
  

 
 
 
 
 
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 
 







บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล 

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

         สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2 369,129 324,638 387,595
     เงินลงทุนช่ัวคราว 3 435,000 435,000 285,000
     ลูกหน้ีการคา 144,422 144,422 126,433
     ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทยอย 7 - 12,287 10,286
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
        ดอกเบ้ียคางรับ 3,324 3,324 4,542
        คาใชจายจายลวงหนา 17,716 17,422 4,372
        อ่ืน ๆ 5,650 3,562 2,215
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 975,241 940,655 820,443
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอย 4 - 699,128 -
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5 9,544,035 9,476,306 9,536,450
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน
        คาความนิยมจากการรวมกิจการ - สุทธิ 597,861 - -
        ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 4,293 4,293 4,035
        อ่ืน ๆ 159 125 36
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 10,146,348 10,179,852 9,540,521
รวมสินทรัพย 11,121,589 11,120,507 10,360,964

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
     เจาหน้ีการคา 
        กิจการท่ีเก่ียวของกัน 7 152 27,103 85,610
        บริษัทอ่ืน 26,540 7,306 10,506
     เจาหน้ีเงินประกันผลงาน
        กิจการท่ีเก่ียวของกัน 7 - - 6,600
        บริษัทอ่ืน 2,064 2,064 2,080
     เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
        ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6 280,000 280,000 140,000
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
        คาใชจายคางจาย 39,717 39,411 31,943
        ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 12,025 10,252 8,944
        ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 5,578 5,061 6,387
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 6,071 - -
        เงินปนผลคางจาย 94,500 94,500 -
        อ่ืน ๆ 1,341 1,209 1,077
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 467,988 466,906 293,147
หน้ีสินไมหมุนเวียน
     เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
        สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6 6,545,000 6,545,000 6,720,000
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 6,545,000 6,545,000 6,720,000
รวมหน้ีสิน 7,012,988 7,011,906 7,013,147

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน 8
        ทุนจดทะเบียน
           หุนสามัญ 32,500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
           (31 ธันวาคม 2548 : หุนสามัญ 30,000,000 หุน 
              มูลคาหุนละ 100 บาท) 3,250,000 3,250,000 3,000,000

        ทุนท่ีออกและชําระแลว
           หุนสามัญ 32,500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
              ชําระเต็มมูลคาแลว
           (31 ธันวาคม 2548 : หุนสามัญ 30,000,000 หุน 
              มูลคาหุนละ 100 บาท ชําระเต็มมูลคาแลว) 3,250,000 3,250,000 3,000,000
     สวนเกินมูลคาหุน 475,000 475,000 -
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 17,882 17,882 17,882
        ยังไมไดจัดสรร 365,719 365,719 329,935
รวมสวนของผูถือหุน 4,108,601 4,108,601 3,347,817
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 11,121,589 11,120,507 10,360,964

0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 2549 2549 2548
รายได
     รายไดจากการขายนํ้าประปา 383,949 383,949 334,973
     ดอกเบ้ียรับ 2,351 2,351 -
รวมรายได 386,300 386,300 334,973
คาใชจาย
     ตนทุนขายนํ้าประปา 132,316 137,260 124,090
     คาใชจายในการขายและบริหาร 25,280 20,162 7,157
     สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - 872 -
รวมคาใชจาย 157,596 158,294 131,247
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 228,704 228,006 203,726
ดอกเบ้ียจาย (97,722) (97,722) (82,933)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 9 (698) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 130,284 130,284 120,793

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
     กําไรสุทธิ (บาท) 4.21 4.21 4.03

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 30,937,897 30,937,897 30,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549
(หนวย : พันบาท)

ทุนเรือนหุนท่ีออก จัดสรรแลว
และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 3,000,000          - 17,882               329,935             3,347,817          
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 8) 250,000             475,000             - - 725,000             
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 130,284             130,284             
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 10) - - - (94,500)             (94,500)             
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 3,250,000          475,000             17,882               365,719             4,108,601          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม
งบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548
(หนวย : พันบาท)

ทุนเรือนหุนท่ีออก จัดสรรแลว
และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548 3,000,000         - - 117,780            3,117,780         
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 120,793            120,793            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 3,000,000         - - 238,573            3,238,573         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 3,000,000         - 17,882              329,935            3,347,817         
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 8) 250,000            475,000            - - 725,000            
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 130,284            130,284            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 10) - - - (94,500)             (94,500)             
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 3,250,000         475,000            17,882              365,719            4,108,601         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2549 2549 2548
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 

     กําไรสุทธิสําหรับงวด 130,284 130,284 120,793
     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดําเนินงาน :
           คาเส่ือมราคา 60,597 60,248 54,513
           สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - 872 -
           คาความนิยมตัดจําหนาย 2,501 - -

193,382 191,404 175,306
     สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 
        ลูกหน้ีการคา (17,989) (17,989) 102,512
        ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทยอย 34,090 (2,001) (922)
        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (11,487) (13,437) (10,549)
        สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (89) (89) -
     หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
        เจาหน้ีการคา - บริษัทอ่ืน 104 (3,200) -
        เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (96,933) (58,507) (18,777)
        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,777 7,582 (8,780)
           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 108,855 103,763 238,790
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 

     เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น (150,000) (150,000) -
     เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - (700,000) -
     เงินสดจายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 4) (660,539) - -
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (167) (105) (76)
     เจาหน้ีเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (6,615) (6,615) 25
           เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (817,321) (856,720) (51)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2549 2549 2548
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

     เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 725,000 725,000 -
     เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (35,000) (35,000) (35,000)
           เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 690,000 690,000 (35,000)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (18,466) (62,957) 203,739
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 387,595 387,595 162,814
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 369,129 324,638 366,553

0 0 0
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 

     เงินสดจายในระหวางงวด
        ดอกเบ้ียจาย 98,644 98,644 82,933
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 2,019 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 -  1  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

31 มีนาคม 2549 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล โดยเลือก
นําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล         
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพ่ิมเติมใหอยูใน
รูปแบบเต็มเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

  งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้ง
ลาสุด  ดังน้ัน  งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม  เหตุการณและ         
สถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิน
ควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 นี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวม       
งบการเงิน ของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัท วอเตอรโฟลว 
จํากัด (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ซ่ึงบริษัทฯไดเริ่มลงทุนในเดือนมีนาคม 2549 และมีสัดสวน
การถือหุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 99.99 บริษัทยอยดังกลาวประกอบธุรกิจบริการจัดการ
และซอมบํารุงสาธารณูปโภคของโครงการน้ําประปา 

  บริษัทยอยมีสินทรัพยรวมซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คิดเปนรอยละ 
1.03 โดยไมมีรายไดรวมของบริษัทยอยรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2549  

ยอดคงคางและรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญและเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของ
บริษัทฯและทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 

  ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่เขาซ้ือหุน 
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 1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

   งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ี
ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 โดยมีนโยบายการบัญชีที่ใชเพิ่มเติมระหวาง
งวดปจจุบันดังตอไปนี้ 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย  

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) แสดงมูลคาตามวิธี           
สวนไดเสีย ซ่ึงการบันทึกตามวิธีสวนไดเสียนี้เงินลงทุนจะบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซ้ือมา
และในแตละงวดภายหลังจากวันท่ีซ้ือเงินลงทุนน้ีจะถูกปรับดวยสวนไดเสียท่ีเกิดจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยตามอัตราสวนการลงทุนของบริษัทฯ 

ข) คาความนิยมจากการรวมกิจการ 

คาความนิยมจากการรวมกิจการที่เกิดจากการท่ีบริษัทฯซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยใน
ราคาท่ีสูงกวามูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยถือเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธี
เสนตรงภายในระยะเวลา 20 ป 

2. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 

  บริษัทฯไดจดจํานําสิทธิในการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2549 เปนจํานวนเงินประมาณ 324.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 387.6 ลานบาท) ไวกับกลุมผูใหกูเพ่ือคํ้า
ประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ 

3. เงินลงทุนชั่วคราว 

  เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ประกอบดวยเงินฝากประจําระยะเวลา 6 เดือนกับธนาคาร
ในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 ตอป โดยจะครบกําหนด      
รับชําระเงินคืนในเดือนกันยายน 2549 และเงินลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารในประเทศอีกแหงหนึ่ง
เปนจํานวนเงิน 385 ลานบาท บัตรเงินฝากดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป และมีอายุระหวาง 3 ถึง 
6 เดือน โดยจะครบกําหนดรับชําระเงินคืนในระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2549 เงินฝากประจํา
และบัตรเงินฝากดังกลาวมีภาระค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ 
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4. เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอย 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
 ทุน สัดสวน เงินลงทุน  

ชื่อกิจการ ชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
  รอยละ    
บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด  10,000 99.99 700,000 699,128 - 
   700,000 699,128 - 

บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 

เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2549 บริษัทฯไดเขาซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 
จํานวน 100,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนเรือนหุนของบริษัทดังกลาว ในราคาหุนละ 7,000 
บาท รวมเปนเงิน 700,000,000 บาท  

มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่รับภาระ ณ วันท่ีซ้ือและไดรับเงินลงทุนในบริษัท วอเตอรโฟลว 
จํากัด ปรากฏดังน้ี 

  (หนวย : พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 39,461 
ลูกหนี้การคา 23,804 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,331 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 34 
ท่ีดิน อาคารเเละอุปกรณ 68,015 
เจาหนี้การคา (27,404) 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (8,604) 
รวมสินทรัพยสุทธิ 99,637 
บวก : คาความนิยมจากการรวมกิจการ 600,363 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 700,000 
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (39,461) 
เงินสดจายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 660,539 
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5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

บริษัทฯไดนําท่ีดินและสินทรัพยที่ใชในการผลิตน้ําประปาไปจดจํานองไวกับกลุมผูใหกูเพ่ือคํ้าประกัน
วงเงินกูยืมระยะยาวจากกลุมผูใหกูดังกลาว 

6. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน/เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

  บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับกลุมผูใหกูซ่ึงประกอบดวยธนาคารในประเทศ 3 แหงใน
วงเงินกูยืมรวม 7,000 ลานบาท โดยแบงเปนเงินกูยืมวงเงินที่ 1 จํานวน 5,200 ลานบาท และเงินกูยืมวงเงินท่ี 
2 จํานวน 1,800 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.75 ตอปสําหรับวงเงินท่ี 1 และรอยละ 8.25 ตอป
สําหรับวงเงินที่ 2 ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2544 จนถึงเดือนตุลาคม 2546 อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่า (MLR) 
สําหรับชวงเวลาจนถึงกอนวันที่เริ่มการขายนํ้าประปา อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมข้ันตํ่าหักรอยละ 1 (MLR - 1%) 
สําหรับชวงระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่เริ่มการขายนํ้าประปา และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมข้ันตํ่าหรืออัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่าหักรอยละ 1 (MLR or MLR - 1%) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สําหรับชวงระยะเวลา
ท่ีเหลือ เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดการจายชําระคืนเปนงวด ๆ  รายไตรมาส โดยเริ่มจายชําระงวดแรกใน
เดือนมกราคม 2548 กําหนดการจายชําระคืนเงินกูยืมในแตละป มีดังนี้ 

ป การชําระคืนเงนิกูยืม 
2548  รอยละ 2.00 
2549  รอยละ 2.00 
2550  รอยละ 10.00 
2551  รอยละ 14.34 
2552  รอยละ 14.34 
2553  รอยละ 14.34 
2554  รอยละ 14.34 
2555  รอยละ 14.34 
2556  รอยละ 14.30 

เงินกูยืมดังกลาวมีหลักประกันคือการจดจํานองที่ดินและส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินของบริษัทฯ ใบหุน
ของบริษัทฯ การโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปา สิทธิการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคาร
และสิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯไดจัดประเภทเงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 280 ลานบาท ประกอบดวยจํานวนรอยละ 1.5 ของเงินกูยืม 
ซ่ึงเปนสวนที่ถึงกําหนดชําระในป 2549 คิดเปนจํานวนเงิน 105 ลานบาท และจํานวนรอยละ 2.5 ของเงิน 
กูยืม ซ่ึงเปนสวนที่ถึงกําหนดชําระในป 2550 คิดเปนจํานวนเงิน 175 ลานบาท 

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

  ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการถือ
หุนหรือการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการบางสวนรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและ
เกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ัน โดยเปนไปตามปกติธุรกิจของ
บริษัทฯโดยสามารถสรุปไดดังน้ี  

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2549 2549 2548  
ตนทุนการผลิตน้ําประปา 45.5 70.8 64.8 ราคาตามสัญญา 
คาธรรมเนียมการบริหาร - - 1.1 ตามเกณฑที่ตกลงรวมกัน 
คาตอบแทนกรรมการ 2.3 2.3 0.2 ตามมติที่ประชุมกรรมการ 

ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัทฯ 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2549 2548 

ลูกหนี้อื่น – บริษัทยอย    
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - 12,287 10,286 
 - 12,287 10,286 
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 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัทฯ 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2549 2548 

เจาหน้ีการคา – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย    
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - 27,103 21,861 
 - 27,103 21,861 
กิจการที่เกี่ยวของกัน    
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - - 63,749 
- บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด 152 - - 
 152 - 63,749 
 152 27,103 85,610 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - - 6,600 

 - - 6,600 

8. ทุนเรือนหุน 

  เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯเพิ่มทุน             
จดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 3,000 ลานบาท เปน 3,250 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ 2.5 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในราคาขายหุนละ 290 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 725 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เปนทุน         
จดทะเบียน 3,250 ลานบาท เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2549 

9. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 เน่ืองจากมีผลขาดทุนทางภาษีจากปกอน ๆ ยกมาสูงกวา
กําไรสุทธิสําหรับงวด 



 -  7  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2549 คํานวณข้ึนในอัตรารอยละ 30 ของกําไรทางบัญชีหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตาง ๆ ที่ไม
อนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี 

10. เงินปนผลจาย 

  เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติใหบริษัทฯ จายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุนละ 3.15 บาท รวมเปนเงิน 94.5 ลานบาท ใหแกผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฎในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยบริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2549 

11. สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน 

  บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากบัตรสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1382(2)/2545 สําหรับการ
ผลิตนํ้าประปา เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2545 โดยบริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนภายใตเง่ือนไขบางประการ 
สิทธิประโยชนดังกลาวมีสาระสําคัญดังน้ี 

- การยกเวนอากรขาเขาของการนําเขาเครื่องจักรที่เขาตามเงื่อนไขที่ระบุไว 

- การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม มี
กําหนดระยะเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน  

12. หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงเหลืออยูเปน
จํานวนเงิน 61.0 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 61.0 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 
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13. สวนลดในการขายน้ําประปา/สวนลดจากคาจางผลิตนํ้าประปา 

13.1) ตามที่ไดระบุไวในสัญญาซ้ือขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯและการประปาสวนภูมิภาค บริษัทฯจะให
เงินชดเชยแกการประปาสวนภูมิภาคจากการท่ีบริษัทฯมีคาใชจายนอยลงจากการที่บริษัทฯไมตอง
จัดสงน้ําประปาในปริมาณสวนขาด ซ่ึงคํานวณจากปริมาณนํ้าประปาที่การประปาสวนภูมิภาคซ้ือจริง
ที่ตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาข้ันตํ่าท่ีตองซ้ือ โดยเงินชดเชยคํานวณจากปริมาณสวนขาดคูณดวยอัตรา
สวนลดตามสูตรการคํานวณที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา โดยบริษัทฯมีกําหนดการชําระเงิน
ชดเชยดังกลาวเม่ือบริษัทฯไดชําระหนี้คงคางทั้งหมดใหแกผูใหกูตามสัญญาเงินกูครบถวน และไดรับ
การปลดเปลื้องจากภาระหนาท่ีตาง ๆ ตามสัญญาเงินกูแลว โดยบริษัทฯตกลงใหการประปาสวน
ภูมิภาคสามารถนําจํานวนสะสมของเงินชดเชยดังกลาวมาหักออกจากคาน้ําประปาท่ีการประปาสวน
ภูมิภาคจะตองชําระใหแกบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาภาระตองจายคืนเงิน
ชดเชยในการขายน้ําประปาดังกลาวใหกับการประปาสวนภูมิภาคในอนาคตมีโอกาสเกิดข้ึนคอนขาง
ตํ่า บริษัทฯจึงไมไดบันทึกเงินชดเชยดังกลาวเปนสวนลดจายในบัญชี 

13.2) ตามที่ไดระบุไวในสัญญาดําเนินการผลิตและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) 
ระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทยอยจะใหเงินชดเชยแกบริษัทฯจากการท่ีบริษัทยอยมีคาใชจาย
นอยลงจากการที่บริษัทยอยไมตองจัดสงน้ําประปาในปริมาณสวนขาด ซ่ึงคํานวณจากปริมาณ
น้ําประปาที่บริษัทฯซ้ือจากบริษัทยอยท่ีตํ่ากวาปริมาณน้ําประปาข้ันตํ่าที่ตองซ้ือ โดยเงินชดเชย
คํานวณจากปริมาณสวนขาดคูณดวยอัตราสวนลดตามสูตรการคํานวณที่กําหนดในสัญญาดําเนินการ
ผลิตและบํารุงรักษา โดยบริษัทยอยมีกําหนดการชําระเงินชดเชยดังกลาวเม่ือบริษัทฯไดชําระหน้ี     
คงคางทั้งหมดใหแกผูใหกูตามสัญญาเงินกูครบถวน และไดรับการปลดเปลื้องจากภาระหนาท่ีตาง ๆ 
ตามสัญญาเงินกูแลว โดยบริษัทยอยตกลงใหบริษัทฯสามารถนําจํานวนสะสมของเงินชดเชยดังกลาว
มาหักออกจากคาน้ําประปาที่บริษัทฯจะตองชําระใหแกบริษัทยอย อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของ
บริษัทฯเช่ือวาภาระของบริษัทยอยที่ตองจายคืนเงินชดเชยในการซ้ือนํ้าประปาดังกลาวใหแกบริษัทฯ       
มีโอกาสเกิดข้ึนคอนขางตํ่าในอนาคต บริษัทฯจึงไมไดบันทึกเงินชดเชยดังกลาวเปนสวนลดรับใน
บัญชี 
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14. คดีฟองรอง 

  ในเดือนตุลาคม 2547 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดย่ืนคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเพื่อขอใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาใหบริษัทฯชําระคาใชจายทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับการ
ผลิตและจําหนายน้ําประปาตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปาระหวางการประปาสวนภูมิภาคและบรษิัทฯ 

ในเดือนกุมภาพันธ 2548 บริษัทฯไดยื่นคําคัดคานตอบขอเรียกรองดังกลาว และไดย่ืนขอเรียกรองแยง
ตอการประปาสวนภูมิภาค โดยขอใหอนุญาโตตุลาการมีคําส่ังใหการประปาสวนภูมิภาครับผิดชอบในการ
ชําระเงินคาเชาพ้ืนที่รายปสําหรับการวางทอในเขตทางหลวงสําหรับทอจายน้ําใหแกผูบริโภค (Local 
Distribution Network) ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 13 ลานบาทตอป  

  ขณะนี้บริษัทฯและการประปาสวนภูมิภาคกําลังอยูระหวางการเจรจาเพื่อหาแนวทางในการยุติขอ
พิพาทดังกลาว กระบวนการอนุญาโตตุลาการจึงยังไมเริ่มตนข้ึนในขณะนี้ 

บริษัทฯไมไดมีการต้ังสํารองเผื่อผลเสียหายจากขอพิพาทดังกลาวไวในบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของ
บริษัทฯเช่ือวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินท่ีเปนสาระสําคัญจากคดีฟองรองดังกลาว 

15. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลักเดียวคือการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปา และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร (ขาดทุน) และสินทรัพย
ท้ังหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

16. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 

 


