
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 



 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท น้าํประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสด
รวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 ของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึง
ผูบริหารของกจิการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี ้สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกีย่วกบัการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลทีขั่ดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากดัโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกจิการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป เนือ่งจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพยีงสอบทาน 
ดงันัน้ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

 2

 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ําประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอย และ            
งบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จาํกดั (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550   
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี                   
11 กมุภาพนัธ 2551 และไดใหขอสังเกตเก่ียวกบัการเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกีย่วกบัการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกจิการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ              
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ เปนสวนหน่ึงของงบการเงนิท่ีขาพเจาไดตรวจสอบ
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอืน่ใดภายหลังจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

 

 

 

ศุภชัย ปญญาวฒัโน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2551  
 



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 568,972            674,895            433,280            509,506            

เงินลงทุนชั่วคราว 4 862,966            847,258            779,198            779,198            

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 5 254,584            184,483            -                       -                       

ลูกหนี้การคา 6 308,384            292,704            199,789            185,942            

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2 370                   16                     4,689                4,689                

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 15,707              14,117              7,604                7,047                

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2 29,338              42,592              -                       -                       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบ้ียคางรับ 9,910                8,172                9,902                7,579                

   คาใชจายจายลวงหนา 38,946              33,768              34,081              29,179              

   เงินจายลวงหนาคางานกอสราง 1,887                -                       1,887                -                       

   อ่ืน ๆ 43,181              44,224              3,875                3,382                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,134,245         2,142,229         1,474,305         1,526,522         

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                       -                       4,464,993         4,575,437         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 9,054,794         9,196,857         8,984,428         9,123,573         

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอน

   เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 9 4,199,587         4,258,205         -                       -                       

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 10 2,982,413         3,079,619         -                       -                       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 2,631                3,634                777                   435                   

   อ่ืน ๆ 346                   604                   58                     319                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 16,239,771       16,538,919       13,450,256       13,699,764       
รวมสินทรัพย 18,374,016       18,681,148       14,924,561       15,226,286       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 11 8,220                3,004,836         -                       3,000,000         

เจาหน้ีการคา 

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2 -                       -                       2,594                4,640                

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 52,902              58,897              23,981              43,162              

เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2 15                     137,340            -                       -                       

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2 -                       1,251                -                       -                       

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 3,375                3,177                2,712                2,514                

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 12 1,522,673         1,411,800         1,078,673         1,028,800         

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

   คาใชจายคางจาย 43,928              47,440              26,772              25,415              

   ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 21,968              20,339              13,077              12,171              

   ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 15,948              10,606              10,828              10,170              

   อ่ืน ๆ 2,792                9,377                681                   1,650                

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,671,821         4,705,063         1,159,318         4,128,522         

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย 2 -                       -                       5,000                5,000                

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 12 8,517,039         9,261,312         5,437,737         5,989,510         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,517,039         9,261,312         5,442,737         5,994,510         

รวมหนี้สิน 10,188,860       13,966,375       6,602,055         10,123,032       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550

(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

     (31 ธันวาคม 2550: หุนสามัญ 3,290,000,000 หุน

        มูลคาหุนละ 1 บาท) 13 3,990,000         3,290,000         3,990,000         3,290,000         

สวนเกินมูลคาหุน 13 2,637,770         483,000            2,637,770         483,000            

กําไรสะสม

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

   จัดสรรแลว - สํารองอ่ืน 14 72,447              -                       72,447              -                       

   ยังไมไดจัดสรร 1,662,157         1,123,775         1,223,289         931,254            

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

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

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 8,161,011         4,695,412         8,322,506         5,103,254         

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 24,145              19,361              -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 8,185,156         4,714,773         8,322,506         5,103,254         

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 18,374,016       18,681,148       14,924,561       15,226,286       

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายนํ้าประปา 15 857,984              500,646              562,137              500,646              

รายไดจากการบริการ 7,468                 -                         -                         -                         

ดอกเบ้ียรับ 8,593                 8,743                 6,372                 8,498

รายไดอ่ืน 578                    -                         330                    617                    

รวมรายได 874,623              509,389              568,839              509,761              

คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 279,296              130,255 154,226              130,992

คาใชจายในการขายและบริหาร 59,208                43,782 48,317                42,858

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                         -                         55,222                -                         

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   น้ําประปาตัดจําหนาย 10 48,603                -                         -                         -                         

รวมคาใชจาย 387,107              174,037              257,765              173,850              

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 487,516              335,352              311,074              335,911              

ดอกเบ้ียจาย (176,468)            -105,432 (128,205)            -105,432

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (961)                   -                         -                         -                         
กําไรสุทธิสําหรับงวด 310,087              229,920              182,869              230,479              

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 307,667              229,920              182,869              230,479              

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,420                 -                         
310,087              229,920              

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.09                   0.07                   0.05                   0.07                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 3,597,692,308    3,250,000,000    3,597,692,308    3,250,000,000    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายนํ้าประปา 15 1,702,943           972,865              1,113,898           972,865              

รายไดจากการบริการ 14,474                -                         -                         -                         

ดอกเบ้ียรับ 14,362                16,495                11,260                16,046

รายไดอ่ืน 1,267                 -                         660                    617                    

รวมรายได 1,733,046           989,360              1,125,818           989,528              

คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 541,389              257,651 297,182              257,770

คาใชจายในการขายและบริหาร 93,470                63,492 69,436                61,702

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                         -                         110,444              -                         

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   น้ําประปาตัดจําหนาย 10 97,206                -                         -                         -                         

รวมคาใชจาย 732,065              321,143              477,062              319,472              

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,000,981           668,217              648,756              670,056              

ดอกเบ้ียจาย (381,834)            -215,337 (284,274)            -215,337

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (3,534)                -                         -                         -                         
กําไรสุทธิสําหรับงวด 615,613              452,880              364,482              454,719              

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 610,829              452,880              364,482              454,719              

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 4,784                 -                         
615,613              452,880              

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.18                   0.14                   0.11                   0.14                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 3,443,846,154    3,250,000,000    3,443,846,154    3,250,000,000    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิกอนภาษี 619,147              452,880              364,482              454,719              

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 278,351              135,669              162,210              134,223              

   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                         110,444              -                         

   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย 97,206                -                         -                         -                         

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (345)                   -                         -                         -                         

   คาใชจายดอกเบี้ย 381,834              215,337              284,274              215,337              

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหน้ีสินดําเนินงาน 1,376,193           803,886              921,410              804,279              

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้การคา (15,679)              29,357                (13,846)              29,357                

   ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (354)                   -                         -                         (659)                   

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (1,590)                1,455                 (557)                   1,330                 

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,215)                (26,721)              (9,836)                (26,379)              

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 258                    (15)                     261                    (15)                     

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

   เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                         (260)                   (2,046)                (2,478)                

   เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน (5,995)                (13,748)              (19,182)              (13,680)              

   เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (105,725)            -                         -                         -                         

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 6,506                 3,478                 7,841                 3,692                 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,252,399           797,432              884,045              795,447              

   จายดอกเบ้ีย (395,352)            (215,488)            (290,163)            (215,488)            

   จายภาษีเงินได (14,489)              (470)                   (110)                   (82)                     

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 842,558              581,474              593,772              579,877              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (15,708)              -45,000 -                         -49,000

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพ่ิมขึ้น (70,101)              -                         -                         -                         

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง 13,254                -                         -                         -                         

เงินสดจายสุทธิเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         (3,498,488)         -                         (3,637,416)         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น (23,923)              -79,314 (23,065)              -79,273

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพ่ิมขึ้น (50,184)              -                         -                         -                         

จายดอกเบ้ียสวนที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย (25,869)              -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 350                    -                         -                         -                         

เจาหน้ีเงินประกันผลงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (1,054)                142 197                    142

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (173,235)            (3,622,660)         (22,868)              (3,765,547)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (2,996,616)         3,000,000           (3,000,000)         3,000,000           

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน - สุทธิ 2,854,770           -                         2,854,770           -                         

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 60,000                637,416              -                         637,416              

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (693,400)            -350,000 (501,900)            -350,000

เงินปนผลจาย -                         -162,500 -                         -162,500

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (775,246)            3,124,916           (647,130)            3,124,916           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (105,923)            83,730                (76,226)              (60,754)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 674,895              356,130 509,506              352,959
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 568,972              439,860              433,280              292,205              

-                         -                         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 

รายการท่ีมิใชเงินสด

   งานระหวางกอสรางเพ่ิมขึ้นจากเจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 22,301                -                         -                         -                         

   โอนเงินมัดจําคาซ้ือที่ดินเปนที่ดิน -                         15,000                -                         15,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

ผลแตกตางของการจัด

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ สวนของผูถือหุน

 และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท สวนนอยของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 3,250,000              475,000                 51,602                  -                            713,621                 (600,363)                       -                                   3,889,860              

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย -                            -                            -                            -                            -                            -                                    81,818                         81,818                  

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            452,880                 -                                    -                                   452,880                 

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย -                            -                            347,398                 -                            (347,398)               -                                    -                                   -                            

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 17) -                            -                            -                            -                            (162,500)               -                                    -                                   (162,500)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 3,250,000              475,000                 399,000                 -                            656,603                 (600,363)                       81,818                         4,262,058              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,290,000              483,000                 399,000                 -                            1,123,775              (600,363)                       19,361                         4,714,773              

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 13) 700,000                 2,154,770              -                            -                            -                            -                                    -                                   2,854,770              

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 14) -                            -                            -                            72,447                  (72,447)                 -                                    -                                   -                            

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - -                            610,829                 - 4,784                           615,613                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 3,990,000              2,637,770              399,000                 72,447                  1,662,157              (600,363)                       24,145                         8,185,156              

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว -

และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร รวม

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

กําไรสุทธิสาํหรับงวด - - - -                               454,719                   454,719                   

จัดสรรเปนสํารองตามกฏหมาย -                               -                               347,398                   -                               (347,398)                  -                               

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 17) -                               -                               -                               -                               (162,500)                  (162,500)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 3,250,000                 475,000                   399,000                   -                               661,504                   4,785,504                 

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

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 13) 700,000                   2,154,770                 -                               -                               -                               2,854,770                 

จัดสรรเปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 14) -                               -                               -                               72,447                     (72,447)                    -                               

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - -                               364,482                   364,482                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 3,990,000                 2,637,770                 399,000                   72,447                     1,223,289                 8,322,506                 

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 1

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2543 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนต้ังใน
ประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม     
อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใตสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับกปภ. 
ซ่ึงไดลงนามเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2543 เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีเร่ิมตนขายนํ้าประปา (วันท่ี 
21 กรกฎาคม 2547) และภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (“ผูใหสัมปทาน”) เปนระยะเวลา 25 ปนับต้ังแตวันท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เม่ือบริษัทฯได
ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะซ้ือ
กิจการประปาของบริษัทฯท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของซ้ือกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด แตตองแจงให
บริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน 

หุนสามัญของบริษัทฯไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2551 

ท่ีอยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 30/10 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป โดยไดมีการปรับการแสดงรายการตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน (หมายเหตุ 1.4) 
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี           
31 ธันวาคม 2550 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของบริษัทฯและบริษัทยอยในระหวางงวด
ปจจุบัน 

1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 39 และฉบับท่ี 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 25 ฉบับท่ี 31 ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 41 ฉบับท่ี 43 และฉบับท่ี 51 ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
กิจการเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  
  (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
รายไดอื่น - - 0.4 0.6 ราคาตามสัญญา 
ตนทุนการผลิตน้ําประปา - - 7.2 5.8 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน      

คาธรรมเนียมบริการ 0.2 - - - ราคาตามสัญญา 
  (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินรวม 

 2551 2550 2551 2550      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
รายไดอื่น - - 0.7 0.6 ราคาตามสัญญา 
ตนทุนการผลิตน้ําประปา - - 14.2 10.5 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน      

คางานระหวางกอสราง 20.5 - - - ราคาตามสัญญา 
คาธรรมเนียมบริการ 0.4 - - - ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน      

บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 4,689 4,689 
 - - 4,689 4,689 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 370 16 - - 
 370 16 - - 
 370 16 4,689 4,689 
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการ 
ท่ีเก่ียวของกัน 

    

-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 29,338 42,592 - - 
 29,338 42,592 - - 
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน      

บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 2,594 4,640 
 - - 2,594 4,640 
เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 15 24,033 - - 
- บริษัท ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส จํากัด - 113,301 - - 
- บริษัท ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด  - 6 - - 
 15 137,340 - - 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการ               
ท่ีเก่ียวของกัน 

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 1,251 - - 
 - 1,251 - - 
เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย     
-  บริษัท วอเตอรโฟลว จํากดั - - 5,000 5,000 
 - - 5,000 5,000 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย
เกี่ยวกับเงินเดือน โบนัสและคาเบ้ียประชุมใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 13.1 ลานบาท 
และ 18.4 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9.9 ลานบาท และ 12.1 ลานบาท ตามลําดับ)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3. 

บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานําสิทธิในการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมี         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 เเละ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงินประมาณ 503.3 ลานบาท 
และ 592.9 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 433.2 ลานบาท และ 509.5 ลานบาท 
ตามลําดับ) ไวกับกลุมผูใหกูเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยดังกลาว โดย
บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถถอนเงินเพื่อนํามาใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติได 

4. เงินลงทุนชั่วคราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวเปนเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 3 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบ้ียระหวาง
รอยละ 2.25 ถึง 3.00 ตอป และบริษัทฯไดนําเงินฝากประจําธนาคารดังกลาวซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี                  
30 มิถุนายน 2551 จํานวนรวม 779.2 ลานบาท ไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ (31 ธันวาคม 
2550: 779.2 ลานบาท) 

5. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

 ยอดคงเหลือดังกลาว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ประกอบดวยเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศจํานวน 254.1 ลานบาท ซ่ึงเปนบัญชีท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อกันไวเปนสํารองสําหรับการจายคืน
เงินตน 1 งวด ซ่ึงมีกําหนดชําระทุก 6 เดือน และดอกเบ้ีย 3 งวด ซ่ึงมีกําหนดชําระเปนรายเดือน ตาม
เง่ือนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหนึ่ง  

6. ลูกหนี้การคา 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 เเละ 31 ธันวาคม 2550 ยอดลูกหนี้การคามีอายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึง
กําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
   (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม
2550 

 ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ   
บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 10 10 100 100 700,000 700,000 
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด และบริษัทยอย 1,200 1,200 98 98 3,998,310 3,998,310 

     4,698,310 4,698,310 
หัก:  คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

สะสม 
    

(213,317) (102,873) 
    (20,000) (20,000) หัก:  เงินปนผลรับจากกําไรกอนการซื้อหุน 

    4,464,993 4,575,437 รวม 

บริษัทฯไดนําใบหุนบริษทั ประปาปทุมธานี จํากดั บางสวนไปจํานําไวกับกลุมผูใหกูของบริษัทฯและ
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั เพื่อคํ้าประกนัเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวบางสวนจากกลุม
ผูใหกูของบริษัทฯและบริษทัยอยดังกลาว 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2551 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 9,196,857 9,123,573 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 23,923 23,065 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธติามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (5) - 
คาเสื่อมราคาสําหรับโอนเปนตนทุน (301) - 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (165,680) (162,210) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 9,054,794 8,984,428 

บริษัทฯไดนําท่ีดินและสินทรัพยท่ีใชในการผลิตน้ําประปามูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน
2551 จํานวน 8,936 ลานบาท ไปจดจํานองไวกับกลุมผูใหกูเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะส้ันและเงิน
กูยืมระยะยาว  
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9. สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 4,258,205 
ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 54,053 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (112,671) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 4,199,587 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา            
สวนภูมิภาคภายหลังจากส้ินสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัดไดนําท่ีดิน โรงผลิตน้ําประปาและระบบในการจายน้ําประปาไป                
จดจํานองไวกับกลุมผูใหกูเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูยืมระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากกลุม
ผูใหกูดังกลาว 

10. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 31 ธันวาคม 2550 มิถุนายน 2551 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 3,169,109 3,169,109 
หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนายสะสม (186,696) (89,490) 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - สุทธิ 2,982,413 3,079,619 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
30 มิถุนายน 

2551 
31 ธันวาคม

2550 
เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร - 3,000,000 - 3,000,000 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 8,220 4,836 - - 
 8,220 3,004,836 - 3,000,000 

 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 8

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะส้ันของบริษัทฯมีหลักประกันคือ การจดจํานองท่ีดินและส่ิง
ปลูกสรางบนท่ีดินของบริษัทฯ การจํานําใบหุนบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด บางสวน การโอนสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปา สิทธิการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิการรับ
ผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย  

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยแหงหนึ่ง มีหลักประกันคือการจดจํานองท่ีดินและส่ิงปลูก
สรางบนท่ีดินของบริษัทยอยดังกลาว การจํานําเงินฝากประจําธนาคารและใบหุนของบริษัทยอย การ
โอนสิทธิตามสัญญาสัมปทาน สัญญาการกอสรางการทํางาน สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปา สิทธิการรับเงินจากการประปาสวนภูมิภาค สิทธิการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และ
สิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย 

12. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน/เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
30 มิถุนายน 

 2551 
31 ธันวาคม 

2550 
30 มิถุนายน  

2551 
31 ธันวาคม 

2550 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 6,516,410 7,018,310 6,516,410 7,018,310 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 3,523,302 3,654,802 - - 

 10,039,712 10,673,112 6,516,410 7,018,310 
(1,522,673) (1,411,800) (1,078,673) (1,028,800) หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่     

        8,517,039 9,261,312 5,437,737 5,989,510 ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มี
รายละเอียดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 10,673,112 7,018,310 
บวก: กูเพิ่ม 60,000 - 
หัก: จายคืนเงินกู (693,400) (501,900) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 10,039,712 6,516,410 
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บริษัทฯ  

 เงินกูยืมของบริษัทฯมีหลักประกันคือการจดจํานองท่ีดินและส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินของบริษัทฯ      
การจํานําเงินฝากประจําธนาคาร ใบหุนของบริษัทฯ และใบหุนบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
บางสวน การโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปา สิทธิการรับเงินตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และสิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เปนตน 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  

 เงินกูยืมของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด มีหลักประกันคือการจดจํานองท่ีดินและส่ิงปลูกสรางบน
ท่ีดินของบริษัทดังกลาว การจํานําเงินฝากประจําธนาคาร ใบหุนของบริษัทดังกลาวและใบหุนบริษัท 
บีเจที วอเตอร จํากัด การโอนสิทธิตามสัญญาสัมปทาน สัญญาการกอสรางการทํางาน สิทธิในการ
ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา สิทธิการรับเงินจากการประปาสวนภูมิภาค สิทธิการรับเงิน
ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน  

13. ทุนเรือนหุน 

 เม่ือวันท่ี 12 ถึง 13 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในสวนท่ีจะเสนอขายแก
ประชาชนท่ัวไปจํานวน 700 ลานหุน ในราคาหุนละ 4.20 บาท คิดเปนเงินจํานวน 2,940 ลานบาท และ
ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน คาใชจายท่ี
เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนดังกลาวจํานวน 85.2 ลานบาทไดแสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุน บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลวดังกลาวตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 

14. สํารองอ่ืน 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2551 
กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป 
ในระหวางไตรมาสสองของป 2551 บริษัทฯไดดําเนินการจัดสรรสํารองดังกลาวจากกําไรสุทธิ
ประจําป 2550 จํานวน 72.4 ลานบาท 
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15. รายไดจากการขายน้ําประปา 

 ยอดรายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ไดรวมรายไดจํานวน 16 ลานบาท และ 27 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเกิด
จากปริมาณนํ้าประปาท่ีการประปาสวนภูมิภาคซ้ือจริงสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ต่ํากวาปริมาณ
น้ําประปาข้ันตํ่าท่ีตองซ้ือสําหรับระยะเวลาดังกลาว ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาซ้ือขาย
น้ําประปา 

16. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปา 
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร (ขาดทุน) และ
สินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตร
ตามท่ีกลาวไว 

17. เงินปนผล 

  (หนวย: พันบาท) 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน    

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2550 

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวน
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
งวดบัญชีต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหแกผูถือหุน
ที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 
วันที่ 19 มีนาคม 2550 162,500 0.05 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2550  162,500  

18. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

18.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 109.3 ลานบาท (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 51.0 ลานบาท) ท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง 

18.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอ่ืน 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด เพื่อให
บริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการผลิตและจายน้ําประปาและการซอมบํารุงรักษา โดยภายใต
เง่ือนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตองจายคาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา  
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ข) บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไดทําสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุงกับบริษัท บีเจที   
วอเตอร จํากัด เพื่อใหบริษัทดังกลาวบริหารจัดการผลิตและจายน้ําประปาและการซอม
บํารุงรักษา โดยภายใตเง่ือนไขสัญญาดังกลาว บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ตองจายคาบริการ
ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ค) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาสถานท่ีทําการกับ
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน และภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่นๆ เปนจํานวนเงินรวม 2.3 ลานบาท 

ง) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปนจํานวน
เงินไมเกิน 162 ลานบาท ในกรณีท่ีบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ขาดสภาพคลองซ่ึงเปนไปตาม
สัญญา Sponsor Support Agreement ระหวางบริษัทฯกับกลุมผูใหกูของบริษัทยอยดังกลาว 

18.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร    

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 258.3 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกัน
ตามสัญญาซ้ือขายนํ้าประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 209.6 ลานบาท เพ่ือคํ้าประกันการใช
ไฟฟาจํานวน 47.5 ลานบาท และคํ้าประกันซองประกวดราคาจํานวน 1.2 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: เพื่อคํ้าประกันตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 50.0 ลานบาท 
และเพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 15.9 ลานบาท) 

18.4 คดีฟองรอง 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหน่ึงยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคานท่ี 2) รวมกับ
การประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานท่ี 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 64.5 ลานบาท จากการละเมิด
สิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา ตอมาเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 
2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  

 ตอมาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพ่ือคัดคานคําช้ีขาดของ           
คณะอนุญาโตตุลาการที่ใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการต้ังสํารองเผ่ือผลเสียหายจากขอพิพาทดังกลาว
ไวในบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเช่ือวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินท่ีเปน
สาระสําคัญจากขอพิพาทดังกลาว  
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19. สวนลดในการขายน้ําประปา 

 ตามที่ไดระบุไวในสัญญาซ้ือขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯและการประปาสวนภูมิภาค บริษัทฯจะให
เงินชดเชยแกการประปาสวนภูมิภาคจากการที่บริษัทฯมีคาใชจายนอยลงจากการที่บริษัทฯไมตองจัดสง
น้ําประปาในปริมาณสวนขาด ซ่ึงคํานวณจากปริมาณนํ้าประปาท่ีการประปาสวนภูมิภาคซ้ือจริงท่ีต่ํากวา
ปริมาณนํ้าประปาข้ันต่ําท่ีตองซ้ือ โดยเงินชดเชยคํานวณจากปริมาณสวนขาดคูณดวยอัตราสวนลดตาม
สูตรการคํานวณที่กําหนดในสัญญาซ้ือขายน้ําประปา โดยบริษัทฯตกลงใหการประปาสวนภูมิภาค
สามารถนําจํานวนสะสมของเงินชดเชยดังกลาวมาหักออกจากคาน้ําประปาสวนท่ีเกินกวาปริมาณนํ้าข้ัน
ต่ําท่ีการประปาสวนภูมิภาคจะตองชําระใหแกบริษัทฯเม่ือบริษัทฯไดชําระหนี้คงคางท้ังหมดใหแกผูให
กูตามสัญญาเงินกูครบถวน และไดรับการปลดเปล้ืองจากภาระหนาท่ีตางๆ ตามสัญญาเงินกูแลว จํานวน
เงินชดเชยในการขายนํ้าประปาดังกลาวซ่ึงคํานวณจากปริมาณสวนขาดตั้งแตป 2547 จนถึงป 2550 มี
จํานวนประมาณ 24 ลานบาท ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาภาระในการจายเงินชดเชยดังกลาวมี
โอกาสเกิดข้ึนคอนขางต่ํา ดังนั้น บริษัทฯจึงไมไดบันทึกเงินชดเชยดังกลาวเปนสวนลดจายไวในบัญชี 

20. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีของงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

21. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด มีมติเห็นชอบ
ใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2551 ในอัตราหุนละ 8.33 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 100         
ลานบาท ซ่ึงมีกําหนดจายเงินปนผลในเดือนกันยายน 2551 

22. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 
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