
 
 

 

บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 



 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม               
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม                        
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล            
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่
อยา่งใด 

กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2556 



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,867,159           2,676,865           1,967,105      1,733,939           2,098,391           1,405,182          

เงินลงทุนชัว่คราว 4 4,091,644           3,096,567           2,965,962      3,702,041           3,096,567           2,965,962          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 507,116              452,063              431,238         353,156              295,968              290,595             

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 3 -                          -                          -                     310,258              311,163              310,682             

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 22,590                23,643                24,869           13,609                15,007                15,563               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 40,846                57,362                45,774           25,089                49,046                38,704               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,529,355           6,306,500           5,434,948      6,138,092           5,866,142           5,026,688          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          200,000              -                     -                          -                          -                        

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 -                          -                          -                     1,550,000           1,782,500           2,092,500          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          -                     3,301,087           3,466,753           3,688,854          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,916,554           2,771,313           24,808           2,756,080           2,766,100           36,100               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 8,604,793           8,869,866           9,232,033      8,538,073           8,800,100           9,161,560          

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอน

   เม่ือส้ินสุดอายุสญัญาฯ 9 2,879,383           3,088,457           3,367,420      -                          -                          -                        

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย 10 1,277,458           1,304,161           1,333,829      1,277,458           1,304,161           1,333,829          

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 11 1,958,496           2,104,305           2,299,299      -                          -                          -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,105                11,346                13,010           -                          -                          -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 1,311                  1,125                  17,919           -                          -                          16,926               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 45,051                -                          -                     25,440                -                          -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,244                14,444                22,952           5,965                  8,493                  8,672                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,707,395         18,365,017         16,311,270    17,454,103         18,128,107         16,338,441        

รวมสินทรัพย์ 24,236,750         24,671,517         21,746,218    23,592,195         23,994,249         21,365,129        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 168,576              110,123              108,549         111,100              81,740                84,463               

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 505,000              490,000              470,000         505,000              490,000              470,000             

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,700,000           -                          3,500,000      1,700,000           -                          3,500,000          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 103,675              159,375              91,035           71,826                84,500                -                        

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 81,431                139,717              112,380         81,431                139,717              112,380             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 60,312                82,843                76,390           40,781                53,972                51,575               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,618,994           982,058              4,358,354      2,510,138           849,929              4,218,418          

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัย่อย 3 -                          -                          -                     5,000                  5,000                  5,000                

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 13 5,557,500           5,940,000           3,670,000      5,557,500           5,940,000           3,670,000          

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 5,292,261           6,990,471           3,496,208      5,292,261           6,990,471           3,496,208          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,560                14,780                12,066           7,933                  6,577                  4,999                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 64,430                81,098                16,793           47,522                63,510                -                        

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,931,751         13,026,349         7,195,067      10,910,216         13,005,558         7,176,207          

รวมหนี้สิน 13,550,745         14,008,407         11,553,421    13,420,354         13,855,487         11,394,625        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

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

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 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 15 935,528 723,128 516,860 935,528              723,128              516,860             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,292,105           3,477,887           3,219,199      2,209,543           2,388,864           2,426,874          

ผลแตกต่างของการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

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

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,654,040         10,627,422         10,162,466    10,171,841         10,138,762         9,970,504          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 31,965                35,688                30,331           -                          -                          -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,686,005         10,663,110         10,192,797    10,171,841         10,138,762         9,970,504          

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,236,750         24,671,517         21,746,218    23,592,195         23,994,249         21,365,129        

-                          -                          -                     -                          -                          -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 1,282,111          1,233,233          861,421 823,215
รายไดจ้ากการบริการ 19,434               28,076               8,448 7,680
รายไดเ้งินปันผล 6 -                        -                        726,164             303,793             
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 113,076             -                        2,980                 -                        
รายไดอ่ื้น 15,578               107,613             37,815 69,125
รวมรายได้ 1,430,199          1,368,922          1,636,828          1,203,813          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 382,203 380,903 224,577             213,411             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55,323 61,051 40,983               45,280               
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        55,829               55,829               
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
   และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 10 9,817                 8,917                 9,817                 8,917                 
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิรวม

   นํ้าประปาตดัจาํหน่าย 11 49,137               49,137               -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 496,480             500,008             331,206             323,437             
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 933,719             868,914             1,305,622          880,376             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 40,348               33,727               -                        -                        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 974,067             902,641             1,305,622          880,376             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (154,811)            (162,249)            (154,571)            (162,016)            
กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 819,256             740,392             1,151,051          718,360             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 9,566                 (108,641)            45,198               (68,568)              
กาํไรสําหรับงวด 828,822             631,751             1,196,249          649,792             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 828,822             631,751             1,196,249          649,792             

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 824,809             626,816             1,196,249          649,792             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,013                 4,935                 

828,822             631,751             

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.21                   0.16                   0.30                   0.16                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 3,793,548          3,605,447          2,546,444          2,401,112          
รายไดจ้ากการบริการ 78,752               68,354               23,961               18,975               
รายไดเ้งินปันผล 6 -                        -                        1,105,415          606,606             
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 113,076             -                        2,980                 -                        
รายไดอ่ื้น 16 453,521             283,585             167,877             204,402             
รวมรายได้ 4,438,897          3,957,386          3,846,677          3,231,095          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,154,847          1,096,254          666,464             628,548             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 196,563             197,753             149,472             143,984             
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        165,666             166,273             
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
   และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 10 26,703               21,742               26,703               21,742               
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิรวม

   นํ้าประปาตดัจาํหน่าย 11 145,809             145,857             -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 1,523,922          1,461,606          1,008,305          960,547             
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,914,975          2,495,780          2,838,372          2,270,548          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 45,165               14,345               -                        -                        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,960,140          2,510,125          2,838,372          2,270,548          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (465,584)            (447,241)            (464,871)            (446,546)            
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,494,556          2,062,884          2,373,501          1,824,002          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (254,684)            (266,685)            (146,005)            (145,838)            
กาํไรสําหรับงวด 2,239,872          1,796,199          2,227,496          1,678,164          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,239,872          1,796,199          2,227,496          1,678,164          

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,221,035          1,782,238          2,227,496          1,678,164          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18,837               13,961               

2,239,872          1,796,199          

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.56                   0.45                   0.56                   0.42                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 2,494,556          2,062,884          2,373,501          1,824,002          
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 493,216             486,562             278,404             273,005             
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        165,666             166,273             
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาตดัจาํหน่าย 145,809             145,857             -                        -                        
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
      และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 26,703               21,742               26,703               21,742               
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (45,165)              (14,345)              -                        -                        
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                        -                        (1,105,415)         (606,606)            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,780                 2,429                 1,356                 1,184                 
   โอนกลบัภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        (91,035)              -                        -                        
   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 2,403                 12,779               2,403                 2,287                 
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (13)                     (599)                   -                        16                      
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (113,076)            -                        (2,980)                -                        

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ุ
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 464,898             446,560             464,871             446,546             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 3,472,111          3,072,834          2,204,509          2,128,449          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (5,268)                (14,857)              (6,498)                (4,872)                
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 1,053                 2,867                 1,398                 2,399                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (9,233)                (78,586)              (7,911)                (13,285)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125                    222                    125                    222                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 28,706               (22,732)              5,912                 (28,466)              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (22,921)              26,097               (13,582)              14,311               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,464,573          2,985,845          2,183,953          2,098,758          
   จ่ายดอกเบ้ีย (521,395)            (476,124)            (521,368)            (476,110)            
   จ่ายภาษีเงินได ้ (335,686)            (90,154)              (174,666)            (5,155)                
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,607,492          2,419,567          1,487,919          1,617,493          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (1,001,842)         205,628             (612,239)            205,628             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 200,000             (200,000)            -                        -                        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        -                        232,500             232,500             
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน -                        (2,730,000)         -                        (2,730,000)         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (38,751)              -                        (25,440)              -                        
ซ้ืออุปกรณ์ (5,531)                (7,349)                (4,080)                (4,984)                
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯเพ่ิมข้ึน -                        (3,883)                -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 13                      1,351                 -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,000               -                        13,000               -                        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        1,105,415          606,606             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (833,111)            (2,734,253)         709,156             (1,690,250)         
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                        2,760,000          -                        2,760,000          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (367,500)            (352,500)            (367,500)            (352,500)            
ชาํระคืนหุ้นกู้ -                        (3,500,000)         -                        (3,500,000)         

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556 

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ุ ู
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                        3,492,650          -                        3,492,650          
เงินปันผลจ่าย (2,194,027)         (1,874,839)         (2,194,027)         (1,874,839)         
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (22,560)              (12,380)              -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (2,584,087)         512,931             (2,561,527)         525,311             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (809,706)            198,245             (364,452)            452,554             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,676,865          1,967,105          2,098,391          1,405,182          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,867,159          2,165,350          1,733,939          1,857,736          

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 12,297               2,462                 12,297               2,462                 
   เงินปันผลคา้งจ่าย 390                    461                    390                    461                    
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ 17,054               12,273               17,054               12,273               
   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 10,289               6,911                 10,289               6,911                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556

ส่วนของ
ผลแตกต่างของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
 และชาํระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของกลุ่มบริษทั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื 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 2) -                         -                           -                           -                           1,253                   -                                         1,253                     (127)                       1,126                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 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 19) -                         -                           -                           -                           (1,875,300)           -                                         (1,875,300)             -                             (1,875,300)             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                           -                           -                           1,782,238            -                                         1,782,238              13,961                   1,796,199              
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 15) -                         -                           -                           206,268               (206,268)              -                                         -                             -                             -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                           -                           -                           -                           -                                         -                             (12,380)                  (12,380)                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2555 3,990,000          2,637,770            399,000               723,128               2,919,869            (600,363)                            10,069,404            31,912                   10,101,316            

ยอดคงเหลอื 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 2) -                         -                           -                           -                           (79,812)                -                                         (79,812)                  (161)                       (79,973)                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 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 19) -                         -                           -                           -                           (2,194,417)           -                                         (2,194,417)             -                             (2,194,417)             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                           -                           -                           2,221,035            -                                         2,221,035              18,837                   2,239,872              
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 15) -                         -                           -                           212,400               (212,400)              -                                         -                             -                             -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                           -                           -                           -                           -                                         -                             (22,560)                  (22,560)                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556 3,990,000          2,637,770            399,000               935,528               3,292,105            (600,363)                            10,654,040            31,965                   10,686,005            
-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -
และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  - ตามที่รายงานไว้เดิม 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    516,860                    2,409,948                 9,953,578                 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                                -                                -                                -                                16,926                      16,926                      
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    516,860                    2,426,874                 9,970,504                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                -                                -                                -                                (1,875,300)                (1,875,300)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                                -                                -                                -                                1,678,164                 1,678,164                 
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 15) -                                -                                -                                206,268                    (206,268)                   -                                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2555 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    723,128                    2,023,470                 9,773,368                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    723,128                    2,452,374                 10,202,272               
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                                -                                -                                -                                (63,510)                     (63,510)                     
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    723,128                    2,388,864                 10,138,762               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                -                                -                                -                                (2,194,417)                (2,194,417)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                2,227,496                 2,227,496                 
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 15) -                                -                                -                                212,400                    (212,400)                   -                                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    935,528                    2,209,543                 10,171,841               

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนตั้ง
ในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ (เดิมผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ บริษัท ช.การช่าง จาํกัด 
(มหาชน)) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค 
(“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร 
และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบักปภ. ซ่ึงไดล้งนามเม่ือ
วนัท่ี 21 กันยายน 2543 (แก้ไขเพ่ิมเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 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  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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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 มาตรฐานการบัญชีใหม่  

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในงวดบัญชีปัจจุบัน 

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 
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มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนว
ปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี
ก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 
  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ 

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 

ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) การตีความ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 
12 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลได้
ในขณะน้ี 

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  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

2.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ี
สําคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี       
30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี       
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี       
30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี       
1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิม่ข้ึน 1,311 1,125 17,919 - - 16,926 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 64,430 81,098 16,793 47,522 63,510 - 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม      
ของบริษทัยอ่ยลดลง (153) (161) (127) - - - 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน (ลดลง) (62,966) (79,812) 1,253 47,522 (63,510) 16,926 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน:      
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) (20,623) 1,338 (19,299) 1,398 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 21 (5) - - 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน

(ลดลง) 20,602 (1,333) 19,299 (1,398) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (บาท) 0.01 - - - 
     

(หน่วย: พนับาท) 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน:      
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) (16,853) 79,295 (15,986) 78,668 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 (29) - - 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน

(ลดลง) 16,852 (79,266) 15,986 (78,668) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาท) - (0.02) - (0.02) 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
กิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ตน้ทุนขายและบริการ - - 8 7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 25 28 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 726 304 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ตน้ทุนขายและบริการ - - 23 21 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 77 88 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 1,105 607 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดอ่ื้น 2 - - - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
ลูกหนีอ้ืน่ - บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั                                     

(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 4,446 238 4,446 238 

 4,446 238 4,446 238 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั      

เงินตน้ - - 1,860,000 2,092,500 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 258 1,163 

รวม - - 1,860,258 2,093,663 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและ            

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - (310,258) (311,163) 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิ - - 1,550,000 1,782,500 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 12) 
    

บริษทัยอ่ย - - 2,921 2,658 
  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 62 100 62 100 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62 100 2,983 2,758 

     
เจ้าหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 
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ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2556 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2556 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาว     
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั     
      เงินตน้ 2,092,500 - (232,500) 1,860,000 
      ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,163 76,352 (77,257) 258 
 2,093,663 76,352 (309,757) 1,860,258 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด 
(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกนัยายน 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15 17 13 11 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - - 
รวม 15 17 13 11 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 44 49 37 35 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 45 50 38 36 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 6 ถึง 
12 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.25 ถึง 5.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 2.28 ถึง 
5.25 ต่อปี) 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงนิฝากประจําธนาคาร 2,697,322 1,769,990 2,307,719 1,769,990 

 2,697,322 1,769,990 2,307,719 1,769,990 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าซ่ึงแสดง  

ตามมูลค่ายุตธิรรม 

    

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 496,168 682,762 496,168 682,762 

ตราสารหน้ีรัฐวิสาหกิจ 494,370 - 494,370 - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 198,863 514,678 198,863 514,678 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 204,921 129,137 204,921 129,137 

 1,394,322 1,326,577 1,394,322 1,326,577 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 4,091,644 3,096,567 3,702,041 3,096,567 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เเละ 31 ธนัวาคม 2555 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่มีอายหุน้ีคง
คา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งงวดเกา้เดือน 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 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 1,105,415 606,606 
     4,698,310 4,698,310 1,105,415 606,606 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (1,377,223) (1,211,557) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากกาํไรก่อนการซ้ือหุน้    (20,000) (20,000) - - 
รวม     3,301,087 3,466,753 1,105,415 606,606 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปี 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เป็น
จาํนวน 379 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด เม่ือวนัท่ี                      
7 มีนาคม 2556  

ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เป็น
จาํนวน 726 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด เม่ือวนัท่ี             
25 กรกฎาคม 2556 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 

(มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 25 30 2,756,080 2,766,100 2,916,554 2,771,313 

รวม     2,756,080 2,766,100 2,916,554 2,771,313 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธิีราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 

(มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 25 30 2,756,080 2,766,100 2,756,080 2,766,100 

รวม     2,756,080 2,766,100 2,756,080 2,766,100 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทัฯได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยการคํ้ าประกันบริษทั ซีเค                 
พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัร่วม”) โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนบัสนุนในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงของบริษทัร่วมไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการกูย้ืมรวมถึงการผิดนัดชาํระหน้ีกับ
ธนาคารผูใ้ห้กูข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 30) รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
154 ลา้นบาท  

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 
9,200 ลา้นบาท เป็น 3,067 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุน้สามญัเป็นจาํนวน 613 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท ทั้งน้ี ส่วนทุนท่ีลดลงจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ 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 
ลา้นหุน้ เป็นหุน้ละ 5 บาท จาํนวน 920 ลา้นหุน้  

ค)   อนุมติัให้แปรสภาพจากบริษทัจาํกัดเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ จาํนวน 1,840 ลา้นบาท
แลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
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ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัฯ ไดข้ายหุน้สามญัของบริษทัร่วมจาํนวน 999,999 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
13 บาท รวมเป็นเงินจาํนวนประมาณ 13 ลา้นบาท และไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 15 
กรกฎาคม 2556 โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นกัลงทุนทัว่ไป ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วม
ดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 ทั้งน้ีบริษทัฯรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมสาํหรับไตรมาสท่ีสามของปี 2556 จาํนวน
เงินประมาณ 3 ลา้นบาท (กาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ลา้นบาท) และรับรู้กาํไร
เสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม (Deemed disposals) ในกาํไรหรือขาดทุน
ในงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสท่ีสามของปี 2556 จาํนวนเงินประมาณ 110 ลา้นบาท โดยแสดง
ภายใตห้วัขอ้ “กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม” 

หุน้สามญัของบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถืออยูจ่าํนวน 189.1 ลา้นหุน้ ติดเง่ือนไขหา้มซ้ือขาย (Silent period) 
เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯสามารถทยอย
ขายหุ้นดงักล่าวไดภ้ายหลงัจากวนัท่ีหุ้นมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ภายใตข้อ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 8,869,866 8,800,100 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 17,828 16,377 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (282,901) (278,404) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 8,604,793 8,538,073 

9. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปา สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                 
30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 3,088,457 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (209,074) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 2,879,383 
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ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด จะถูกโอนให้กับการประปา      
ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี 

10.  สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสีย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ         

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย 1,410,075 1,410,075 
หกั:  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่ายสะสม (132,617) (105,914) 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ         

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย - สุทธิ 1,277,458 1,304,161 

11. สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 3,169,109 3,169,109 
หกั:  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา          

ตดัจาํหน่ายสะสม (1,210,613) (1,064,804) 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา - สุทธิ 1,958,496 2,104,305 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,839 2,577 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 23,507 40,378 12,507 33,270 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62 100 144 181 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,146 1,889 - - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั             19,659 819 13,359 819 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,724 3,652 3,137 3,090 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 21,064 10,775 21,064 10,775 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 98,414 52,510 58,050 31,028 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 168,576 110,123 111,100 81,740 

13. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินกูย้มืระยะยาว 6,062,500 6,430,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (505,000) (490,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,557,500 5,940,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 6,430,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (367,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 6,062,500 

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

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 6,990,471 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,700,000) 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,790 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 5,292,261 

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

บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

15. สํารองอืน่ 

 ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 
กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 
2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (โอนกลบั) 11,057 107,303 (25,899) 67,170 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (20,623) 1,338 (19,299) 1,398 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (9,566) 108,641 (45,198) 68,568 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 271,537 187,390 161,991 67,170 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (16,853) 79,295 (15,986) 78,668 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน               
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 254,684 266,685 146,005 145,838 

 ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2552 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิจาก
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีปทุมธานี 1 ซ่ึงจากการประเมินของสาํนกังานดงักล่าว ทาํให้บริษทัยอ่ยตอ้ง
เร่ิมจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ประเมินดงักล่าว บริษทัย่อยไดบ้นัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2551 ถึงปี 2554 เป็นจาํนวนรวม 
580.4 ลา้นบาทเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว 
บริษัทย่อยจึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
กรมสรรพากรตั้งแต่ไตรมาสสองของปี 2552  

 ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปี 2555 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ว่า บริษทัย่อยสามารถใชผ้ลขาดทุนสุทธิไดต้ามท่ีบริษทัยอ่ยเคยยื่นไวเ้ดิม ซ่ึงจากคาํ
วินิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าว บริษทัยอ่ยมีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้งแต่ไตรมาสสามปี 2554 เป็นตน้ไป
จาํนวน 86 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัยอ่ยมีสิทธิไดรั้บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดจ่้ายชาํระไปแลว้ของปี 
2551 ถึงปี 2553 คืน โดยบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีชาํระแลว้ของปี 2551 ถึง
ปี 2553 เป็นจาํนวนเงินรวม 386.2 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจึงไดก้ลบัรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 
2554 ท่ีบนัทึกไวเ้กินจาํนวน 91 ลา้นบาท เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในไตรมาสหน่ึง
ของปี 2555 
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ในเดือนกนัยายน 2555 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้คืนเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2551 จาํนวน 
61.6 ลา้นบาท จากสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้น
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาสสามของปี 2555 และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัย่อย
ไดรั้บหนงัสือแจง้คืนเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2552 และปี 2553 จาํนวน 143.1 ลา้นบาท และ 
181.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็น
รายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดปัจจุบนัแลว้ 

17. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

18. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปา และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

19. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2554  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 
16 มีนาคม 2555 997,500 0.25 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2555  

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี              
26 กรกฎาคม 2555 877,800 0.22 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555  1,875,300 0.47 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนมกราคม
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 
22 มีนาคม 2556 39,897 0.01 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือน
กรกฎาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 
22 มีนาคม 2556 957,536 0.24 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 
22 มีนาคม 2556 199,487 0.05 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2556  

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี              
26 กรกฎาคม 2556 997,497 0.25 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  2,194,417 0.55 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 89 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเตรียม
พื้นท่ีก่อสร้างของโรงผลิตนํ้ าประปา งานวางระบบท่อจ่ายนํ้ าและซ่อมแซมระบบท่อส่งนํ้ าประปา 
และงานออกแบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

20.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอืน่ 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั (“บริษทัย่อย”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงรักษา ระบบ
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา
ดงักล่าวบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 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 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
จ่ายชาํระ   
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2 2 
มากกวา่ 5 ปี 10 10 

ค) บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ไดท้าํสัญญาการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั เพื่อให้บริษทัดงักล่าวทาํการซ่อมบาํรุงรักษา ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว บริษทั 
ประปาปทุมธานี จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ง) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 4 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 8 ลา้นบาท) 

20.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 275 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 97 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 
2555: 265 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 87 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

คํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้ าประปา
กบัการประปาส่วนภูมิภาค 220 210 60 50 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 55 55 37 37 

รวม 275 265 97 87 
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20.4 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 ธันวาคม 2549 บุคคลดงักล่าวไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคดัคา้นคาํช้ีขาดของ           
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหย้กคาํเสนอขอ้พิพากษาดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไม่ไดต้ั้งสาํรองเผือ่ผลเสียหายจากขอ้พิพาทดงักล่าวไวใ้นบญัชีเน่ืองจากฝ่าย
บริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่จะไม่มีค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัจากขอ้พิพาทดงักล่าว  

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2556 
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