิภาค 210 210 50 50 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 56 55 37 37 

รวม 266 265 87 87 
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22.3 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดถู้กบุคคลหน่ึงยื่นคาํเสนอขอ้
พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอ้พิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัยอ่ย (ผูค้ดัคา้น
ท่ี 2) ร่วมกบัการประปาส่วนภูมิภาค (ผูค้ดัคา้นท่ี 1) เป็นจาํนวนทุนทรัพยร์วมประมาณ 65 ลา้นบาท 
จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากการก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้ าประปา ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 24 ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทดงักล่าว  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2549 บุคคลดงักล่าวไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคดัคา้นคาํช้ีขาดของ           
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหย้กคาํเสนอขอ้พิพากษาดงักล่าว 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยไม่ได้มีการตั้ งสํารองเผื่อผลเสียหายจากข้อพิพาทดังกล่าวไวใ้นบัญชี
เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าจะไม่มีค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัจากขอ้
พิพาทดงักล่าว  

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 
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