
 
 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554             
และ 2553 



รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
ของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงนิเฉพาะกิจการของ
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงนิแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง   
อันเปนสาระสาํคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากดัโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จงึใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียง     
สอบทาน ดังนัน้ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตใุหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

2 
 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และ                         
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553             
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวนัที่                        
1 กุมภาพนัธ 2554 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2553 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงาน   
ไวแลวดังกลาว ขาพเจามไิดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนัน้ และตามทีก่ลาวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ 1.4 ในระหวางงวดบริษัทฯไดปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
และมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี้ 

กฤษดา เลิศวนา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษัท สํานกังาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 29 กรกฎาคม 2554 



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,709,772            2,073,891            1,206,548            1,486,429            

เงินลงทุนช่ัวคราว 5 2,610,987            1,909,341            2,610,987            1,909,341            

ลูกหนี้การคา 6 409,548               401,443               272,172               272,715               

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 4 191                      10                        191                      10                        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งปและดอกเบี้ยคางรับ 4 -                          -                          310,325               310,579               

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 21,981                 23,669                 13,103                 14,295                 

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย 24,896                 -                          24,896                 -                          

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง

   กิจการที่เก่ียวของกัน 4 -                          2,069                   -                          2,069                   

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 6,726                   8,873                   6,726                   8,873                   

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบี้ยคางรับ 14,738                 9,536                   14,738                 9,536                   

   คาใชจายจายลวงหนา 25,093                 18,361                 20,842                 14,060                 

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 1,908                   5,056                   1,216                   2,287                   

   อ่ืน ๆ 19,508                 19,568                 16,207                 16,549                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,845,348            4,471,817            4,497,951            4,046,743            

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน -

   สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 4 -                          -                          2,247,500            2,402,500            

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                          -                          3,800,511            3,910,348            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 9,386,203            9,504,075            9,313,522            9,437,095            

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอน

   เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 9 3,503,668            3,620,886            -                          -                          

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

   และการใหบริการบําบัดน้ําเสีย - สุทธิ 10 1,346,184            1,364,211            1,346,184            1,364,211            

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 11 2,397,573            2,494,246            -                          -                          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 29,164                 24,108                 2,287                   -                          

   อ่ืน ๆ 16,529                 8,935                   7,265                   6,429                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 16,679,321          17,016,461          16,717,269          17,120,583          

รวมสินทรัพย 21,524,669          21,488,278          21,215,220          21,167,326          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 

   กิจการที่เก่ียวของกัน 4 -                          -                          2,674                   2,611                   

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 28,117                 32,685                 18,496                 25,419                 

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 4 1,230                   14,737                 1,295                   14,600                 

เจาหนี้กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,459                   3,067                   -                          -                          

เจาหนี้อ่ืน

   กิจการที่เก่ียวของกัน 4, 10 214,000               214,000               214,000               214,000               

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน (เจาหนี้คากอสราง) 45,876                 59,251                 45,876                 59,251                 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 

   กิจการที่เก่ียวของกัน 4 1,380                   -                          1,380                   -                          

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 4,498                   2,111                   3,156                   1,812                   

เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพยคางจาย 24,497                 6,995                   24,497                 6,995                   

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 460,000               450,000               460,000               450,000               

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13 3,500,000            -                          3,500,000            -                          

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบี้ยคางจาย 109,104               112,138               109,104               112,138               

   คาใชจายคางจาย 62,156                 52,519                 34,652                 32,225                 

   ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 27,120                 26,618                 17,824                 17,848                 

   ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 22,524                 19,351                 15,657                 12,650                 

   ภาษีเงินไดคางจาย 90,522 86,797 -                          -                          

   อ่ืน ๆ 2,746                   6,151                   1,426                   3,500                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,595,229            1,086,420            4,450,037            953,049               

หนี้สนิไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย 4 -                          -                          5,000                   5,000                   

หุนกู - สุทธิ 13 3,494,758            6,992,261            3,494,758            6,992,261            

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 3,691,000            3,926,000            3,691,000            3,926,000            

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2 10,662                 -                          4,311                   -                          

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,196,420            10,918,261          7,195,069            10,923,261          

รวมหนี้สิน 11,791,649          12,004,681          11,645,106          11,876,310          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

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

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

กําไรสะสม

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

   จัดสรรแลว - สํารองอ่ืน 14 516,860 320,985 516,860               320,985               

   ยังไมไดจัดสรร 2,760,883            2,706,576            2,026,484            1,943,261            

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

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

สวนของผูถือหุนของบรษิัทฯ 9,704,150            9,453,968            9,570,114            9,291,016            

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 28,870                 29,629                 -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 9,733,020            9,483,597            9,570,114            9,291,016            

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 21,524,669          21,488,278          21,215,220          21,167,326          

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายน้ําประปา 1,118,914         1,082,803         749,097            731,142            

รายไดจากการบริการ 20,850              17,564              8,625                 9,685                 

ดอกเบี้ยรับ 10,972              4,764                 39,090              31,307              

รายไดอื่น 2,765                 559                    498                    94                      

รวมรายได 1,153,501         1,105,690         797,310            772,228            

คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 321,279 303,957 181,988            175,980            

คาใชจายในการบริหาร 48,202 48,641 33,883              35,549              

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                        -                        55,222              55,222              

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

   และการใหบริการบําบดัน้ําเสียตัดจําหนาย 10 9,314                 9,264                 9,314                 9,264                 

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   น้ําประปาตัดจําหนาย 11 48,603              48,604              -                        -                        

รวมคาใชจาย 427,398            410,466            280,407            276,015            

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 726,103            695,224            516,903            496,213            

คาใชจายทางการเงิน (126,517)           (102,463)           (126,273)           (102,100)           

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 599,586            592,761            390,630            394,113            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18 (50,602)             (49,086)             -                        -                        

กําไรสําหรับงวด 548,984            543,675            390,630            394,113            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 548,984            543,675            390,630            394,113            

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 545,939            540,811            390,630            394,113            

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 3,045                 2,864                 

548,984            543,675            

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 16

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.14                   0.14                   0.10                   0.10                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายน้ําประปา 2,202,160         2,123,137         1,478,403         1,441,227         

รายไดจากการบริการ 41,802              40,807              17,280              19,865              

ดอกเบี้ยรับ 15,097              9,584                 70,740              62,597              

รายไดเงินปนผล -                        -                        328,685            311,633            

รายไดอื่น 4,608                 952                    2,064                 167                    

รวมรายได 2,263,667         2,174,480         1,897,172         1,835,489         

คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 628,607            597,651            357,815            343,320            

คาใชจายในการบริหาร 108,971            98,760              80,394              70,513              

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                        -                        109,837            109,837            

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

   และการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนาย 10 18,027              17,879              18,027              17,879              

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   น้ําประปาตัดจําหนาย 11 96,673              96,673              -                        -                        

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

รวมคาใชจาย 852,278            810,963            566,073            541,549            

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,411,389         1,363,517         1,331,099         1,293,940         

คาใชจายทางการเงิน (250,902)           (207,818)           (250,378)           (207,010)           

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,160,487         1,155,699         1,080,721         1,086,930         

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18 (97,097)             (92,696)             -                        -                        

กําไรสําหรับงวด 1,063,390         1,063,003         1,080,721         1,086,930         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,063,390         1,063,003         1,080,721         1,086,930         

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,057,405         1,057,486         1,080,721         1,086,930         

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 5,985                 5,517                 

1,063,390         1,063,003         

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 16

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.27                   0.27                   0.27                   0.27                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรกอนภาษี 1,160,487         1,155,699         1,080,721         1,086,930         

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 306,320            318,995            165,412            181,920            

   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        109,837            109,837            

   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย 96,673              96,673              -                        -                        

   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา

      และการใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจาํหนาย 18,027              17,879              18,027              17,879              

   รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย -                        -                        (328,685)           (311,633)           

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,403                 -                        687                    -                        

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (2,106)               184                    -                        (151)                  

   คาใชจายดอกเบี้ย 250,414            208,757            250,378            208,623            

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 1,831,218         1,798,187         1,296,377         1,293,405         

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 

้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

   ลูกหนี้การคา (8,105)               (11,555)             543                    (11,575)             

   ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (181)                  (5)                      (181)                  112                    

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 1,688                 1,302                 1,192                 1,435                 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (11,781)             5,660                 (11,348)             4,763                 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (7,594)               778                    (835)                  371                    

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

   เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                        -                        63                      (800)                  

   เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (4,568)               (18,480)             (6,923)               (16,131)             

   เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (13,507)             (29,446)             (13,305)             (29,441)             

   เจาหนี้อื่น (1,608)               (4,360)               -                        -                        

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,591                 8,803                 3,072                 12,424              

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,795,153         1,750,884         1,268,655         1,254,563         

   จายดอกเบี้ย (250,952)           (209,850)           (250,915)           (209,716)           

   จายภาษีเงินได (95,280)             (71,402)             (1,216)               (1,198)               

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,448,921         1,469,632         1,016,524         1,043,649         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (709,040)           (912,322)           (709,040)           (912,322)           

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 2,069                 31,252              2,069                 31,252              

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่ไมเกี่ยวของกันลดลง 2,147                 15,654              2,147                 15,654              

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง -                        -                        155,000            155,000            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น (49,757)             (313,040)           (41,250)             (306,903)           

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น (20,944)             (5,932)               -                        -                        

เจาหนี้คากอสรางลดลง (14,005)             (12,831)             (14,005)             (14,501)             

จายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย -                        (29,763)             -                        (29,763)             

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,166                 3,070                 -                        380                    

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        328,685            311,633            

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,380                 (7,901)               1,380                 (7,901)               

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,387                 (1,684)               1,344                 (1,684)               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (783,597)           (1,233,497)        (273,670)           (759,155)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (225,000)           (210,000)           (225,000)           (210,000)           

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

เงินปนผลจาย (797,735)           (678,276)           (797,735)           (678,276)           

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย (6,708)               (6,360)               -                        -                        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,029,443)        (894,636)           (1,022,735)        (888,276)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (364,119)           (658,501)           (279,881)           (603,782)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 2,073,891         2,285,588         1,486,429         1,740,130         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,709,772         1,627,087         1,206,548         1,136,348         

-                        -                        

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 

รายการที่มิใชเงินสด

   งานระหวางกอสรางเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันและเจาหนี้อื่น 589                    30,893              589                    30,893              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2554 และ 2553

สวนของผูมี

สวนไดเสียที่

ผลแตกตางของการจัด รวม ไมมีอํานาจ

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ สวนของผูถือหุน ควบคุม

 และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย รวมสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000           2,637,770           399,000               172,450              2,067,968           (600,363)                    8,666,825               27,914                       8,694,739              

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 14) -                          -                          -                            148,535              (148,535)            -                                 -                              -                                 -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                            -                          1,057,486           -                                 1,057,486               5,517                         1,063,003              

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 17) -                          -                          -                            -                          (678,276)            -                                 (678,276)                 -                                 (678,276)                

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ

   บริษัทยอยลดลง -                          -                          -                            -                          -                          -                                 -                              (6,360)                        (6,360)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553 3,990,000           2,637,770           399,000               320,985              2,298,643           (600,363)                    9,046,035               27,071                       9,073,106              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 3,990,000           2,637,770           399,000               320,985              2,706,576           (600,363)                    9,453,968               29,629                       9,483,597              

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

  ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 2) -                          -                          -                            -                          (9,223)                -                                 (9,223)                     (36)                             (9,259)                    

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

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

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

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ

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

-                              -                                 -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว -

และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    172,450                    1,408,791                 8,608,011                 

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                148,535                    (148,535)                   -                                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,086,930                 1,086,930                 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 17) -                                -                                -                                -                                (678,276)                   (678,276)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    320,985                    1,668,910                 9,016,665                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    320,985                    1,943,261                 9,291,016                 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

  ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 2) -                                -                                -                                -                                (3,623)                       (3,623)                       

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

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

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 17) -                                -                                -                                -                                (798,000)                   (798,000)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 3,990,000                 2,637,770                 399,000                    516,860                    2,026,484                 9,570,114                 

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1 
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 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 ภายใตสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ
กปภ. ซ่ึงไดลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 (แกไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) 
เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่เร่ิมตนขายน้ําประปา (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต
สัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (“ผูให
สัมปทาน”) เปนระยะเวลา 25 ปนับตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เมื่อบริษัทฯได
ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะซื้อ
กิจการประปาของบริษัทฯทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซื้อขายกันในตลาด แต
ตองแจงใหบริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน 

 ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 30/130 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ      
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่                    
31 ธันวาคม 2553 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 

 ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
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ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 31 รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อ
เกิดรายการ   
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 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินใน   
ชวงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทํา
ใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
ลดลงเปนจํานวน 0.7 ลานบาท และ 1.4 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปน
จํานวน 0.3 ลานบาทและ 0.7 ลานบาท ตามลําดับ) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย
สะสมและเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออก
จากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่
เกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแต
ละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมิน
ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอ
สมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราการพิการ 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก    
บริษัทฯเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบาย
การบัญชีเดิมโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน 
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2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ในระหวางงวด บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 1.5 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม
มาถือปฏิบัติผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหาก
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่               
30 มิถุนายน 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2554 มีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)

 30 มิถุนายน 2554 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 10,662 4,311 
สวนของผูมีสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคมุของบริษัทยอยลดลง 36 - 
กําไรสะสม - ยงัไมไดจัดสรรลดลง 9,223 3,623 

 
 (หนวย: พันบาท)

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2554 

  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
คาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้น 705 343 
กําไรสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอยลดลง 2 - 

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญลดลง 703 343 
กําไรตอหุนขัน้พื้นฐานลดลง (บาท) - - 
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 (หนวย: พันบาท)
 สําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่   

30 มิถุนายน 2554 

  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
คาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้น 1,403 687 
กําไรสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอยลดลง 4 - 

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญลดลง 1,399 687 
กําไรตอหุนขัน้พื้นฐานลดลง (บาท) - - 

3. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐานการ
บัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
กิจการเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  
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  (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ตนทุนขายและบริการ - - 7.4 11.7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 29.7 26.4 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมข้ันต่ํา 

ลบสวนตางที่กําหนดตอป 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน     
คาธรรมเนียมบริการ - 0.2 - 0.2 ราคาตามสัญญา 
คางานระหวางกอสราง - 64.5 - 64.5 ราคาตามสัญญา 
ตนทุนขายและบริการ 0.2 0.4 0.2 0.4 เกณฑท่ีตกลงรวมกัน 

 
  (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน  
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ตนทุนขายและบริการ - - 14.7 18.3 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 57.6 53.8 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมข้ันต่ํา

ลบสวนตางที่กําหนดตอป 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน     
คาธรรมเนียมบริการ - 0.4 - 0.4 ราคาตามสัญญา 
คางานระหวางกอสราง - 570.9 - 570.9 ราคาตามสัญญา 
ตนทุนขายและบริการ 1.7 0.6 1.7 0.6 เกณฑท่ีตกลงรวมกัน 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 6 4 6 4 
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 8 - 8 - 

- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 167 - 167 - 
- อื่นๆ 10 6 10 6 

 191 10 191 10 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันและ
ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัทยอย     
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด      

เงินตน - - 2,557,500 2,712,500 
ดอกเบี้ย - - 325 579 

รวม - - 2,557,825 2,713,079 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปและ

ดอกเบี้ยคางรับ - - (310,325) (310,579) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ - - 2,247,500 2,402,500 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที ่ 
เก่ียวของกัน 

    

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 2,069 - 2,069 

 - 2,069 - 2,069 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย     

- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด - - 2,674 2,611 

 - - 2,674 2,611 

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด - - 82 - 

 - - 82 - 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 17 13,933 - 13,796 
- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 1,213 804 1,213 804 

 1,230 14,737 1,213 14,600 

 1,230 14,737 1,295 14,600 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     

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

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

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 1,380 - 1,380 - 

 1,380 - 1,380 - 

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

 - - 5,000 5,000 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันมี
การเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

    (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2554 

เงินใหกูยืมระยะยาว     
- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     
      เงินตน 2,712,500 - (155,000) 2,557,500 
      ดอกเบี้ย 579 57,581 (57,835) 325 

 2,713,079 57,581 (212,835) 2,557,825 

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

ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมี
คาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จและผลประโยชนพนักงานของกรรมการ
และผูบริหารเปนจํานวนเงิน 16.8 ลานบาท และ 30.6 ลานบาทตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 12.4 
ลานบาท และ 21.7 ลานบาทตามลําดับ) (2553: 10.0 ลานบาท และ 16.6 ลานบาทตามลําดับ เฉพาะ
ของบริษัทฯ: 8.2 ลานบาท และ 13.1 ลานบาทตามลําดับ) 

5. เงินลงทุนชั่วคราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวประกอบดวยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 6 
ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.75 ถึง 5.25 ตอป 

   (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

  (ตรวจสอบแลว) 

เงินฝากประจําธนาคาร 1,319,737 1,113,031 

 1,319,737 1,113,031 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาซึ่งแสดงตามมูลคายุติธรรม   
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 933,083 596,379 
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 30,040 24,806 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 270,061 150,071 
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 58,066 25,054 

 1,291,250 796,310 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 2,610,987 1,909,341 

6. ลูกหนี้การคา 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เเละ 31 ธันวาคม 2553 ยอดลูกหนี้การคามีอายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึง
กําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทนุ 
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ

ระหวางงวด 
 30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
 ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ (ตรวจสอบแลว) (ตรวจสอบแลว) 

บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส  
จํากัด 60 60 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั 1,200 1,200 98 98 3,998,310 3,998,310 328,685 458,630 
     4,698,310 4,698,310 328,685 458,630 
หัก: คาตัดจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทยอยสะสม 

    
(877,799) (767,962) - - 

หัก: เงินปนผลรับจากกําไรกอน
การซื้อหุน 

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

รวม     3,800,511 3,910,348 328,685 458,630 

ในระหวางไตรมาสที่หนึ่งของป 2554 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน
จํานวน 328.7 ลานบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เมื่อวันที่             
4 มีนาคม 2554  

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด มิไดมี
การจายเงินปนผล 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2554 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มูลคาสทุธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2554 9,504,075 9,437,095 
ซื้อเพิม่ระหวางงวด - ราคาทุน 50,346 41,839 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (168,158) (165,412) 
จําหนายระหวางงวด - สุทธิ (60) - 

มูลคาสทุธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 9,386,203 9,313,522 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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9. สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่               
30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 3,620,886 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 20,944 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (138,162) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 3,503,668 

คาตัดจําหนายสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาไดรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายน้ําประปา 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา     
สวนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 

10.  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 
  (ตรวจสอบแลว) 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการให    

บริการบําบัดน้ําเสีย 1,410,075 1,410,075 
หัก: สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหนายน้ําประปาและ        

การใหบริการบําบัดน้ําเสียตัดจําหนายสะสม (63,891) (45,864) 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและ               

การใหบริการบําบัดน้ําเสีย - สุทธ ิ 1,346,184 1,364,211 

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

ยอดคงคางของรายการดังกลาวเเสดงเปน เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 214 ลานบาท ใน
งบดุล 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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11. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

  (ตรวจสอบแลว) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 3,169,109 3,169,109 
หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัด

จําหนายสะสม (771,536) (674,863) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 2,397,573 2,494,246 

12. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

  (ตรวจสอบแลว) 
เงินกูยืมระยะยาว 4,151,000 4,376,000 
หัก: สวนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป (460,000) (450,000) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 3,691,000 3,926,000 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 4,376,000 
หัก: จายคืนเงินกู (225,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 4,151,000 

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ําหักสวนตางที่กําหนด (MLR - margin) ตอป  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูดังกลาวที่ยังมิไดเบิกใชเปน
จํานวน 214 ลานบาท  

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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13. หุนกู 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 6,992,261 

หัก: หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (3,500,000) 

บวก: ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 2,497 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 3,494,758 

 ในการออกหุนกูดังกลาวกําหนดใหบริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน    
การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

14. สํารองอื่น 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 
กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป  

15. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปา 
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภมูศิาสตรตามทีก่ลาวไว 

16. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

17. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือน
กรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2552 ใหแก
ผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือ
หุน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2553 

678,276 0.17 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2553  678,276 0.17 

    



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับเดือน
กรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2553 ใหแก
ผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือ
หุน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2554 

798,000 0.20 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2554  798,000 0.20 

18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 เนื่องจากบริษัทฯมีผล
ขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ สูงกวากําไรสําหรับงวด 

19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

19.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 28.4 ลานบาท ที่
เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารสํานักงาน การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและติดตั้งระบบ Booster 
Pump 

19.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส 
จํากัด เพื่อใหบริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการและการซอมบํารุงรักษา ระบบผลิตและจําหนาย
น้ําประปาและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย โดยภายใตเงื่อนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตอง
จายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคาร
สํานักงานจํานวนเงินรวม 12.4 ลานบาท 

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

ง) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่นๆ เปนจํานวนเงินรวม 
4.8 ลานบาท 
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19.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 263.2 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อ               
ค้ําประกันตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 211.4 ลานบาท เพื่อค้ํา
ประกันการใชไฟฟาจํานวน 51.4 ลานบาท และอื่นๆจํานวน 0.4 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
เพื่อค้ําประกันตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 51.8 ลานบาท เพื่อค้ํา
ประกันการใชไฟฟาจํานวน 34.0 ลานบาท และอื่นๆจํานวน 0.4 ลานบาท)  

19.4 คดีฟองรอง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหนึ่งยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคานที่ 2) รวมกับ
การประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานที่ 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 64.5 ลานบาท จากการละเมิด
สิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา ตอมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  

 ตอมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อคัดคานคําชี้ขาดของ           
คณะอนุญาโตตุลาการที่ใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายจากขอพิพาทดังกลาว
ไวในบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเช่ือวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินที่เปน
สาระสําคัญจากขอพิพาทดังกลาว  

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
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