
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2553 



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกันของบรษิัท น้ําประปาไทย จาํกดั 
(มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษัท น้าํประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงนิดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ
ไว ณ ที่นีต้รวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นในสํานกังานเดียวกันกับขาพเจา  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทัว่ไป ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที ่5 กุมภาพนัธ 2553 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตผุลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช 
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทาํขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 



2 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงนิสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอยและ
เฉพาะของบรษิัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป 

กฤษดา เลิศวนา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4958 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 1 กุมภาพันธ 2554 



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 2,073,891,038        2,285,587,568      1,486,428,692       1,740,130,052      

เงินลงทุนชั่วคราว 8 1,909,340,949        1,084,842,552      1,909,340,949       1,084,842,552      

ลูกหนี้การคา 9 401,443,267           384,018,525         272,715,009          255,746,702         

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 10,343                   21,558                 10,343                   138,558               

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งปและดอกเบี้ยคางรับ 6 -                             -                           310,578,938          310,601,295         

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 10 23,668,658             22,503,474           14,294,639            13,729,929           

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 2,069,416               41,452,975           2,069,416              41,452,975           

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 8,872,824               48,724,059           8,872,824              48,724,059           

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบี้ยคางรับ 9,535,809               3,469,124            9,535,809              3,469,124            

   ภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืน -                             10,707,702           -                            17,310,709           

   คาใชจายจายลวงหนา 18,361,289             12,476,924           14,060,201            8,309,429            

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 5,056,355               17,650,465           2,287,253              1,016,992            

   อ่ืน ๆ 19,567,646             35,996,603           16,548,936            33,337,335           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,471,817,594        3,947,451,529      4,046,743,009       3,558,809,711      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -

   สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 -                             -                           2,402,500,000       2,712,500,000      

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                             -                           3,910,347,718       4,131,841,866      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 9,504,074,891        9,125,396,830      9,437,095,364       9,056,195,998      

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอน

   เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 13 3,620,886,086        3,884,248,162      -                            -                           

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

   และการใหบริการบําบัดน้ําเสีย - สุทธิ 14 1,364,210,739        1,400,318,539      1,364,210,739       1,400,318,539      

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 15 2,494,245,605        2,689,191,996      -                            -                           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 24,107,868             10,336,429           -                            1,079,618            

   อ่ืน ๆ 8,935,006               7,313,699            6,429,068              6,893,035            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 17,016,460,195      17,116,805,655    17,120,582,889     17,308,829,056    

รวมสินทรัพย 21,488,277,789      21,064,257,184    21,167,325,898     20,867,638,767    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                             - 2,610,554              3,420,284            

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 32,684,882             40,612,258           25,419,498            29,480,176           

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 14,736,610             29,803,369           14,600,453            29,763,331           

เจาหนี้กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3,067,675               4,359,909            -                            -                           

เจาหนี้อ่ืน

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6, 14 214,000,000           214,000,000         214,000,000          214,000,000         

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (เจาหนี้คากอสราง) 59,250,671             14,501,163           59,250,671            14,501,163           

เจาหนี้เงินประกันผลงาน

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                             7,900,746            -                            7,900,746            

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 2,110,862               8,984,832            1,812,263              8,686,235            

เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพยคางจาย 6,995,291               -                           6,995,291              -                           

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 450,000,000           420,000,000         450,000,000          420,000,000         

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบี้ยคางจาย 112,137,877           112,085,535         112,137,877          112,085,535         

   คาใชจายคางจาย 52,518,913             56,878,867           32,224,607            29,549,735           

   ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 26,618,620             25,481,558           17,847,962            16,745,620           

   ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 19,351,671             -                           12,650,337            -                           

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 86,796,677 64,153,394 -                            -                           

   อ่ืน ๆ 6,150,744               6,273,466            3,499,879              4,012,496            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,086,420,493        1,005,035,097      953,049,392          890,145,321         

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย 6 -                             -                           5,000,000              5,000,000            

เจาหนี้ระยะยาวอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                             214,000,000         -                            214,000,000         

หุนกู - สุทธิ 17 6,992,260,896        6,988,482,316      6,992,260,896       6,988,482,316      

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 3,926,000,000        4,162,000,000      3,926,000,000       4,162,000,000      

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 10,918,260,896      11,364,482,316    10,923,260,896     11,369,482,316    

รวมหนี้สิน 12,004,681,389      12,369,517,413    11,876,310,288     12,259,627,637    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

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

สวนเกินมูลคาหุน 2,637,769,601        2,637,769,601      2,637,769,601       2,637,769,601      

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 18 399,000,000           399,000,000         399,000,000          399,000,000         

   จัดสรรแลว - สํารองอ่ืน 19 320,984,674 172,450,096 320,984,674          172,450,096         

   ยังไมไดจัดสรร 2,706,576,234        2,067,968,638      1,943,261,335       1,408,791,433      

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

   ของกลุมบริษัท (600,362,866)         (600,362,866)       -                            -                           

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 9,453,967,643        8,666,825,469      9,291,015,610       8,608,011,130      

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 29,628,757             27,914,302           -                            -                           

รวมสวนของผูถือหุน 9,483,596,400        8,694,739,771      9,291,015,610       8,608,011,130      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 21,488,277,789      21,064,257,184    21,167,325,898     20,867,638,767    

-                             -                           -                            -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)



งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได
รายไดจากการขายน้ําประปา 20 4,309,970,449     3,993,848,075     2,932,220,771 2,646,617,194     
รายไดจากการบริการ 84,945,913          54,607,843          36,136,902 12,547,248          
ดอกเบ้ียรับ 18,485,981          14,969,951          123,298,656 29,758,433          
รายไดเงินปนผล 11 -                          -                          458,629,587 293,993,325        
รายไดอื่น 6,378,490            3,651,478            3,826,464 7,593,100            
รวมรายได 4,419,780,833     4,067,077,347     3,554,112,380 2,990,509,300     
คาใชจาย
ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 1,293,970,738     1,198,555,159     762,141,973 682,683,499        
คาใชจายในการบริหาร 145,473,758        154,974,067        101,949,153 114,350,426        
คาตอบแทนผูบริหาร 6 51,472,051          52,613,818          33,026,436 32,898,658          
คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                          -                          221,494,148 221,494,148        
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนาย 14 36,107,800          9,756,047            36,107,800 9,756,047            
คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและ
   จําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย 15 194,946,391        194,946,391        -                          -                          
รวมคาใชจาย 1,721,970,738     1,610,845,482     1,154,719,510 1,061,182,778     
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,697,810,095     2,456,231,865     2,399,392,870 1,929,326,522     
คาใชจายทางการเงิน (442,123,096)       (666,999,122)       (440,641,710) (443,980,743)       
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,255,686,999     1,789,232,743     1,958,751,160 1,485,345,779     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 22, 27 (181,723,690)       (187,978,462)       -                          -                          
กําไรสุทธิสําหรับป 2,073,963,309     1,601,254,281     1,958,751,160 1,485,345,779     

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,062,888,854     1,593,627,208     1,958,751,160 1,485,345,779     
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 11,074,455          7,627,073            

2,073,963,309     1,601,254,281     

กําไรตอหุน 23
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
  กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.52                     0.40                     0.49 0.37                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรสุทธิกอนภาษี 2,255,686,999     1,789,232,743     1,958,751,160 1,485,345,779     
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน:
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 643,762,511        598,639,102        366,532,782 338,382,611        
   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                          221,494,148 221,494,148        
   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย 194,946,391        194,946,391        -                          -                          
   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
      และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนาย 36,107,800          9,756,047            36,107,800          9,756,047            
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 184,578               (439,782)              (150,844) (24,177)               
   รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย -                          -                          (458,629,587) (293,993,325)       
   ตัดจําหนายภาษี หัก ณ ท่ีจาย 2,793,757            -                          2,096,611 -                          
   คาใชจายดอกเบี้ย 447,604,023        482,151,914        442,422,756 326,386,160        
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 3,581,086,059     3,074,286,415     2,568,624,826 2,087,347,243     
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา (17,424,741)         (37,220,947)         (16,968,307) (23,046,724)         
   ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 11,215                 67,818                 128,215 4,550,510            
   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (1,165,184)           (4,177,955)           (564,710) (3,960,302)           
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 26,507,179          (7,519,246)           27,082,767 (11,589,195)         
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,621,306)           (289,010)              463,967 (228,158)              
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                          -                          (809,731) 913,601               
   เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน (7,927,377)           (8,595,421)           (4,060,678) (8,163,534)           
   เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (28,862,867)         (102,072,219)       (28,958,987) (102,079,337)       
   เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (214,000,000)       -                          (214,000,000) -                          
   เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน (1,292,235)           (2,336,096)           -                          -                          
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 9,463,248            11,181,213          15,914,934 5,327,521            
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,344,773,991     2,923,324,552     2,346,852,296 1,949,071,625     
   จายดอกเบี้ย (443,773,101)       (368,559,706)       (438,591,834) (212,793,951)       
   จายภาษีเงินได (163,051,494)       (115,300,713)       (2,287,253) (1,016,992)           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,737,949,396     2,439,464,133     1,905,973,209 1,735,260,682     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
 

งบการเงินรวม
(หนวย: บาท)



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง -                          257,675,630        -                          -                          
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน (817,503,105)       (803,193,471)       (817,503,105) (785,528,670)       
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง 39,383,559          54,385,925          39,383,559 54,385,925          
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 39,851,236          (48,724,059)         39,851,236 (48,724,059)         
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน -                          -                          -                          (3,100,000,000)    
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง -                          -                          310,000,000 77,500,000          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (645,393,213)       (461,647,602)       (638,863,388) (455,322,082)       
เจาหน้ีคากอสราง (14,501,163)         -                          (14,501,163) -                          
สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น (8,142,105)           (2,359,605)           -                          -                          
จายซ้ือสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย (1,010,074,585)    -                          (1,010,074,585)    
จายดอกเบี้ยสวนท่ีบันทึกเปนสวนหน่ึงของสินทรัพย (40,529,898)         (37,179,026)         (40,529,898) (37,179,026)         
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 3,070,160            1,051,726            380,000 24,942                 
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                          -                          458,629,587 293,993,325        
เจาหน้ีเงินประกันผลงาน - กิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน (ลดลง) (7,900,746)           7,900,746            (7,900,746) 7,900,746            
เจาหน้ีเงินประกันผลงาน - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกันเพี่มข้ึน (ลดลง) (6,873,971)           5,087,397            (6,873,971) 5,087,590            
เงินสดสุทธใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,458,539,246)    (2,037,076,924)    (677,927,889)       (4,997,935,894)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง -                          (353,722)              -                          -                          
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 214,000,000        4,672,000,000     214,000,000 4,672,000,000     
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (420,000,000)       (9,399,345,719)    (420,000,000) (6,079,552,152)    
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุนกู -                          6,984,863,400     -                          6,984,863,400     
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย (9,360,000)           (6,006,675)           -                          -                          
เงินปนผลจาย (1,275,746,680)    (1,236,892,179)    (1,275,746,680)    (1,236,892,179)    
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,491,106,680)    1,014,265,105     (1,481,746,680) 4,340,419,069     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (211,696,530)       1,416,652,314     (253,701,360) 1,077,743,857     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 2,285,587,568     868,935,254        1,740,130,052 662,386,195        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 2,073,891,038     2,285,587,568     1,486,428,692 1,740,130,052     

-                          -                          -                          -                          
ขอมลูกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
รายการท่ีมิใชเงินสด  
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึนจากเจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
      และเจาหน้ีอื่น 68,268,018          43,796,208          68,268,018          43,796,208          
   โอนสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเปนงานระหวางกอสราง -                          4,000,000            -                          4,000,000            
   สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ
      การใหบริการบําบัดนํ้าเสียเพิ่มข้ึนจากเจาหน้ีอื่นและ
      เจาหน้ีระยะยาวอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                          428,000,000        -                          428,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

ผลแตกตางของการจัด

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ รวมสวนของ สวนของผูถือหุน

 และชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท ผูถือหุนบริษัทใหญ สวนนอยของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000,000      2,637,769,601      399,000,000         72,446,825           1,811,236,880    (600,362,866)             8,310,090,440      26,293,904                 8,336,384,344      

กําไรสุทธิสําหรับป -                           -                           -                           -                           1,593,627,208    -                                 1,593,627,208      7,627,073                   1,601,254,281      

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                           -                           -                           -                           (1,236,892,179)   -                                 (1,236,892,179)     -                                 (1,236,892,179)     

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 19) -                           -                           -                           100,003,271         (100,003,271)      -                                 -                           -                                 -                           

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                           -                           -                           -                           -                         -                                 -                           (6,006,675)                  (6,006,675)            

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000      2,637,769,601      399,000,000         172,450,096         2,067,968,638    (600,362,866)             8,666,825,469      27,914,302                 8,694,739,771      

-                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000      2,637,769,601      399,000,000         172,450,096         2,067,968,638    (600,362,866)             8,666,825,469      27,914,302                 8,694,739,771      

กําไรสุทธิสําหรับป -                           -                           -                           -                           2,062,888,854    -                                 2,062,888,854      11,074,455                 2,073,963,309      

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                           -                           -                           -                           (1,275,746,680)   -                                 (1,275,746,680)     -                                 (1,275,746,680)     

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 19) -                           -                           -                           148,534,578         (148,534,578)      -                                 -                           -                                 -                           

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                           -                           -                           -                           -                         -                                 -                           (9,360,000)                  (9,360,000)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,990,000,000      2,637,769,601      399,000,000         320,984,674         2,706,576,234    (600,362,866)             9,453,967,643      29,628,757                 9,483,596,400      

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว -

และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           72,446,825             1,260,341,104        8,359,557,530        

กําไรสุทธิสําหรับป -                              -                              -                              -                              1,485,345,779        1,485,345,779        

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                              -                              -                              -                              (1,236,892,179)       (1,236,892,179)       

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 19) -                              -                              -                              100,003,271           (100,003,271)          -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           172,450,096           1,408,791,433        8,608,011,130        

-                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           172,450,096           1,408,791,433        8,608,011,130        

กําไรสุทธิสําหรับป -                              -                              -                              -                              1,958,751,160        1,958,751,160        

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                              -                              -                              -                              (1,275,746,680)       (1,275,746,680)       

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 19) -                              -                              -                              148,534,578           (148,534,578)          -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           320,984,674           1,943,261,335        9,291,015,610        

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



  1

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนตั้งใน
ประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม       
อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใตสัญญาซื้อขายน้ําประปากับกปภ. 
ซ่ึงไดลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543(แกไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) เปน
ระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่เร่ิมตนขายน้ําประปา (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (“ผูใหสัมปทาน”) เปน
ระยะเวลา 25 ปนับตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
สัญญาซื้อขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เมื่อบริษัทฯได
ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะซื้อ
กิจการประปาของบริษัทฯทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตองแจงให
บริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน  

 ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนอยูที่ 30/10 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 2552 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 
     ที่รวมอยูใน ที่รวมอยูในรายไดรวม 
  จัดตั้งขึ้นใน อัตรารอยละ สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถอืหุน ณ วันที ่31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด บริการจัดการและ

บํารุงรักษาโครงการ
น้ําประปา 

ไทย - 100 - 0.32 - 0.07 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั  ผลิตและจาํหนาย
น้ําประปาใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคใน
จังหวัดปทมุธาน ี

ไทย 98 98 21.25 21.28 31.22 33.19 

บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด 
   (ถือหุนโดยบริษัท ประปาปทมุธาน ี
จํากัด ในอัตรารอยละ 100) 

บริการจัดการและ
บํารุงรักษาโครงการ
น้ําประปา 

ไทย - 98 
(โดยทางออม) 

- 0.27 - 1.05 

บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด 
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 
11)  

 

บริการจัดการและ
บํารุงรักษาโครงการ
น้ําประปา 

ไทย 68.5 - 0.58 - 1.16 - 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก  
งบการเงินรวมนี้แลว  

จ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่
ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวนของ      
ผูถือหุนในงบดุลรวม 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
ตามวิธีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมตามรายละเอียดขางลางนี้  

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชทันที) 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงนิสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยมื 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่     

เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสยีในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึน้ และ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึน้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมตีัวตน 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมนิคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 

สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงนิได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล และ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ 

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ที่ฝาย
บริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิด
รายการ  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  



  5

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

รายไดจากการขายน้ําประปา 

รายไดจากการขายน้ําประปารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดสงน้ําประปาใหแกการประปาสวน
ภูมิภาคแลว รายไดจากการขายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับปริมาณน้ําประปาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดจากการบริการ 

รายไดจากการบริการแสดงมูลคาตามใบแจงหนี้ซ่ึงไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของบริการที่ใหแลว 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 

 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน - ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตน้ําประปาเมื่อมีการเบิกใช 
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4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน  

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของหนวยลงทุน 

4.6  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

 ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยไดแกมูลคาที่บริษัทฯจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งบริษัทยอย ทั้งนี้บริษัทยอย
ที่ประกอบกิจการภายใตสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปากับการประปาสวน
ภูมิภาคและสัมปทานที่ไดรับจากกิจการหรือหนวยงานของภาครัฐ ซ่ึงมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการที่ไดรับสิทธิและสัมปทานอันจํากัดตามที่กําหนดในสัญญาใหสิทธิและสัมปทาน อีก
ทั้งทรัพยสินสวนใหญที่ใชในการประกอบกิจการของบริษัทยอยยังมีภาระผูกพันที่ผูไดรับสิทธิ
จะตองสงมอบใหแกการประปาสวนภูมิภาค ดังนั้น ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยที่ประกอบกิจการ
ภายใตสัญญาใหสิทธิและสัมปทานดังกลาวสวนหนึ่งถือเสมือนวาเปนการลงทุนเพื่อใหไดมาในสิทธิ
ในการประกอบกิจการภายใตสัญญาใหสิทธิและสัมปทานที่บริษัทยอยไดรับ ซ่ึงบริษัทฯตัดจําหนาย
สวนดังกลาวโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลาของสัญญาใหสิทธินับจากวันที่ลงทุนในบริษัทยอยนั้น
และแสดงเปนคาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนที่ตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน        
งบกําไรขาดทุน 

 สําหรับบริษัทยอยที่โอนการดําเนินงานโดยสวนใหญมาที่บริษัทฯหลังจากที่บริษัทฯเขาลงทุนใน
บริษัทยอยดังกลาวเพื่อเปนการลดตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ตนทุนการลงทุนใน
บริษัทยอยนั้นสวนหนึ่งถือเสมือนวาเปนการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งการดําเนินงานสวนดังกลาว ซ่ึง
บริษัทฯตัดจําหนายสวนดังกลาวโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวาง
บริษัทฯกับการประปาสวนภูมิภาคนับจากวันที่ลงทุนในบริษัทยอยนั้นและแสดงเปนคาตัดจําหนาย 
เงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนที่ตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเสื่อมราคาของสินทรัพยคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 3 ป 5 ป และ 10 ป ยกเวนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯคํานวณโดยการ
ใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด  x  
  อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด 

   

อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ  
  จํานวนผลผลิตน้ําประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ซื้อขายน้ําประปา) 

   

ตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ               
ณ วันตนงวด 

= สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาทั้งหมด - คาเสื่อมราคา
สะสมถึงวันตนงวด 

 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ประกอบดวย ตนทุนคากอสรางโรงผลิตน้ําประปา และ
ระบบในการจายน้ําประปา รวมทั้งดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของ 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง  

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือจากการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพย
กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรพัยนัน้ออก
จากบัญชี 
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4.8 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ และคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ซ่ึงตองโอนใหแกการประปาสวน
ภูมิภาคเมื่อส้ินสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ไดแก ที่ดิน โรงผลิต
น้ําประปา และระบบในการจายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อ
การดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาคํานวณโดยการใชวิธีผันแปรตาม
หนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุด
อายุสัญญาสุทธิ ณ วันตนงวด x อัตราสวนการผลิต 

  น้ําประปาสําหรับงวด 

   

อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ  
  จํานวนผลผลิตน้ําประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา) 

   

ตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอน         
เมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาฯสทุธิ ณ วันตนงวด 

= สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาฯทั้งหมด - คาตัดจําหนายสะสมถึงวันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

  งานระหวางกอสรางแสดงมูลคาตามราคาทุนและไมมีการตัดจําหนาย 

4.9  ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการทําให
อยูในสภาพพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูใน
สภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ 
ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น  

4.10 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสียและคาตัดจําหนาย 

 บริษัทฯ บันทึกตนทุนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัด
น้ําเสีย (“สิทธิการดําเนินงาน”) ในราคาทุนที่ซ้ือมา โดยปนสวนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและ
จําหนายน้ําประปา และคาสิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสียตามสัดสวนรายไดที่คาดวาจะไดรับที่
คํานวณได ณ วันที่ซ้ือ 
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ก) สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนาย
สะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินงานดังกลาวคํานวณ
โดยใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = สิทธิในการดําเนนิการผลิตและจําหนายน้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด  
  x อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด 

   

อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตน้ําประปา  
  สําหรับงวด + ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการผลิต

น้ําประปาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน) 

   

สิทธิในการดําเนนิการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด 

= สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - คาตัดจําหนาย
สะสมถึงวันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ข) สิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

สิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสียแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อ
การดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินงานดังกลาวคํานวณโดยใชวิธีผันแปร
ตามหนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = สิทธิในการดําเนินการใหบริการบําบัดน้ําเสียสุทธิ ณ วันตนงวด   
  x อัตราสวนการบําบัดน้ําเสียสําหรับงวด 

   

อัตราสวนการบําบัดน้ําเสียสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดน้ําเสียสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดน้ําเสียสําหรับงวด 

  + ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการบําบัดน้ําเสียจนถึง
วันสิ้นสุดสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน) 

   

สิทธิในการดําเนนิการใหบริการบําบัด    
น้ําเสียสุทธิ ณ วันตนงวด 

= สิทธิในการดําเนินการใหบริการบําบัดน้ําเสีย - คาตัดจําหนาย
สะสมถึงวันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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4.11 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาที่เกิดจากการที่บริษัทฯซื้อหุนสามัญบริษัท 
ประปาปทุมธานี จํากัด ในราคาที่สูงกวามูลคายุติธรรมของบริษัทยอยดังกลาวถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่มีอายุใชงานจํากัด ซ่ึงเเสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมเเละคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

 บริษัทฯคิดคาตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาที่เหลืออยูของบริษัทยอยดังกลาว นับจากวันที่บริษัทฯซื้อหุนสามัญบริษัทยอย (ประมาณ 
16 ป) เเละจะมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา 
บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินการผลิต
เเละจําหนายน้ําประปาทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.13 สัญญาเชาระยะยาว 

 จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอด
อายุสัญญาเชา 
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4.14 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจ    
ดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาเปน
รายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
มีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการ
ประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี
ที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย 
ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการ
จําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

4.15 ผลประโยชนพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

4.16 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5. การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตอง
ใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
รายไดอื่น - - - 7.5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 107.7 19.4 อัตราดอกเบี้ยเงนิกูยืม

ข้ันต่ําลบสวนตางที่
กําหนดตอป 

ตนทุนขายและบริการ - - 28.9 36.4 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      
ตนทุนขายและบริการ 5.3 - 5.3 - เกณฑท่ีตกลงรวมกัน 
คางานระหวางกอสราง 655 362.6 655 362.6 ราคาตามสัญญา 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและ
จําหนายน้ําประปาและการใหบริการ
บําบัดน้ําเสีย - 1,400 - 1,400 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด - - - 117,000 

(เดิมช่ือ“บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด”) - - - 117,000 
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 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3,909 2,526 3,909 2,526 

- หางหุนสวนจํากัด พรหมประทานกอสราง     - 11,876 - 11,876 
- อื่นๆ 6,434 7,156 6,434 7,156 
 10,343 21,558 10,343 21,558 

 10,343 21,558 10,343 138,558 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันและ
ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัทยอย     
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด      

เงินตน - - 2,712,500,000 3,022,500,000 
ดอกเบี้ย - - 578,938 601,295 

รวม - - 2,713,078,938 3,023,101,295 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปและ

ดอกเบี้ยคางรับ - - (310,578,938) (310,601,295) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ - - 2,402,500,000 2,712,500,000 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที ่ 
เก่ียวของกัน 

    

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 2,069,416 41,452,975 2,069,416 41,452,975 
 2,069,416 41,452,975 2,069,416 41,452,975 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     

- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด - - 2,610,554 3,420,284 

(เดิมช่ือ“บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด”) - - 2,610,554 3,420,284 

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     
- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด - - - 188,097 
 - - - 188,097 
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 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 13,932,265 29,335,406 13,796,108 29,295,045 
- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 804,345 467,963 804,345 280,189 

 14,736,610 29,803,369 14,600,453 29,575,234 

 14,736,610 29,803,369 14,600,453 29,763,331 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     

- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 214,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000 

 214,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 7,900,746 - 7,900,746 

 - 7,900,746 - 7,900,746 

เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย     
- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด - - 5,000,000 5,000,000 

(เดิมช่ือ“บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด”) - - 5,000,000 5,000,000 

เจาหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน     
- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด - 214,000,000 - 214,000,000 

 - 214,000,000 - 214,000,000 

ในระหวางป 2553 เงินใหกูยมืระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี ้

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2553 

เงินใหกูยืมระยะยาว     
- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     
      เงินตน 3,022,500,000 - (310,000,000) 2,712,500,000 
      ดอกเบี้ย 601,295 107,676,618 (107,698,975) 578,938 

 3,023,101,295 107,676,618 (417,698,975) 2,713,078,938 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ําลบสวนตางที่
กําหนด (MLR-margin) ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนด
ชําระคืนเงินตนงวดสุดทายภายในเดือนกันยายน 2562 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จของ
กรรมการและผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 51.5 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 33.0 ลานบาท) (2552: 52.6 
ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 32.9 ลานบาท) 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
เงินสด 445,344 517,440 65,000 60,000 
เงินฝากธนาคาร 2,073,445,694 2,285,070,128 1,486,363,692 1,740,070,052 

รวม 2,073,891,038 2,285,587,568 1,486,428,692 1,740,130,052 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ0.25 
ถึง 0.85 ตอป (2552: รอยละ 0.5 ถึง 0.85 ตอป) 

8. เงินลงทุนชั่วคราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวประกอบดวยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา  
6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.25 ถึง 5.375 ตอป 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 
เงินฝากประจําธนาคาร 1,113,031,257 1,084,842,552 

 1,113,031,257 1,084,842,552 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาซึ่งแสดงตามมูลคายุติธรรม   
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 596,378,468 - 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 174,876,926 - 
ตราสารทนุในความตองการของตลาด 25,054,298 - 

 796,309,692 - 

รวมเงนิลงทนุชั่วคราว 1,909,340,949 1,084,842,552 
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9. ลูกหนี้การคา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดลูกหนี้การคามีอายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระนอย
กวา 3 เดือน 

10. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
วัตถุดิบ 5,556,743 4,786,864 3,764,189 2,937,284 
อะไหล 18,111,915 17,716,610 10,530,450 10,792,645 

รวม 23,668,658 22,503,474 14,294,639 13,729,929 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 
บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทนุ เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวางป 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ     

บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส  
จํากัด 

60 10 68.5 100 700,000,000 700,000,000 - - 

(เดมิชื่อ “บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด )         
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั 1,200 1,200 98 98 3,998,309,900 3,998,309,900 458,629,587 293,993,325 

   4,698,309,900 4,698,309,900 458,629,587 293,993,325 
หัก: คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยสะสม  (767,962,182) (546,468,034) - - 
หัก: เงินปนผลรับจากกําไรกอนการซื้อหุน   (20,000,000) (20,000,000) - - 

รวม     3,910,347,718 4,131,841,866 458,629,587 293,993,325 

ในระหวางไตรมาสที่หนึ่งของป 2553 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน
จํานวน 311.6 ลานบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เมื่อวันที่             
24 มีนาคม 2553 

ในระหวางไตรมาสที่สามของป 2553 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน
จํานวน 147.0 ลานบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เมื่อวันที่             
29 กรกฎาคม 2553 
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การควบรวมของบริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการปรับโครงสราง      
การดําเนินงานของกลุมบริษัท โดยการควบรวมบริษัทยอยสองบริษัทไดแก บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 
และบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (เปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทประปาปทุมธานี จํากัด ในอัตรา   
รอยละ 100) ในราคามูลคาสุทธิตามบัญชีของทั้งสองบริษัท โดยจัดตั้งเปนบริษัทใหมคือ บริษัท        
ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด และรับไปซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด และบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด การควบรวมดังกลาวแลวเสร็จในเดือน
มกราคม 2553 โดยบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมกับกระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันที่  8 มกราคม 2553 ซ่ึงมีผลใหบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด และบริษัท วอเตอรโฟล 
จํากัด ส้ินสุดสภาพนิติบุคคลในวันเดียวกัน ผลจากการควบรวมบริษัทดังกลาวทําใหสัดสวนการลงทุน
ในบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด เปลี่ยนไปจากรอยละ 100.00 เปนรอยละ 68.50 ทั้งนี้การควบ
รวมกิจการดังกลาวไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด 

ในระหวางป 2553 บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด มิไดมีการจายเงินปนผล 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน 
สินทรัพยในการ
ผลิตน้ําประปา 

งานระหวาง
กอสราง 

อาคารและ         
สิ่งปรับปรุง
อาคาร 

เครื่องตกแตงและ
อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2552 452,264,402 9,546,709,065 562,627,112 10,298,505 83,886,579 32,445,422 20,354,060 10,708,585,145 
ซื้อเพิ่ม 28,417,375  73,321,779  625,483,878  574,398  3,580,884  22,513,698  299,117  754,191,129  
จําหนาย/ ตัดจําหนาย - - - - (129,594) (7,548,751) (38,454) (7,716,799) 
โอนเขา (ออก) - 1,177,970,640 (1,178,908,640) 186,000 752,000 - - - 
31 ธันวาคม 2553 480,681,777 10,798,001,484 9,202,350 11,058,903 88,089,869 47,410,369 20,614,723 11,455,059,475 
คาเสื่อมราคาสะสม          
31 ธันวาคม 2552 - 1,496,075,383 - 3,522,315 47,713,605 20,886,327 14,990,685 1,583,188,315 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 351,567,264  - 1,641,415  10,667,807  6,027,044 2,354,800  372,258,330  
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ
สวนที่จําหนาย/ ตัดจําหนาย  - - - - (124,457) (4,320,828) (16,776) (4,462,061) 

31 ธันวาคม 2553 - 1,847,642,647 - 5,163,730  58,256,955  22,592,543 17,328,709 1,950,984,584 
มูลคาสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2552 452,264,402 8,050,633,682 562,627,112 6,776,190 36,172,974 11,559,095 5,363,375 9,125,396,830 

31 ธันวาคม 2553 480,681,777 8,950,358,837 9,202,350 5,895,173 29,832,914 24,817,826  3,286,014  9,504,074,891 

คาเสื่อมราคาสําหรับป         
2552 (336 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายน้ําประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 344,833,220 

2553 (363 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายน้ําประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 372,258,330 
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  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพย  อาคารและ เครื่องตกแตง    
  ในการผลิต งานระหวาง สิ่งปรับปรุง และอุปกรณ    
 ที่ดิน น้ําประปา กอสราง อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

ราคาทุน          
31 ธันวาคม 2552 397,531,902 9,546,709,066 562,627,112 10,298,505 42,964,239 12,861,321 9,270,272 10,582,262,417 
ซื้อเพิ่ม 28,417,375 73,321,779 625,483,878 574,398 2,858,326 16,937,048 68,500 747,661,304 
จําหนาย - - - - -  (3,548,751) -  (3,548,751) 
โอนเขา (ออก) - 1,177,970,640 (1,178,908,640) 186,000 752,000 - - - 
31 ธันวาคม 2553 425,949,277 10,798,001,485 9,202,350 11,058,903 46,574,565 26,249,618 9,338,772 11,326,374,970 
คาเสื่อมราคาสะสม          
31 ธันวาคม 2552 - 1,496,075,384 - 3,522,315 12,411,449 9,012,583 5,044,688 1,526,066,419 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 351,567,264 - 1,641,415 8,565,045 2,937,980 1,821,078 366,532,782 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ
สวนที่จําหนาย - - - - - (3,319,595) - (3,319,595) 

31 ธันวาคม 2553 - 1,847,642,648 - 5,163,730 20,976,494 8,630,968 6,865,766 1,889,279,606 
มูลคาสุทธิตามบัญชี          
31 ธันวาคม 2552 397,531,902 8,050,633,682 562,627,112 6,776,190 30,552,790 3,848,738 4,225,584 9,056,195,998 

31 ธันวาคม 2553 425,949,277 8,950,358,837 9,202,350 5,895,173 25,598,071 17,618,650 2,473,006 9,437,095,364 

คาเสื่อมราคาสําหรับป          
2552 (333 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายน้ําประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 338,382,611 

2553 (360 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายน้ําประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 366,532,782 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวนเงินประมาณ 58.5 ลานบาท (2552: 49.1 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.6 ลานบาท 
2552: 6.8 ลานบาท) 

ในระหวางป 2553 บริษัทฯรวมตนทุนการกูยืมจํานวนเงินประมาณ 40.5 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

13. สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

  โรงผลิต   
  น้ําประปาและ   
  ระบบในการจาย งานระหวาง  
 ที่ดิน น้ําประปา กอสราง รวม 

ราคาทุน      
31 ธันวาคม 2552 413,087,705 5,939,711,021 - 6,352,798,726 
ซื้อเพิ่ม 5,000,000 1,074,790 2,067,315 8,142,105 

31 ธันวาคม 2553 418,087,705 5,940,785,811 2,067,315 6,360,940,831 

คาตัดจําหนายสะสม      
31 ธันวาคม 2552 181,958,918 2,286,591,646 - 2,468,550,564 
คาตัดจําหนายสําหรับป 16,454,946 255,049,235 - 271,504,181 

31 ธันวาคม 2553 198,413,864 2,541,640,881 - 2,740,054,745 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2552 231,128,787 3,653,119,375 - 3,884,248,162 

31 ธันวาคม 2553 219,673,841 3,399,144,930 2,067,315 3,620,886,086 

คาตัดจําหนายสําหรับปท่ีรวมอยูในตนทุนขายน้ําประปาในงบกําไรขาดทุน    
2552    253,805,882 

2553    271,504,181 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา            
สวนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 
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14.  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม/                           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการ
ใหบริการบําบัดน้ําเสีย 1,410,074,586 1,410,074,586 

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและ           
การใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนายสะสม (45,863,847) (9,756,047) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและ                  
การใหบริการบําบัดน้ําเสีย - สุทธิ 1,364,210,739 1,400,318,539 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให
บริษัทฯเขาทําสัญญาซื้อสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัด
น้ําเสียแกลูกคาภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (“สิทธิการดําเนินงานเปนระยะเวลา 30 ป 
นับตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2552”) จากบริษัท ที่ดิน บางปะอิน จํากัด มูลคารวมทั้งสิ้น 1,400 ลานบาท 
โดยแบงชําระเปนงวดตามที่กําหนดในสัญญา 

ยอดคงคางของรายการดังกลาวเเสดงเปน เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 214 ลานบาทใน
งบดุล 

15. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2553 2552 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 3,169,108,803 3,169,108,803 

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนายสะสม (674,863,198) (479,916,807) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 2,494,245,605 2,689,191,996 
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16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
    (หนวย: บาท) 
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู (รอยละ) การชําระคืน 2553 2552 2553 2552 

1. MLR – อัตราที่ระบุ
ในสัญญาระหวาง 

2.00% - 2.25% 

ชําระคืนเปนงวดทกุ 3 เดอืน 
เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2553
ถึงเดือนมถิุนายน 2562 1,226,000,000 1,072,000,000 1,226,000,000 1,072,000,000 

2. MLR – อัตราที่ระบุ
ในสัญญาระหวาง 

2.00% - 2.25% 

ชําระคืนเปนงวดทกุ 3 เดอืน 
เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 
2552 ถึงเดือนกันยายน 2562 3,150,000,000 3,510,000,000 3,150,000,000 3,510,000,000 

รวม 4,376,000,000 4,582,000,000 4,376,000,000 4,582,000,000 
หัก: สวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (450,000,000) (420,000,000) (450,000,000) (420,000,000) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 3,926,000,000 4,162,000,000 3,926,000,000 4,162,000,000 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูดังกลาวที่ยังมิไดเบิกใชเปน
จํานวน 214 ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะยาวในขอ 1. ระบุเงื่อนไขทางการเงินบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

17. หุนกู 

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน 
และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 3 ชุด เปนจํานวนเงิน 7,000 ลานบาท เพื่อจําหนายแกนักลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดของหุนกูดังนี้  

 ก) หุนกูชุดที่ 1 จํานวน 3,500,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
3,500 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2555 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.00 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 ข) หุนกูชุดที่ 2 จํานวน 1,700,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
1,700 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.75 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 ค) หุนกูชุดที่ 3 จํานวน 1,800,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
1,800 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.35 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 
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18. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

19. สํารองอื่น 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 
กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป  

20. รายไดจากการขายน้ําประปา 

 ยอดรายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ไดรวมรายไดจํานวน 49.8 ลานบาท ซ่ึงเกิดจากปริมาณน้ําประปาที่การประปาสวนภูมิภาคซื้อจริง
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ต่ํากวาปริมาณน้ําประปาขั้นต่ําที่ตองซื้อสําหรับระยะเวลาดังกลาว ซ่ึง
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 

21. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 125,048,987 111,248,699 50,289,263 32,132,985 

คาเสื่อมราคา 372,258,330 344,833,220 366,532,782 338,382,611 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตอง

โอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 271,504,181 253,805,882 - - 

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 221,494,148 221,494,148 

คาบริหารและจัดการ - - 34,148,868 35,288,373 

คาใชจายในการผลิตและซอมบํารุง 583,932,017 480,610,823 323,555,958 253,815,726 
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22. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตน้ําประปา    
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1382(2)/2545 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2545 ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ 

- การไดรับยกเวนอากรขาเขาของการนําเขาเครื่องจักรที่เขาตามเงื่อนไขที่ระบไุว 

- การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริม มีกําหนดระยะเวลาแปดป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันที่                    
21 กรกฎาคม 2547) 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สําหรับการผลิตน้ําประปาตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ 

- การไดรับยกเวนอากรขาเขาของการนําเขาเครื่องจักรที่เขาตามเงื่อนไขที่ระบุไว 

- การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริม มีกําหนดระยะเวลาแปดป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันที่                    
30 กันยายน 2553)  

 รายไดของบริษัทฯสําหรับปจําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสรมิ
การลงทุนสามารถสรุปไดตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 
 กิจการทีไ่ดรับ 

การสงเสริมการลงทุน 
กิจการทีไ่มไดรับ 

การสงเสริมการลงทุน รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากการขายน้ําประปา 2,761,646,080 2,592,395,254 170,574,691 54,221,940 2,932,220,771 2,646,617,194 

23. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปา 
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภมูศิาสตรตามทีก่ลาวไว 



  25

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบ
กองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัดและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด และ
จะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัท
ยอย ในระหวางป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 3.4 ลานบาท 
(เฉพาะของบริษัทฯ: 1.5 ลานบาท) (2552: 3.3 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 1.1 ลานบาท) 

26. เงินปนผล 

  (หนวย: บาท) 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับป 
2551 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 

797,998,460 0.20 
เงินปนผลจายระหวางกาลจากผลการ
ดําเนินงานสวนที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน 2552 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่  
28 สิงหาคม 2552 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 8/2552  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2552 

438,893,719 0.11 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2552  1,236,892,179  

   

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือน
กรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2552 ใหแก
ผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือ
หุน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 

678,275,830 0.17 
เงินปนผลจายระหวางกาลจากผลการ
ดําเนินงานสวนที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับเดือนมกราคมจนถึงเดือน
มิถุนายน 2553 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่   
16 สิงหาคม 2553 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2553 

597,470,850 0.15 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2553  1,275,746,680  
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27. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากป
กอน ๆ สูงกวากําไรสุทธิสําหรับป 

 ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2552 บริษัทยอยไดรับหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิ
จากสํานักงานสรรพากรพื้นที่ ซ่ึงจากการประเมินของสํานักงานดังกลาว บริษัทยอยจะตองจายภาษี   
เงินไดนิติบุคคลของป 2551 จํานวนประมาณ 44 ลานบาท เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต บริษัทยอยไดบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2551 จํานวน 44 ลานบาท และภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับงวดป 2552 จํานวน 143 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไมเห็นดวยกับการ
ประเมินดังกลาว จึงไดยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
กรมสรรพากร ซ่ึงปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยกเลิกการ
ประเมินผลตามหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิดังกลาว ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดเคย
บันทึกไวจะถูกบันทึกกลับรายการเปนรายไดของบริษัทยอย 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 22.2 ลานบาท ที่
เกี่ยวของกับโครงการขยายกําลังการผลิตน้ําประปา การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการซื้อ
และติดตั้งอุปกรณระบบปองกันกระแสไฟฟาเกินและระบบปองกันฟาผา 

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส 
จํากัด เพื่อใหบริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการและการซอมบํารุงรักษา ระบบผลิตและจําหนาย
น้ําประปาและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย โดยภายใตเงื่อนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตอง
จายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ข) บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไดทําสัญญาการซอมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส 
จํากัด เพื่อใหบริษัทดังกลาวทําการซอมบํารุงรักษา โดยภายใตเงื่อนไขสัญญาดังกลาว บริษัท 
ประปาปทุมธานี จํากัด ตองจายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่นๆ เปนจํานวนเงินรวม 
4.3 ลานบาท 
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28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 
มีนาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ 2578  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

1 ถึง 5 ป 0.5 
มากกวา 5 ป 11.9 

ในระหวางป 2553 บริษัทฯมีรายจายตามสัญญาเชาที่รับรูแลวในงบกําไรขาดทุนเปนจํานวนเงิน 0.5 
ลานบาท  

28.4 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบรษิัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 262.8 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกัน
ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 211.4 ลานบาท เพื่อค้ําประกันการใช
ไฟฟาจํานวน 51.4 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพื่อค้ําประกันตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ
การประปาสวนภูมิภาคจํานวน 51.8 ลานบาท เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาจํานวน 34.0 ลานบาท) 

28.5 คดีฟองรอง 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหนึ่งยื่นคําเสนอขอพิพาทตอ
สถาบันอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคาน    
ที่ 2) รวมกับการประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานที่ 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 64.5 ลานบาท 
จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา ตอมาเมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  

ตอมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อคัดคานคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการที่ใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากขอพิพาท
ดังกลาวไวในบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเชื่อวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินที่
เปนสาระสําคัญจากขอพิพาทดงักลาว  
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29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 
เจาหนี้อ่ืน เจาหนี้เงินประกันผลงาน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและมีความเสี่ยง
จากการกระจุกตัวของลูกหนี้ เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคาหลักรายเดียวคือการประปาสวน
ภูมิภาค อยางไรก็ตาม เนื่องจากการประปาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานราชการ ดังนั้น บริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว จํานวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบดุล 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินลงทุนชั่วคราว เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มี
ดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึง
กอน) ไดดังนี้  

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 2,074 - 2,074 0.25 - 0.85 
เงินลงทุนชั่วคราว 1,909 - - - - 1,909 0.25 - 5.375 
ลูกหนี้การคา - - - - 401 401  

 1,909 - - 2,074 401 4,384  
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 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้การคา - - - - 33 33  
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 15 15  
เจาหนี้กิจการทีไ่มเกี่ยวของกัน - - - - 3 3  
เจาหนี้อื่น - - - - 273 273  
เจาหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 2 2  
หุนกู - 5,195 1,797 - - 6,992 4.00 - 5.35 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 4,376 - 4,376 3.625 - 3.875 

 - 5,195 1,797 4,376 326 11,694  

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 1,486 - 1,486 0.25 - 0.85 
เงินลงทุนชั่วคราว 1,909 - - - - 1,909 0.25 - 5.375 
ลูกหนี้การคา - - - - 273 273  
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน - - - 2,713 - 2,713 3.725 - 4.00 

 1,909 - - 4,199 273 6,381  
หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้การคา - - - - 28 28  
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 15 15  
เจาหนี้อื่น - - - - 273 273  
เจาหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 2 2  
หุนกู - 5,195 1,797 - - 6,992 4.00 - 5.35 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 4,376 - 4,376 3.625 - 3.875 

 - 5,195 1,797 4,376 318 11,686  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัท
ยอยไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ 
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29.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝาย
มีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่
ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคา
ยุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 
เจาหนี้อ่ืนและเจาหนี้เงินประกันผลงาน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่
แสดงในงบดุล 

ข) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตรา
ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดง
ในงบดุล 

ค) หุนกูที่จายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบันสําหรับเงินกูยืมที่มี
เงื่อนไขใกลเคียงกัน ซ่ึงมูลคายุติธรรมโดยประมาณมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดง
ในงบดุล 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญมีมูลคาโดยประมาณ
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล โดยไมมีผลแตกตางอยางมีสาระสําคัญ 

30. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยคือการจัดใหมี ซ่ึง
โครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.27: 1 (2552: 1.42:1) 
และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 1.28:1 (2552: 1.42:1) 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 
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