
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2551 และ 2550 



 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ

ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน

ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน

จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช 

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ

ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ

ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

ศุภชัย ปญญาวัฒโน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ 2552 



(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายน้ําประปา 22 3,569,255,805   2,567,034,056   2,355,871,315   1,986,649,568   

รายไดจากการบริการ 36,009,815        23,037,513        -                         -                         

ดอกเบี้ยรับ 30,592,704        32,894,893        22,202,462        27,985,124        

รายไดเงินปนผล 12 -                         -                         97,958,576        -                         

รายไดอื่น 2,933,286          265,968             1,620,208          1,280,328          

รวมรายได 3,638,791,610   2,623,232,430   2,477,652,561   2,015,915,020   

คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 1,176,902,482   780,802,175      629,396,152      532,733,370      

คาใชจายในการบริหาร 168,235,617      125,108,434      117,817,822      95,782,563        

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 12 -                         -                         222,100,981      102,872,905      

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและ

   จําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย 15 195,480,491      89,489,925        -                         -                         

รวมคาใชจาย 1,540,618,590   995,400,534      969,314,955      731,388,838      

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,098,173,020   1,627,831,896   1,508,337,606   1,284,526,182   

คาใชจายทางการเงิน (728,698,639)     (670,583,495)     (508,304,897)     (560,057,933)     

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,369,474,381   957,248,401      1,000,032,709   724,468,249      

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 24 (2,132,777)         (14,036,874)       -                         -                         

กําไรสุทธิสําหรับป 1,367,341,604   943,211,527      1,000,032,709   724,468,249      

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,358,407,761   920,051,257      1,000,032,709   724,468,249      

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 8,933,843          23,160,270        

1,367,341,604   943,211,527      

กําไรตอหุน 25

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

  กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.37                   0.28                   0.27                   0.22                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3,718,415,300   3,253,015,421   3,718,415,300   3,253,015,421   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิกอนภาษี 1,369,474,381   957,248,401      1,000,032,709   724,468,249      

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน:

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 582,220,464      401,269,161      328,503,885      283,320,416      

   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                         222,100,981      102,872,905      

   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย 195,480,491      89,489,925        -                         -                         

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (1,270,371)         7,533                 (256,457)            -                         

   รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย -                         -                         (97,958,576)       -                         

   คาใชจายดอกเบี้ย 702,381,019      637,643,540      485,892,271      529,793,573      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 2,848,285,984   2,085,658,560   1,938,314,813   1,640,455,143   

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้การคา (54,093,049)       40,609,145        (46,757,411)       31,652,978        

   ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (73,488)              (15,888)              -                         (117,000)            

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (4,208,438)         1,914,013          (2,722,459)         (1,309,380)         

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 34,945,272        (23,823,463)       14,196,163        (10,098,737)       

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,476,886)         3,848,940          (1,473,887)         3,698,340          

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

   เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                         (260,000)            (2,133,020)         88,711               

   เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (9,689,038)         8,519,934          (5,518,685)         12,106,125        

   เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (105,706,221)     (495,046,925)     -                         -                         

   เจาหนี้กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 6,696,005          -                         -                         -                         

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,007,224          11,483,905        2,544,753          8,941,776          

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,721,687,365   1,632,888,221   1,896,450,267   1,685,417,956   

   จายภาษีเงินได (25,173,301)       (15,291,531)       (302,392)            (342,629)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,696,514,064   1,617,596,690   1,896,147,875   1,685,075,327   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)



 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 445,361,208      (124,803,227)     444,884,118      (199,198,000)     

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น) (73,192,641)       19,485,433        -                         -                         

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 42,592,517        (42,592,517)       -                         -                         

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         (3,498,488,392)  -                         (3,998,309,900)  

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย -                         (360,893,680)     -                         -                         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (67,033,899)       (101,425,877)     (59,610,976)       (98,643,763)       

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น (114,408,207)     (260,848,305)     -                         -                         

จายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย (30,368,052)       (15,994,521)       -                         -                         

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 3,707,266          -                         654,325             -                         

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                         -                         97,958,576        20,000,000        

เจาหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (531,165)            1,642,153          1,084,210          364,723             

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 206,127,027      (4,383,918,933)  484,970,253      (4,275,786,940)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ 2,854,769,600   48,000,000        2,854,769,600   48,000,000        

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,004,482,418)  2,983,890,996   (3,000,000,000)  3,000,000,000   

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 83,000,000        1,526,424,058   -                         998,309,900

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (1,446,766,571)  (700,000,000)     (1,028,757,748)  (700,000,000)     

จายดอกเบี้ย (714,868,601)     (633,772,703)     (490,750,811)     (526,551,011)     

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย (2,001,422)         -                         -                         -                         

เงินปนผลจาย (598,498,845)     (162,500,000)     (598,498,845)     (162,500,000)     

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,828,848,257)  3,062,042,351   (2,263,237,804)  2,657,258,889   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 73,792,834        295,720,108      117,880,324      66,547,276        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 776,850,413      481,130,305      544,505,871      477,958,595      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 850,643,247      776,850,413      662,386,195      544,505,871      

-                         -                         -                         -                         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 

รายการที่มิใชเงินสด  

   โอนเงินมัดจําคาซื้อที่ดินเปนที่ดิน -                         15,000,000        -                         15,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 850,643,247       776,850,413       662,386,195       544,505,871       

เงินลงทุนชั่วคราว 8 299,941,088       745,302,296       299,313,882       744,198,000       

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 9 257,675,630       184,482,989       -                          -                          

ลูกหนี้การคา 10 346,797,578       292,704,529       232,699,978       185,942,567       

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 89,376                15,888                4,689,068           4,689,068           

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 11 18,325,519         14,117,081         9,769,627           7,047,168           

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 95,838,900         42,592,517         95,838,900         -                          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

   ดอกเบี้ยคางรับ 3,756,494           8,172,404           3,742,395           7,579,098           

   คาใชจายจายลวงหนา 20,019,186         33,767,709         13,749,124         29,179,560         

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 33,951,607         13,650,302         302,392              342,629              

   อื่น ๆ 13,958,434         30,573,897         9,947,176           3,039,168           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,940,997,059    2,142,230,025    1,332,438,737    1,526,523,129    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 -                          -                          4,353,336,014    4,575,436,995    

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13 8,925,500,387    9,196,856,745    8,854,282,058    9,123,572,835    

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอน

   เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 14 4,134,413,210    4,258,204,690    -                          -                          

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 15 2,884,138,387    3,079,618,878    -                          -                          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 2,559,642           3,634,288           777,227              434,598              

   อื่น ๆ 7,024,689           604,455              6,664,877           319,300              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,953,636,315  16,538,919,056  13,215,060,176  13,699,763,728  

รวมสินทรัพย 17,894,633,374  18,681,149,081  14,547,498,913  15,226,286,857  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 353,722              3,004,836,140    -                          3,000,000,000    

เจาหนี้การคา 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                          -                          2,506,683           4,639,703           

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 49,207,679         58,896,717         37,643,710         43,162,395         

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 102,580,543       137,340,477       102,547,623       -                          

เจาหนี้กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 6,696,005           -                          -                          -                          

เจาหนี้เงินประกันผลงาน

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                          1,251,169           -                          -                          

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3,897,435           3,177,431           3,598,644           2,514,434           

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 1,103,955,215    1,411,800,000    598,955,215       1,028,800,000    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   คาใชจายคางจาย 45,035,529         47,439,577         19,049,580         25,414,731         

   ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 21,839,583         20,338,523         13,969,187         12,171,467         

   ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 13,139,877         10,605,934         11,846,754         10,169,802         

   อื่น ๆ 6,152,938           9,377,417           2,227,050           1,650,360           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,352,858,526    4,705,063,385    792,344,446       4,128,522,892    

หนี้สินไมหมุนเวียน

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

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 8,205,390,504    9,261,312,290    5,390,596,937    5,989,509,900    

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,205,390,504    9,261,312,290    5,395,596,937    5,994,509,900    

รวมหนี้สิน 9,558,249,030    13,966,375,675  6,187,941,383    10,123,032,792  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 19

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

      (2550: หุนสามัญ 3,290,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 3,990,000,000    3,290,000,000    3,990,000,000    3,290,000,000    

สวนเกินมูลคาหุน 2,637,769,601    483,000,000       2,637,769,601    483,000,000       

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20 399,000,000       399,000,000       399,000,000       399,000,000       

   จัดสรรแลว - สํารองอื่น 21 72,446,825 -                          72,446,825         -                          

   ยังไมไดจัดสรร 1,811,236,880    1,123,774,789    1,260,341,104    931,254,065       

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

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

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 8,310,090,440    4,695,411,923    8,359,557,530    5,103,254,065    

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 26,293,904         19,361,483         -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 8,336,384,344    4,714,773,406    8,359,557,530    5,103,254,065    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 17,894,633,374  18,681,149,081  14,547,498,913  15,226,286,857  

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

ผลแตกตางของการจัด

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ รวมสวนของ สวนของผูถือหุน

 และชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท ผูถือหุนบริษัทใหญ สวนนอยของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 3,250,000,000    475,000,000        51,602,277          -                       713,621,255     (600,362,866)                 3,889,860,666              -                                 3,889,860,666   

กําไรสุทธิสําหรับป -                         -                          -                          -                       920,051,257     -                                     920,051,257                 23,160,270                 943,211,527      

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28) -                         -                          -                          -                       (162,500,000)   -                                     (162,500,000)               -                                 (162,500,000)     

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                         -                          347,397,723        -                       (347,397,723)   -                                     -                                   -                                 -                         

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19) 40,000,000         8,000,000            -                          -                       -                       -                                     48,000,000                   -                                 48,000,000        

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                         -                          -                          -                       -                       -                                     -                                   (3,798,787)                 (3,798,787)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,290,000,000    483,000,000        399,000,000        -                       1,123,774,789  (600,362,866)                 4,695,411,923              19,361,483                 4,714,773,406   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,290,000,000    483,000,000        399,000,000        -                       1,123,774,789  (600,362,866)                 4,695,411,923              19,361,483                 4,714,773,406   

กําไรสุทธิสําหรับป -                         -                          -                          -                       1,358,407,761  -                                     1,358,407,761              8,933,843                   1,367,341,604   

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28) -                         -                          -                          -                       (598,498,845)   -                                     (598,498,845)               -                                 (598,498,845)     

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 21) -                         -                          -                          72,446,825       (72,446,825)     -                                     -                                   -                                 -                         

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19) 700,000,000       2,154,769,601     -                          -                       -                       -                                     2,854,769,601              -                                 2,854,769,601   

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                         -                          -                          -                       -                       -                                     -                                   (2,001,422)                 (2,001,422)         

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   

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว -

และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 3,250,000,000         475,000,000            51,602,277              -                               716,683,539            4,493,285,816         

กําไรสุทธิสําหรับป -                               -                               -                               -                               724,468,249            724,468,249            

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28) -                               -                               -                               -                               (162,500,000)           (162,500,000)           

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                               -                               347,397,723            -                               (347,397,723)           -                               

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19) 40,000,000              8,000,000                - -                               - 48,000,000              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,290,000,000         483,000,000            399,000,000            -                               931,254,065            5,103,254,065         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,290,000,000         483,000,000            399,000,000            -                               931,254,065            5,103,254,065         

กําไรสุทธิสําหรับป -                               -                               -                               -                               1,000,032,709         1,000,032,709         

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28) -                               -                               -                               -                               (598,498,845)           (598,498,845)           

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 21) -                               -                               -                               72,446,825              (72,446,825)             -                               

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19) 700,000,000            2,154,769,601         -                               -                               -                               2,854,769,601         

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         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากั ดตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย เมื่อวั นที่ 11 กันยายน 2543 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท ช .การชาง จํากัด (มหาชน ) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนต้ังใน

ประเทศไทยเปนผูถือ หุนใหญ ธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ คือการผลิตและจําหนายน้ําประปาให กับการ

ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ อ .นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม        

อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใตสัญญาซื้อขายน้ําประปากับกปภ. 

ซึ่งไดลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่เร่ิมตนขายนํ้าประปา (วันที่ 

21 กรกฎาคม 2547) และภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม (“ผูใหสมัปทาน”) เปนระยะเวลา 25 ปนับต้ังแตวันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก  เมื่อบริษัทฯได

ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว  หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะซื้อ

กจิการประปาของบริษัทฯทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคนืสัมปทานเพื่อซื้อหรืออนุญาตใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตองแจงให

บริษัทฯทราบลวงหนา 6 เดือน  

 ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขที่  30/10 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิมกับ

การประปาสวนภูมิภาค โดยภายใน 660 วันนับแตวันที่ลงนามในสัญญาดังกลาว บริษัทฯตกลงขาย

นํ้าประปาเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมตามปริมาณน้ําประปาสวนเพิ่มและราคาที่ระบุไวในสัญญา 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และ

การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดใน ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญช ี

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจั ดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษั ท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) (ซึ่ง

ตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 
     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 

     ที่รวมอยูใน ที่รวมอยูในรายไดรวม 

  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม 

   2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

  รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

บริษัท วอเตอรโฟลว จาํกดั บริการจัดการและ

บาํรุงรักษาโครงการ

น้ําประปา 

ไทย 100 100 0.37 0.39 - 0.01 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  ผลิตและจําหนาย

น้ําประปาใหกับการ

ประปาสวนภูมิภาคใน

จังหวัดปทุมธาน ี

ไทย 98 98 25.87 25.27 33.61 22.30 

บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด 

   (ถือหุนโดยบริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด ในอัตรารอยละ 100) 

บริการจัดการและ

บาํรุงรักษาโครงการ

น้ําประปา 

ไทย 98 

(โดยทางออม) 

98 

(โดยทางออม) 

0.33 0.53 1.02 0.89 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอย มารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ต้ังแตวันที่ไดมา (วันที่

บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

เชนเดียวกนักับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัดออกจาก  

งบการเงนิรวมน้ีแลว  

จ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่

ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวนของผู

ถอืหุนในงบดุลรวม 
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2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนใน

บริษัทยอย ตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

3.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญช ีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงนิสด 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเชา 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธรุกจิ 

ฉบับที ่49 (ปรับปรุง 2550) สญัญากอสราง 

ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่   

1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา  มาตรฐานการบัญชีฉบับ ที่ 

29 ฉบับที่  39 ฉบับที่ 43 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 25  ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน  

3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดย

ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพือ่ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับ ปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกลาว 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

รายไดจากการขายน้ําประปา 

รายไดจากการขายน้ําประปารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดสงน้ําประปาใหแกการประปาสวน

ภูมิภาคแลว  รายไดจากการ ขาย น้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาในใบ กํากั บสินคาโดยไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับปริมาณน้ําประปาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดจากการบริการ 

รายไดจากการบริการแสดงมูลคาตามใบแจงหนี้ซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของบริการที่ใหแลว 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบีย้ถอืเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่ง ถงึกาํหนดจายคนืภายในระยะเวลาไ มเกิน 3 เดือนนับ จากวันที่ ไดมา และไมมี

ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหน้ีการคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคา ตามจํานวนมูลคา สุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอย บันทึกคาเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไมได ซึ่ง

โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี  

4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลอื 

 วัตถดิุบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน - ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนการผลิตน้ําประปาเมื่อมีการเบิกใช 
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

 ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยไดแกมูลคาที่บริษัทฯจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งบริษัทยอย ทั้งน้ีบริษัทยอย

ที่ประกอบกิจการ ภายใตสัญญา ใหสิทธิ ดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปากับ การประปาสวน

ภูมิภาคและสัมปทานที่ไดรับจากกิจการหรือหนวยงานของภาครัฐ  ซึ่งมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการ

ประกอบกิจการที่ไดรับสิทธิและสัมปทานอันจํากัดตามที่กาํหนดในสญัญาใหสิทธิและสัมปทาน อีก

ทั้งทรัพยสินสวนใหญที่ใชในการประกอบ กิจการของบริษัทยอยยังมีภาระผูกพันที่ผูไดรับ สิทธิ

จะตองสงมอบใหแกการประปาสวนภูมิภาค  ดังน้ัน ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยที่ประกอบกิจการ

ภายใตสัญญาใหสิทธิและสัมปทานดังกลาวสวนหน่ึงถือเสมือนวาเปนการลงทุนเพื่อใหไดมาในสิ ทธิ

ในการประกอบกิจการภายใต สญัญาใหสิทธิและสัมปทานที่บริษัทยอยไดรับ ซึ่งบริษัทฯตัดจําหนาย

สวนดังกลาวโดยวิธเีสนตรงภายในระยะเวลาของสญัญา ใหสิทธินับจากวันที่ลงทุนในบริษัทยอยน้ัน

และแสดงเปนคาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  จํานวนที่ตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน         

งบกําไรขาดทุน 

 สําหรับบริษัทยอยที่โอนการดําเนินงาน โดยสวนใหญ มาที่บริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯเขาลงทุนใน

บริษัทยอยดังกลาว เพื่อเปนการลดตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต  ตนทุนการลงทุนใน

บริษัทยอยน้ัน สวนหน่ึง ถือเสมือนวาเปนการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งการดําเนินงานสวนดังกลาว  ซึ่ง

บริษทัฯตัดจําหนายสวนดังกลาวโดยวิธเีสนตรงภายในระยะเวลาของสญัญาซื้อขายน้ําประปาระหวาง

บริษัทฯกับการประปาสวนภูมิภาค นับจากวันที่ลงทุนในบริษัทยอย น้ันและแสดงเปนคาตัดจําหนาย  

เงนิลงทนุในบริษัทยอย จํานวนที่ตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณแสดง มูลคา ตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม  

และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเสื่อมราคา ของสินทรัพยคํานวณ จากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

โดยประมาณ  3 ป 5 ป และ 10 ป ยกเวนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปา ของบริษัทฯคาํนวณโดยการ

ใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซึ่งมีวิธีคํานวณดังน้ี 

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด  x  

  อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด 

   

อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด = จาํนวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ  

  จาํนวนผลผลิตน้ําประปาในอนาคตจนถึงวันส้ินสุดสัญญา

ซ้ือขายน้ําประปา) 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด = สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาทั้งหมด - คาเส่ือมราคา

สะสมถึงวันตนงวด 
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 สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปา ของบริษัทฯ  ประกอบดวย ตนทุนคากอสราง โรงผลิตนํ้าประปา  และ

ระบบในการจายน้ําประปา รวมทั้งดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของ  

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง  

4.7 สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ และคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปา ของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  ซึ่งตองโอนใหแกการประปาสวน

ภูมิภาค เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ใหสิทธิดําเนิ นการผลิตและจําหนายน้ําประปา ไดแก ที่ดิน โรง ผลิต

นํ้าประปา  และระบบในการ จายน้ําประปาแสดง มูลคาตาม ราคาทุนหักคาตัดจําหนาย สะสม คาตัด

จําหนาย ของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาคํานวณโดย การใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซึ่งมีวิธี

คาํนวณดังน้ี 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด  x  

  อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด 

   

อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด = จาํนวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ  

  จาํนวนผลผลิตน้ําประปาในอนาคตจนถึงวันส้ินสุดสัญญา

ใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา) 

   

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเม่ือส้ินสุด

อายุสัญญาฯสุทธิ ณ วันตนงวด 

= สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุ

สัญญาฯทั้งหมด - คาตัดจําหนายสะสมถึงวันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

  งานระหวางกอสรางแสดงมูลคาตามราคาทุนและไมมีการตัดจําหนาย 

4.8 ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสิ นทรัพยน้ันจะอยูใน

สภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ 

ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกูยืมน้ัน  
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4.9 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 

 คาสิทธิในการดํา เนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาที่เกิดจากการที่บริษัทฯซื้อหุนสามัญ บริษัท  

ประปาปทุมธานี จํากัด ในราคาที่สูงกวามูลคายุติธรรมของบริษัทยอยดังกลาวถือเปนสินทรัพยไมมี

ตัวตนที่มีอายุใชงานจํากัด  ซึ่งเเสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมเเละคาเผื่อการดอยค า 

(ถามี) 

 บริษัทฯคิดคา ตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย

นํ้าประปาที่เหลืออยูของบริษัทยอยดังกลาว  นับจากวันที่บริษัทฯซื้อหุนสามัญบริษัทยอย (ประมาณ 

16 ป) เเละจะมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้ วาสินทรัพยน้ัน เกดิการดอยคา  

บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของ สิทธิในการดําเนินการผลิต

เเละจําหนายน้ําประปาทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บุคคลห รือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ  

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน

กับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน

และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  

4.11 เงินตราตางประเทศ 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหน้ีสินที่เปน ตัวเงินซึ่งอยูในสกุล เงินตราตางประเทศ ไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล  

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ไดรวมอยูในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 
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4.12 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทกุวันทีใ่นงบดุ ล บริษัทฯและบริษัทยอย จะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ

หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอ่ืนของ บริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอย

คา และจะทําการประเมินการดอยคาของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา เปนรายป 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคา

ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหัก

ตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสู งกวา ในการ

ประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่

กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี

ที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและควา มเสี่ยง

ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน

การขาย บริษัทฯและบริษัทยอย ใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย 

ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดว ยตนทนุในการ

จําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ

ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

4.13 ผลประโยชนพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอย รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

4.14 ภาษเีงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5. การใชประมาณการทางบัญชี 

  ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบาง สถานการณ ฝายบริหารอาจตองใช

การประมาณและการต้ังสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมาย เหตุ

ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุน้ีผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี  

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
รายไดอ่ืน - - 1.3 1.3 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนการผลิตนํ้าประปา - - 28.7 23.1 ราคาตามสัญญา 

 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

คาธรรมเนียมบรกิาร 0.8 3.2 - - ราคาตามสัญญา 

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 3,867.6 ราคาตามสัญญา 

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตอง

โอนเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 77.8 302.4 - - ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจาย - 5.8 - - อัตราดอกเบ้ีย                                 

MLR - 0.5% ตอป 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียด

ดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

 ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    

 บรษิทัยอย    

- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 4,689,068 4,689,068 

 - - 4,689,068 4,689,068 

     

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน    

-  บรษิทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 89,376 15,888 - - 

 89,376 15,888 - - 

 89,376 15,888 4,689,068 4,689,068 
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 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

 เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กจิการที่

เกี่ยวของกัน 

   

-  บรษิทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 95,838,900 42,592,517 95,838,900 - 

 95,838,900 42,592,517 95,838,900 - 

 เจาหน้ีการคา - กจิการที่เกี่ยวของกัน    

 บรษิทัยอย    

- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 2,506,683 4,639,703 

 - - 2,506,683 4,639,703 

 เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน    

- บรษิทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 102,580,543 24,033,416 102,547,623 - 

- บริษัท ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส จํากัด - 113,300,699 - - 

- บรษิทั ซ.ีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด  - 6,362 - - 

 102,580,543 137,340,477 102,547,623 - 

 เจาหน้ีเงินประกนัผลงาน - กจิการ                

ที่เกี่ยวของกัน 

   

- บรษิทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 1,251,169 - - 

 - 1,251,169 - - 

 เจาหน้ีเงินประกนั - บรษิทัยอย    

- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 5,000,000 5,000,000 

 - - 5,000,000 5,000,000 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการ

และผูบริหาร เปนจํานวนเงนิ 40.9 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22.2 ลานบาท) (2550: 26.8 ลาน

บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20.0 ลานบาท) 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหน่ึง ไดจดจํานําสิทธิในการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมี                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนจํานวนเงินประมาณ 796.4 ลานบาท และ 627.9 

ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 662.4 ลานบาท และ 544.5 ลานบาท ตามลําดับ) ไวกับ

กลุมผูใหกูเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยดังกลาว โดยบริษัทฯและบริษัท

ยอยสามารถถอนเงินเพื่อนํามาใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติได 
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8. เงินลงทุนชัว่คราว 

 ยอดคงเหลือดังกลาวเปนเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวาง

รอยละ 2.25 ถึง 3.625 ตอป และบริษัทฯไดนําเงินฝากประจําธนาคารดังกลาวซึ่งมียอดคงเหลอื ณ วันที่                  

31 ธันวาคม 2551 จํานวนรวม 299.3 ลานบาท ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ (2550: 774.2 

ลานบาท) 

9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

 ยอดคงเหลอืดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิ ชยใน

ประเทศจํานวน 257.7 ลานบาท ซึ่งเปนบัญชีที่มีวัตถุประสงคเพื่อกันไวเปนสํารองสําหรับการจายคืน

เงินตน 1 งวด ซึ่งมีกําหนดชําระทุก 6 เดือน และดอกเบีย้  3 งวด ซึง่มกีาํหนดชาํระเปนรายเดือน ตาม

เงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหน่ึง 

10. ลูกหน้ีการคา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยอดลูกหน้ีการคามีอายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระนอย

กวา 3 เดือน 

11. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

วัตถุดิบ 

2550 

4,405,595 3,193,131 2,205,907 1,995,822 

อะไหล 13,919,924 10,923,950 7,563,720 5,051,346 

รวม 18,325,519 14,117,081 9,769,627 7,047,168 

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลรับระหวางป 

สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ     

บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 10 10 100 100 700,000,000 700,000,000 20,000,000 20,000,000 

บริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด และบริษัทยอย 1,200 1,200 98 98 3,998,309,900 3,998,309,900 97,958,576 - 

   4,698,309,900 4,698,309,900 117,958,576 20,000,000 

หัก: คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยสะสม   (324,973,886) (102,872,905) - - 

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

รวม     4,353,336,014 4,575,436,995 117,958,576 20,000,000 
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บริษัทฯไดนําใบหุนบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด บางสวนไปจํานําไวกับกลุมผูใหกูของบริษัทฯและ

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว บางสวนจากกลุมผูใหกู ของบริษัทฯ

และบริษัทยอยดังกลาว 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงนิรวม 

  สินทรัพย  อาคารและ เคร่ืองตกแตง    

  ในการผลติ งานระหวาง สิ่งปรับปรุง และอุปกรณ    

 ที่ดิน นํ้าประปา กอสราง อาคาร สาํนักงาน ยานพาหนะ เคร่ืองมือ รวม 

ราคาทุน         

31 ธันวาคม 2550 442,328,402 9,569,024,471 - 2,484,288 45,825,931 28,199,998 22,292,189 10,110,155,279 

ซื้อเพิ่ม - - 50,728,350 1,634,961 5,309,962 8,896,140 464,486 67,033,899 

จําหนาย/ ตัดจําหนาย - - - - (1,331,448) (5,599,000) (2,000,000) (8,930,448) 

โอนเขา (ออก) - - (5,884,018) 5,774,018 110,000 - - - 

จัดประเภทรายการใหม 9,936,000 (22,315,406) 12,379,406 - - - - - 

31 ธันวาคม 2551 452,264,402 9,546,709,065 57,223,738 9,893,267 49,914,445 31,497,138 20,756,675 10,168,258,730 

คาเสื่อมราคาสะสม          

31 ธันวาคม 2550 - 848,506,446 - 591,720 35,779,781 16,292,635 12,127,952 913,298,534 

คาเสือ่มราคาสาํหรับป - 321,901,907 - 1,317,881 3,926,811 4,669,799 3,684,448 335,500,846 

คาเสื่อมราคาที่โอนเปน

ตนทุนของสินทรัพย - - - - 87,715 364,801 - 452,516 

คาเสื่อมราคาสะสม

สําหรับสวนที่

จําหนาย/ ตัดจําหนาย - - - - (1,129,774) (4,627,314) (736,465) (6,493,553) 

31 ธันวาคม 2551 - 1,170,408,353 - 1,909,601 38,664,533 16,699,921 15,075,935 1,242,758,343 

มูลคาสุทธิตามบัญชี           

31 ธันวาคม 2550 442,328,402 8,720,518,025 - 1,892,568 10,046,150 11,907,363 10,164,237 9,196,856,745 

31 ธันวาคม 2551 452,264,402 8,376,300,712 57,223,738 7,983,666 11,249,912 14,797,217 5,680,740 8,925,500,387 

คาเสื่อมราคาสําหรับป         

2550 (280  ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายนํ้าประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 288,893,538 

2551 (328  ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายนํ้าประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 335,500,846 
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  (หนวย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สินทรัพย  อาคารและ เคร่ืองตกแตง    

  ในการผลติ งานระหวาง สิ่งปรับปรุง และอุปกรณ    

 ที่ดิน นํ้าประปา กอสราง อาคาร สาํนักงาน ยานพาหนะ เคร่ืองมือ รวม 

ราคาทุน          

31 ธันวาคม 2550 387,595,902 9,569,024,472 - 2,484,288 8,020,964 9,007,321 7,248,870 9,983,381,817 

ซื้อเพิ่ม - - 50,728,350 1,634,961 3,346,263 3,880,000 21,402 59,610,976 

จําหนาย - - - - (35,948) (700,000) - (735,948) 

โอนเขา (ออก) - - (5,884,018) 5,774,018 110,000 - - - 

จัดประเภทรายการใหม 9,936,000 (22,315,406) 12,379,406 - - - - - 

31 ธันวาคม 2551 397,531,902 9,546,709,066 57,223,738 9,893,267 11,441,279 12,187,321 7,270,272 10,042,256,845 

คาเสื่อมราคาสะสม          

31 ธันวาคม 2550 - 848,506,445 - 591,720 3,462,543 5,412,239 1,836,035 859,808,982 

คาเสือ่มราคาสาํหรับป - 321,901,907 - 1,317,881 1,883,300 1,949,760 1,451,037 328,503,885 

คาเสื่อมราคาสะสม

สําหรับสวนที่จําหนาย - - - - (30,794) (307,286) - (338,080) 

31 ธันวาคม 2551 - 1,170,408,352 - 1,909,601 5,315,049 7,054,713 3,287,072 1,187,974,787 

มูลคาสุทธิตามบัญชี          

31 ธันวาคม 2550 387,595,902 8,720,518,027 - 1,892,568 4,558,421 3,595,082 5,412,835 9,123,572,835 

31 ธันวาคม 2551 397,531,902 8,376,300,714 57,223,738 7,983,666 6,126,230 5,132,608 3,983,200 8,854,282,058 

คาเสื่อมราคาสําหรับป          

2550 (280 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายนํ้าประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 283,320,416 

2551 (324  ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายนํ้าประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 328,503,885 

บริษัทฯ ไดนําที่ดินเเละสินทรัพยที่ใชในการผลิตนํ้าประปามูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 จํานวน 8,774 ลานบาท (2550: 9,086 ลานบาท) ไปจดจํานองไวกบักลุมผูใหกูเพื่อค้ําประกันเงนิ

กูยืมระยะยาวจากกลุมผูใหกูดังกลาว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อม

ราคา หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดั งกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 38.9 ลานบาท 

(2550: 36 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.3 ลานบาท 2550: 3 ลานบาท) 
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14. สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

  โรงผลิต   

  น้ําประปาและ   

  ระบบในการจาย งานระหวาง  

 ที่ดิน น้ําประปา กอสราง รวม 

ราคาทุน      

31 ธันวาคม 2550 413,087,705 5,118,164,881 694,970,819 6,226,223,405 

ซ้ือเพ่ิม - - 122,928,138 122,928,138 

โอนเขา (ออก) - 815,538,125 (815,538,125) - 

31 ธันวาคม 2551 413,087,705 5,933,703,006 2,360,832 6,349,151,543 

คาตัดจําหนายสะสม      

31 ธันวาคม 2550 150,425,607 1,817,593,108 - 1,968,018,715 

คาตัดจําหนายสําหรับป 16,471,966 230,247,652 - 246,719,618 

31 ธันวาคม 2551 166,897,573 2,047,840,760 - 2,214,738,333 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2550 262,662,098 3,300,571,773 694,970,819 4,258,204,690 

31 ธันวาคม 2551 246,190,132 3,885,862,246 2,360,832 4,134,413,210 

คาตัดจําหนายสําหรับปท่ีรวมอยูในตนทุนขายน้ําประปาในงบกําไรขาดทุน    

2550    112,375,623 

2551    246,719,618 

สินทรัพยในการผลิตนํ้า ประปา ของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา             

สวนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดนําที่ดิน โรงผลิตน้ําประปาและระบบในการจายน้ําประปาไป                 

จดจํานองไ วกับกลุมผูใหกูเพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากกลุม

ผูใหกูดังกลาว 



 15 

15. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา  

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

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

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนายสะสม (284,970,416) (89,489,925) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 2,884,138,387 3,079,618,878 

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

   (หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 2551 2550 2551 

เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

2550 

MLR - 3,000,000,000 - 3,000,000,000 

เงนิเบกิเกินบญัชีธนาคาร MOR, MOR + 0.125% 353,722 4,836,140 - - 

  353,722 3,004,836,140 - 3,000,000,000 

 ในระหวางป 2551 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแลวทั้งจํานวน 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคารของ บริษัทยอยแหงหน่ึงมีหลักประกันคือ การจดจํานอง ที่ดินและสิ่ง

ปลูกสรางบนที่ดินของบริษัทฯ การจํานําเงินฝากประจําธนาคารและใบหุน ของบริษัทฯ การโอนสิทธิ

ตามสัญญาสัมปทาน สัญญาการกอสรางการทํางาน สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

น้ําประปา สิทธิการรับเงินจากการประปาสวนภูมิภาค สิทธิการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคารและ

สิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย  
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17. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    (หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู (รอยละ) การชําระคืน 2551 2550 2551 2550 

1 MLR – 1% ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน 

เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม 2548  

ถึงเดือนตุลาคม 2559 5,016,200,000 6,020,000,000 5,016,200,000 6,020,000,000 

2 MLR ,                

MLR – 0.5% 

ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน 

เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม 2551  

ถึงเดือนตุลาคม 2559 973,352,152 998,309,900 973,352,152 998,309,900 

3 MLR – 0.5% ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน 

เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน 2548  

ถึงเดือนธันวาคม 2558  2,626,932,846 2,954,802,390 - - 

4 MLR ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน 

เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน 2551 

จนถึงเดือนธันวาคม 2555 692,860,721 700,000,000 - - 

รวม 9,309,345,719 10,673,112,290 5,989,552,152 7,018,309,900 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (1,103,955,215) (1,411,800,000) (598,955,215) (1,028,800,000) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 8,205,390,504 9,261,312,290 5,390,596,937 5,989,509,900 

 บริษทัฯ 

 เงินกูยืมของบริษัทฯค้ําประกันโดยการจํานอง ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินของบริษัทฯ  การจํานํา

เงินฝากประจํา ธนาคาร  ใบหุนของบริษัทฯ และใบหุนบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด บางสวน  การ

โอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา สิทธิการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคาร  และสิทธิ

การรับผลประโยชนในกรมธรรมประกนัภัย 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน บางประการ ตามที่ระบุในสัญญา  

เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามสัญญา 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 เงินกูยืม ของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ค้ําประกันโดยการจดจํานอง ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบน

ที่ดินของบริษัทดังกลาว การจํานําเงินฝากประจําธนาคา ร ใบหุนของบริษัทดังกลาว และใบหุนบริษัท  

บีเจที วอเตอร จํากัด การโอนสิทธิตามสัญญา สัมปทาน  สัญญาการกอสรางการทํางาน สิทธิในการ

ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา สิทธิการรับเงินจากการประปาสวนภูมิภาค สิทธิการรับเงิน

ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกนัภยั 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบาง

ประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา  
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18. หุนกู 

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ั งที่ 1/2551 มมีติอนุมตัอิอกและเสนอขาย          

ตราสารหน้ีในรูปของต๋ัวเงนิและหรือ /หุนกูทุกประเภทในวงเงินไมเกิน 7,500 ลานบาท มีระยะเวลา

ครบกาํหนดไถถอนไมเกนิ 10 ป นับต้ังแตวันออกต๋ัวเงินและ /หรือหุนกู โดยจะเสนอขายในประเทศ 

และ /หรือตางประเทศใหแกประชา ชนทัว่ไป และ /หรือผูลงทุนสถาบัน และ /หรือผูลงทุนรายใหญ 

และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลกัทรัพย (“ประกาศ ก .ล.ต.”) และ /หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.”) โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจํานวน 

หรือเสนอขายเปนคราวๆ และ /หรือในลกัษณะหมนุเวียน (revolving) หรือในลกัษณ ะอ่ืนใด และ

อนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือกรรมการผูจดัการ หรือบคุคลทีค่ณะกรรมการหรือกรรมการ

ผูจัดการไดมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่ อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ

การออกและเสนอขายต๋ั วเงนิ และ /หรือหุนกูที่ยังไมไดกําหนดตามความจําเปนและเห็นสมควรที่

จะตองกําหนดตามกฎหมาย 

19. ทุนเรือนหุน 

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯเพิ่ มทุน   

จดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,250 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 3,990 ลานบาท 

โดยการออกหุนสามญัเพิม่ทนุจํานวน 740 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยใหจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนดังตอไปน้ี 

1) หุนสามญัจํานวน 40 ลานหุน จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ 

เเละพนักงานบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด ทั้งหมดหรือบางสวน ในราคาตามมูลคาทางบัญชี ณ สิ้น

ปลาสุด (1.2 บาทตอหุน)  

2) หุนสามญัจํานวน 700 ลานหุน จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป  

บริษัทฯไดนํามติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่      

24 ตุลาคม 2549  

 ตอมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 บริษทัฯไดออกจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40 ลานหุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน  บริษทัฯเเละ พนักงานบริษัท       

วอเตอรโฟลว จํากัด ในราคาหุนละ 1.2 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 48 ลานบาท โดยมสีวนเกนิ

มูลคาหุนจากการออกหุนดังกลาวเพิ่มขึ้นจํานวน 8 ลานบาท บริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน

ดังกลาวแลวในเดือนธนัวาคม 2550 และไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน ชําระแลว ดังกลาวกับ

กระทรวงพาณิชยแลวเสร็จเมื่อวันที่ 18 ธนัวาคม 2550   
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 เมื่อวันที่ 12 ถึง 13 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่จะเสนอขายแก

ประชาชนทั่วไปจํานวน 700 ลานหุน ในราคาหุนละ 4.20 บาท คิดเปนเงินจํานวน 2,940 ลานบาท และ

ในวันที ่20 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน คาใชจายที่

เกีย่วของกบัการเสนอขายหุนดังกลาวจํานวน 85.2 ลานบาทไดแสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุน บริษัทฯ

ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลวดังกลาวตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของ มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก

ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอย กวารอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

21. สํารองอื่น 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 

กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป 

ในระหวางไตรมาสสองของป 2551 บริษัทฯไดดําเนินการจัดสรรสํารองดังกลาวจากกําไรสุทธิ

ประจําป 2550 จํานวน 72.4 ลานบาท 

22. รายไดจากการขายนํ้าประปา 

 ยอดรายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 และ 2550 ไดรวมราย ไดจํานว น 19.3 ลานบาท และ 26.2 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเกิดจาก

ปริมาณน้ําประปาที่การประปาสวนภูมิภาคซื้อจริงสําหรับรอบระยะเวล า 6 เดือน ตํ่ากวาปริมาณ

นํ้าประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อสําหรับระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย

น้ําประปา 
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23. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 

2550 

100,457,484 67,362,726 29,959,705 24,956,753 

คาเส่ือมราคา 335,500,846 288,893,538 328,503,885 283,320,416 

คาเส่ือมราคาของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตอง

โอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 246,719,618 112,375,623 - - 

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 222,100,981 102,872,905 

คาบริหารและจัดการ - - 28,732,053 23,148,209 

คาใชจายในการผลิตและซอมบํารุง 510,165,601 305,584,907 247,032,466 203,997,709 

24. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตน้ําประปา    

ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1382(2)/2545 เมื่อวัน ที่ 19 มิถนุายน 2545 ทั้งน้ีภายใตเงื่อนไขที่

กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ 

- การไดรับยกเวนอากรขาเขาของการนําเขาเคร่ืองจักรที่เขาตามเงื่อนไขที่ระบุไว 

- การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิ จการที่ไดรับการ

สงเสริม มีกําหนดระยะเวลาแปดป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (วันที่                    

21 กรกฎาคม 2547) 

 รายไดของบริษัทฯสําหรับปจําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริม

การลงทุนสามารถสรุปไดตอไปนี้ 

 กิจการที่ไดรับ 

การสงเสริมการลงทุน 

กิจการที่ไมไดรับ 

การสงเสริมการลงทุน รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 

รายไดจากการขายน้ําประปา 

2550 

2,355,871,315 1,986,649,568 - - 2,355,871,315 1,986,649,568 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิของกิจก ารที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากป

กอน ๆ มากกวากําไรสุทธิสําหรับป 
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25. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับ ปดวยจํานวนถวัเฉลีย่ถวงนํ้าหนักขอ ง

หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

26. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าประปา 

และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น  รายได กําไรและสินทรัพย

ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาว

ไว 

27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษทัฯและ บริษัทยอยและ พนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและ พนักงานจะจายสมทบกองทุนเปนราย

เดือนในอัตรารอยละ  5 ของเงนิเดือน  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ทหารไทย จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  และจะจายใหแก

พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริ ษัทฯและบริษัทยอย  ใน

ระหวางป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน  3.2 ลานบาท (เฉพาะ

ของบริษัทฯ: 0.9 ลานบาท) (2550: 1.6 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 0.8 ลานบาท) 

28. เงินปนผล 

  (หนวย: บาท) 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับงวดบญัชี

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่                  

31 ธันวาคม 2549 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎ

ในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 19 มีนาคม 

2550 

เงินปนผลจายตอหุน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2550 เม่ือวันที ่10 เมษายน 2550 

162,500,000 0.05 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2550  162,500,000  

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับป 2550 

ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียน     

ผูถือหุน ณ วันที่ 20 พฤศจกิายน 2551 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 

1/2551 เม่ือวันที ่17 ธันวาคม 

2551 

598,498,845 0.15 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2551  598,498,845  
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29. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 1,081.4 ลานบาท  ที่เกี่ยวของกับการ

กอสรางโรงกรองน้ําสวนขยาย 

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท  วอเตอรโฟลว จํากัด เพื่อให

บริษัทยอย ดังกลาว บริหารจัดการ ผลิตและจายน้ําประปาและการซอมบํารุงรักษา โดยภายใต

เงื่อนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตองจายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา  

ข) บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไดทําสัญญาการซอมบํารุงกับบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด เพื่อให

บริษัทดังกลาวทําการซอมบํารุงรักษา โดยภายใตเงื่ อนไขสัญญาดังกลาว บริษัท ประปา

ปทุมธานี จํากัด ตองจายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาสถานที่ทําการและ

ภาระผูกพันจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวนเงนิรวม 4.3 ลานบาท 

ง) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปนจํานวน

เงินไมเกิน 162.0 ลานบาท ในกรณีที่บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  ขาดสภาพคลอง  ซึ่งเปนไป

ตามสัญญา Sponsor Support Agreement ระหวางบริษัทฯกับกลุมผูใหกูของบริษัทยอยดังกลาว 

29.3 หนังสอืค้ําประกันธนาคาร    

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม

บริษัทฯและบริษัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 257.8 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกัน

ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 209.6 ลานบาท เพื่อค้ําประกันการใช

ไฟฟาจํานวน 48.2 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพื่อค้ําประกันตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ

การประปาสวนภูมิภาคจํานวน 50.0 ลานบาท เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาจํานวน 15.9 ลานบาท)   

29.4 คดีฟองรอง 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

ในเดือนสงิหาคม 2547 บริษัท  ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหน่ึงยื่นคําเสนอขอพิพาทตอ

สถาบันอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท ดังกลาว (ผูคัดคาน    

ที่ 2) รวมกับการประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานที่ 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 64.5 ลานบาท 

จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา  ตอมาเมื่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  
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ตอมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อคัดคานคําชี้ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการที่ใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัท  ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการต้ังสํารองเผื่อผลเสียหายจากขอพิพาท

ดังกลาวไวในบัญชีเน่ืองจากฝายบริหารข องบริษัทดังกลาวเชื่อวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินที่

เปนสาระสําคัญจากขอพิพาทดังกลาว  

30. สวนลดในการขายนํ้าประปา 

 ตามที่ไดระบุไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯและการประปาสวนภูมิภาค บริษัทฯจะให

เงินชดเชยแกการประปาสวนภูมิภาคจากการที่บริษัทฯมีค าใชจายนอยลงจากการที่บริษัทฯไมตอง

จัดสงน้ําประปาในปริมาณสวนขาด ซึ่งคํานวณจากปริมาณน้ําประปาที่การประปาสวนภูมิภาคซื้อจริง

ที่ตํ่ากวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ โดยเงินชดเชยคํานวณจากปริมาณสวนขาดคูณดวยอัตรา

สวนลดตามสูตรการคํานวณที่กําหนดในสัญญาซื้อขายนํ้า ประปา โดยบริษัทฯตกลงใหการประปา

สวนภูมิภาคสามารถนําจํานวนสะสมของเงินชดเชยดังกลาวมาหักออกจากคาน้ําประปาสวนที่เกินกวา

ปริมาณนํ้าขั้นตํ่าที่การประปาสวนภูมิภาคจะตองชําระใหแกบริษัทฯเมื่อบริษัทฯไดชําระหน้ีคงคาง

ทั้งหมดใหแกผูใหกูตามสัญญาเงินกูครบถวน และ ไดรับการปลดเปลื้องจากภาระหนาที่ตางๆ ตาม

สญัญาเงนิกูแลว จํานวนเงินชดเชยในการขายน้ําประปาดังกลาวซึ่งคํานวณจากปริมาณสวนขาดต้ังเเต

ป 2547 จนป 2550 มจํีานวน ประมาณ 24 ลานบาท  ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาภาระในการ

จายเงินชดเชยดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นคอนข างตํ่า ดังน้ัน บริษัทฯจึงไมไดบันทึกเงินชดเชยดังกลาว

เปนสวนลดจายไวในบญัชี 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

48 “การแสดงรายการและการเปดเผย ขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ” ประกอบดวย  เงนิสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน  เงนิเบกิเกนิ

บัญชี เจาหน้ีการคา เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความ

เสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา และมีความเสี่ยง

จากการกระจุกตัวของลูกหนี้ เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคาหลกัรายเดียวคือการประปาสวน

ภูมิภาค อยางไรก็ตาม เนื่องจากการประปาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานราชการ  ดังน้ัน บริษัทฯและ

บริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ ดังกลาว จํานวนเงนิ

สูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีที่แสดงอยูในงบดุล 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน  

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพ ยและหน้ีสิน

ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง

ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจั ดตามประเภทอัตรา

ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่

ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึง

กอน) ไดดังน้ี  

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

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

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 851 - 851 0.5 - 2.25 
เงินลงทุนชั่วคราว 300 - - - - 300 2.25 - 3.625 
ลูกหนี้การคา - - - - 347 347 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 258 - - - - 258 2.625 

 558 - - 851 347 1,756  

หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้การคา - - - - 49 49 - 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 103 103 - 
เงินกูยมืระยะยาว - - - 9,309 - 9,309 MLR - 1,                   

MLR - 0.5, MLR 
 - - - 9,309 152 9,461  

  
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

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

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 662 - 662 0.5 - 2.25 
เงินลงทุนชั่วคราว 299 - - - - 299 2.25 - 3.50 
ลูกหนี้การคา - - - - 233 233 - 

 299 - - 662 233 1,194  

หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้การคา - - - - 40 40 - 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 103 103 - 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 5,990 - 5,990 MLR - 1, MLR - 0.5 

 - - - 5,990 141 6,131  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาวาไม มีความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัท

ยอยไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีสินทรัพยทาง

การเงินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล อยางไรก็ตาม  บริษัทฯมีหน้ีสินทาง

การเงินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล แตเปนจํานวนเงินที่ไมมีสาระสําคัญ 

31.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญของ บริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้นและ

หนี้สินทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือ เงินกูยืมมีอัตราด อกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณ มูลคายุติธรรมของ สินทรัพยและหน้ีสิน ทางการ

เงนิใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝาย

มีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่

ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคา

ยุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม  

32. การบริหารจดัการทุน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดกําหนดนโยบายและเปาหมายตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

และบริษัทยอย ซึ่งนโยบายตางๆที่กําหนดขึ้นเพื่อใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีเสถียรภาพทางการเงิน

เพื่อใชในการดําเนินงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหน้ีสินตอทุน

เปน 1.15 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราสวนหน้ีสินตอทุนเปน 0.74 : 1) 
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33. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 ใหมเพื่อใหสอด คลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร

สุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การจัดประเภท

รายการใหม ตามที่เคยรายงานไว 

การจัดประเภท

รายการใหม ตามที่เคยรายงานไว 

งบดุล     

 สินทรัพยหมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 776,850,413 674,894,782 544,505,871 509,505,871 

เงินลงทุนชั่วคราว 745,302,296 847,257,927 744,198,000 779,198,000 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 184,482,989 - - - 

 สินทรัพยไมหมุนเวียน    

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน - 184,482,989 - - 

งบกําไรขาดทุน     

คาใชจายในการบริหาร 125,108,434 158,048,389 95,782,563 126,046,923 

คาใชจายทางการเงิน 670,583,495 - 560,057,933 - 

ดอกเบี้ยจาย - 637,643,540 - 529,793,573 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 
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