
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 



 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวม สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสด

รวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2551 และ 2550 ของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่ง

ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา

เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร

ของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน 

ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

 2 

 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ            

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550   

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่                   

11 กุมภาพันธ 2551 และไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน

บริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทีแ่สดงเปรียบเทียบไว ณ ที่น้ี เปนสวนหน่ึงของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบ

และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันที่ในรายงานน้ัน  

 

 

 

ศุภชัย ปญญาวัฒโน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 7 พฤศจิกายน 2551  

 



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 1,079,737        674,895           852,575           509,506           

เงินลงทุนชั่วคราว 4 594,982           847,258           574,198           779,198           

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 5 256,005           184,483           -                       -                       

ลูกหนี้การคา 6 330,490           292,704           214,995           185,942           

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 2 535                  16                    4,689               4,689               

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 17,246             14,117             9,158               7,047               

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่เกี่ยวของกัน 2 13,354             42,592             -                       -                       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

   ดอกเบี้ยคางรับ 2,834               8,172               2,809               7,579               

   คาใชจายจายลวงหนา 23,123             28,896             19,643             24,307             

   อื่น ๆ 31,930             44,224             3,010               3,382               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,350,236        2,137,357        1,681,077        1,521,650        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                       -                       4,409,165        4,575,437        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 8,992,348        9,196,857        8,923,634        9,123,573        

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอน

   เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 9 4,168,549        4,258,205        -                       -                       

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 10 2,933,276        3,079,619        -                       -                       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 2,560               3,634               777                  435                  

   อื่น ๆ 5,339               5,476               4,979               5,191               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 16,102,072       16,543,791       13,338,555       13,704,636       

รวมสินทรัพย 18,452,308       18,681,148       15,019,632       15,226,286       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 11 14,899             3,004,836        -                       3,000,000        

เจาหนี้การคา 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 2 -                       -                       2,525               4,640               

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 44,791             58,897             23,988             43,162             

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 2 18                    137,340           -                       -                       

เจาหนี้เงินประกันผลงาน

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 2 1,193               1,251               -                       -                       

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3,819               3,177               3,520               2,514               

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 1,547,631        1,411,800        1,103,631        1,028,800        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   คาใชจายคางจาย 37,614             47,440             19,748             25,415             

   ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 21,818             20,339             14,072             12,171             

   ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 16,492             10,606             11,282             10,170             

   อื่น ๆ 2,708               9,377               1,029               1,650               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690,983        4,705,063        1,179,795        4,128,522        

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย 2 -                       -                       5,000               5,000               

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 8,218,122        9,261,312        5,161,829        5,989,510        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,218,122        9,261,312        5,166,829        5,994,510        

รวมหนี้สิน 9,909,105        13,966,375       6,346,624        10,123,032       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 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 - สํารองอื่น 14 72,447             -                       72,447             -                       

   ยังไมไดจัดสรร 2,020,172        1,123,775        1,573,791        931,254           

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

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

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 8,519,026        4,695,412        8,673,008        5,103,254        

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 24,177             19,361             -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 8,543,203        4,714,773        8,673,008        5,103,254        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 18,452,308       18,681,148       15,019,632       15,226,286       

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายน้ําประปา 15 917,419 793,347             606,469             498,223             

รายไดจากการบริการ 11,433 11,662               -                        -

ดอกเบี้ยรับ 6,927 8,190                 4,936                 6,025                 

รายไดเงินปนผล 7 -                        -                        97,959               -                        

รายไดอื่น 726 95                      372                    333                    

รวมรายได 936,505             813,294             709,736             504,581             

คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 325,877 250,930             173,432 131,328             

คาใชจายในการขายและบริหาร 40,122 50,439               26,972 28,350               

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                        -                        55,828 5,589                 

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   น้ําประปาตัดจําหนาย 10 49,137               44,745               -                        -                        

รวมคาใชจาย 415,136             346,114             256,232             165,267             

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 521,369             467,180             453,504             339,314             

ดอกเบี้ยจาย (160,295)            (213,391)            (103,002) (158,568)            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,026)               (12,301)              -                        -                        

กําไรสุทธิสําหรับงวด 360,048             241,488             350,502             180,746             

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 358,015             230,524             350,502             180,746             

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,033                 10,964               

360,048             241,488             

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.09                   0.07                   0.09                   0.06                   

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3,990,000,000   3,250,000,000   3,990,000,000   3,250,000,000   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายน้ําประปา 15 2,620,362          1,766,212          1,720,367          1,471,088          

รายไดจากการบริการ 25,907               11,662               -                        -

ดอกเบี้ยรับ 21,289               24,685               16,196               22,071               

รายไดเงินปนผล 7 -                        -                        97,959               -                        

รายไดอื่น 1,993                 95                      1,032                 950                    

รวมรายได 2,669,551          1,802,654          1,835,554          1,494,109          

คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 867,266             508,581             470,614             389,098             

คาใชจายในการขายและบริหาร 133,592             113,931             96,408               90,052               

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                        -                        166,272             5,589                 

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   น้ําประปาตัดจําหนาย 10 146,343             44,745               -                        -                        

รวมคาใชจาย 1,147,201          667,257             733,294             484,739             

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,522,350          1,135,397          1,102,260          1,009,370          

ดอกเบี้ยจาย (542,129)            (428,728)            (387,276)            (373,905)            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (4,560)               (12,301)              -                        -                        

กําไรสุทธิสําหรับงวด 975,661             694,368             714,984             635,465             

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 968,844             683,404             714,984             635,465             

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 6,817                 10,964               

975,661             694,368             

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.27                   0.21                   0.20                   0.20                   

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3,627,226,277   3,250,000,000   3,627,226,277   3,250,000,000   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิกอนภาษี 980,221             706,669             714,984             635,465             

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

      คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 427,908             265,780             245,374             206,435             

      คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        166,272             5,589                 

      คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย 146,343             44,745               -                        -                        

      กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (343)                  - -                        -

      รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย - -                        (97,959)              -

      คาใชจายดอกเบี้ย 542,129             428,728             387,276             373,905             

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 2,096,258          1,445,922          1,415,947          1,221,394          

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้การคา (37,786)              49,763               (29,053)              41,554               

   ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (519)                  (32)                    -                        (121)                  

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (3,129)               406                    (2,111)               (542)                  

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 33,935               (27,573)              9,705                 (1,669)               

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 209                    (1,261)               212                    (15)                    

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

   เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                        (260)                  (2,115)               (2,282)               

   เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (14,106)              (19,269)              (19,175)              (16,219)              

   เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (105,721)            (431,180)            -                        -

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 479                    7,105                 2,592                 5,601                 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,969,620          1,023,621          1,376,002          1,247,701          

   จายดอกเบี้ย (555,625)            (427,346)            (393,142)            (372,523)            

   จายภาษีเงินได (19,501)              (5,514)               (241)                  (320)                  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,394,494          590,761             982,619             874,858             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

งบกระแสเงินสด



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น) (71,522)              20,515               -                        -                        

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 252,276             (147,399)            205,000             (109,198)            

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 29,239               (71,042)              -                        -                        

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (46,425)              (82,908)              (45,435)              (82,386)              

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น (79,258)              (142,504)            -                        -                        

จายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย (30,368)              -                        -                        -                        

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 350                    -                        -                        -                        

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        97,959               -                        

เจาหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น 583                    4,678                 1,006                 235                    

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 54,875               (3,917,148)         258,530             (3,828,765)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ 2,854,770          -                        2,854,770          -                        

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,989,937)         2,993,700          (3,000,000)         3,000,000          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 72,000               1,247,416          -                        637,416             

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (979,359)            (566,886)            (752,850)            (525,000)            

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย (2,001)               -                        -                        -                        

เงินปนผลจาย -                        (162,500)            -                        (162,500)            

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,044,527)         3,511,730          (898,080)            2,949,916          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 404,842             185,343             343,069             (3,991)               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 674,895             356,130             509,506             352,959             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,079,737          541,473             852,575             348,968             

-                        -                        

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 

รายการที่มิใชเงินสด

   งานระหวางกอสรางเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 22,301               77,218               22,301               77,218               

   โอนเงินมัดจําคาซื้อที่ดินเปนที่ดิน -                        15,000               -                        15,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 -                           -                           -                           -                           683,404                -                                   10,964                        694,368                

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 3,250,000             475,000                399,000                -                           887,127                (600,363)                       92,782                        4,503,546             

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 - - - -                           968,844                - 6,817                          975,661                

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

  ลดลงจากเงินปนผลจาย -                           -                           -                           -                           -                           -                                   (2,001)                         (2,001)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 3,990,000             2,637,770             399,000                72,447                  2,020,172             (600,363)                       24,177                        8,543,203             

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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                

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - -                              635,465                   635,465                   

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 3,250,000                475,000                   399,000                   -                              842,250                   4,966,250                

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 - - - -                              714,984                   714,984                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 3,990,000                2,637,770                399,000                   72,447                     1,573,791                8,673,008                

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 1 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2551  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 25 49 บริษัทฯประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนต้ังใน

ประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหกับการ

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 (“ผูใหสัมปทาน”) เปนระยะเวลา 25 ปนับต้ังแตวันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯจะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เมื่อบริษัทฯได

ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะซื้อ

กิจการประปาของบริษัทฯทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรืออนุญาตใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตองแจงให

บริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน 

หุนสามัญของบริษัทฯไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

และเร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 

ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขที่ 30/10 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป โดยไดมีการปรับการแสดงรายการตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน (หมายเหตุ 1.4) 
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ัง ลาสุด 

ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงิน ระหวางกาล ฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย             

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่           

31 ธันวาคม 25 50 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของบริษัทฯและบริษัทยอยในระหวางงวด

ปจจุบัน 

1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในป ปจจุบัน 

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 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผดิพลาด 

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธรุกจิ 

ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญากอสราง 

ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา  มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 43 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการ

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

สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  
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1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ในระหวาง งวด บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข ทางการคา และเกณฑ ตามที่ตกลงกัน ระหวางบริษทัฯและ

กิจการเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

รายไดอ่ืน - - 0.3 0.3 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนการผลิตน้ําประปา - - 7.3 6.1 ราคาตามสัญญา 

      

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     

คาธรรมเนียมบริการ 0.2 0.8 - - ราคาตามสัญญา 

คางานระหวางกอสรางสินทรัพยใน

การผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเม่ือ

ส้ินสุดอายุสัญญาฯ 23.9 134.4 - - ราคาตามสัญญา 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

รายไดอ่ืน - - 1.0 0.9 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนการผลิตน้ําประปา - - 21.5 16.6 ราคาตามสัญญา 

      

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     

คาธรรมเนียมบริการ 0.6 0.8 - - ราคาตามสัญญา 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย - -  - 3,506.7 ราคาตามสัญญา 

คางานระหวางกอสรางสินทรัพยใน

การผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเม่ือ

ส้ินสุดอายุสัญญาฯ 44.4 134.4 - - ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธนัวาคม 

2550 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

 ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

 บริษัทยอย    

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

 - - 4,689 4,689 

 บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    

-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 535 16 - - 

 535 16 - - 

 535 16 4,689 4,689 

 เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการ 

ท่ีเกี่ยวของกัน 

   

-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 13,354 42,592 - - 

 13,354 42,592 - - 

 เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

 บริษัทยอย    

- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 2,525 4,640 

 - - 2,525 4,640 

 เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 18 24,033 - - 

- บริษัท ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส จํากัด - 113,301 - - 

- บริษัท ซ.ีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด  - 6 - - 

 18 137,340 - - 

 เจาหน้ีเงินประกันผลงาน - กิจการ                  

ท่ีเกี่ยวของกัน 

   

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 1,193 1,251 - - 

 1,193 1,251 - - 

เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย     

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

 - - 5,000 5,000 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย

เกี่ยวกับเงินเดือน โบนัสและคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 6.6 ลานบาท 

และ 25.0 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.3 ลานบาท และ 15.4 ลานบาท ตามลําดับ)  

3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหน่ึง ไดจดจํานําสิทธิในการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมี          

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เเละ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงนิประมาณ 1,035.9 ลาน

บาท และ 592.9 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 852.5 ลานบาท และ 509. 5 ลานบาท 

ตามลําดับ) ไวกับกลุมผูใหกูเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาว โ ดย

บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถถอนเงินเพื่อนํามาใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติได 

4. เงินลงทุนชัว่คราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวเปนเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 3 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวาง

รอยละ 2.25 ถึง 3.00 ตอป และบริษัทฯไดนําเงินฝากประจําธนาคารดังกลาวซึ่งมียอดคงเหลื อ ณ วันที่                  

30 กันยายน 2551 จํานวนรวม 574.2 ลานบาท ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ (31 ธันวาคม 

2550: 779.2 ลานบาท) 

5. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

 ยอดคงเหลือดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ประกอบดวยเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชยใน

ประเทศจํานวน 256 ลานบาท ซึ่งเปนบัญชีที่มีวัตถุประสงคเพื่อกันไวเปนสํารองสําหรับการจายคืน

เงินตน 1 งวด ซึ่งมีกําหนดชําระทุก 6 เดือน และดอกเบีย้ 3 งวด ซึ่งมีกําหนดชําระเปนรายเดือน ตาม

เงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหน่ึง  

6. ลูกหน้ีการคา  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ยอด ลูกหน้ีการคา มีอายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึง

กาํหนดชาํระนอยกวา 3 เดือน 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม

2550 

 ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ   

บริษทั 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:  คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยสะสม     (269,145) (102,873) 

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

รวม     4,409,165 4,575,437 

บริษัทฯไดนําใบหุนบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด บางสวนไปจํานําไวกับกลุมผูใหกูของบริษัทฯและ

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวบางสวนจากกลุม

ผูใหกูของบริษทัฯและบริษัทยอยดังกลาว 

ในระหวางไตรมาสสามของปปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปน

จํานวน 98.0 ลานบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เมื่อวันที่ 1 

กันยายน 2551 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวด เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2551 สรุปไดดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2550 9,196,857 9,123,573 

ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทนุ 46,425 45,435 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (7) - 

คาเส่ือมราคาสําหรับโอนเปนตนทุน (453) - 

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (250,474) (245,374) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 8,992,348 8,923,634 

บริษัทฯไดนําที่ดินและสินทรัพยที่ใชในการผลิตนํ้าประปามูลคาสุทธิตามบัญชี  ณ วันที่ 30 กันยายน

2551 จํานวน 8,855 ลานบาท ไปจดจํานองไวกับ กลุมผูใหกูเพื่อค้ําประกัน เงินกูยืมระยะสั้นและ เงนิ

กูยืมระยะยาว  
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9. สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 4,258,205 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 87,778 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (177,434) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2551 4,168,549 

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปา ของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา             

สวนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดนําที่ดิน โรงผลิตน้ําประปาและระบบในการจายน้ําประปาไป                 

จดจํานองไวกับกลุมผูใหกูเพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากกลุม

ผูใหกูดังกลาว 

10. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา  

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 3,169,109 3,169,109 

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนายสะสม (235,833) (89,490) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 2,933,276 3,079,619 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  

2551 

31 ธนัวาคม 

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธนัวาคม

2550 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 3,000,000 - 3,000,000 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 14,899 4,836 - - 

 14,899 3,004,836 - 3,000,000 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 8 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทฯมีหลักประกันคือ  การจดจํานองที่ดินและสิ่ง

ปลูกสรางบนที่ดินของบริษัทฯ การจํานําใบหุนบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด บางสวน การโอนสทิธิ

เรียกรองตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา  สิทธิการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิการรับ

ผลประโยชนในกรมธรรมประกนัภัย  

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยแหงหน่ึง มีหลักประกันคือการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูก

สรางบนที่ดินของบริษัทยอยดังกลาว การจํานําเงินฝากประจําธนาคารและใบหุนของบริษัท ยอย การ

โอนสทิธติามสญัญาสัมปทาน สัญญาการกอสรางการทํางาน สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

น้ําประปา สิทธิการรับเงินจากการประปาสวนภูมิภาค สิทธิการรับเงินตามบัญชีเงินฝาก ธนาคาร และ

สิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกนัภัย 

12. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน /เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน

หน่ึงป 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
30 กันยายน 

 2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน  

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 6,265,460 7,018,310 6,265,460 7,018,310 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 3,500,293 3,654,802 - - 

 9,765,753 10,673,112 6,265,460 7,018,310 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,547,631) (1,411,800) (1,103,631) (1,028,800) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่     

        ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ป 8,218,122 9,261,312 5,161,829 5,989,510 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวด เกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 255 1 มี

รายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 10,673,112 7,018,310 

บวก: กูเพิ่ม 72,000 - 

หัก: จายคืนเงินกู (979,359) (752,850) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 9,765,753 6,265,460 
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 บริษทัฯ 

 เงินกูยืม ของบริษัทฯ มีหลักประกันคือการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินของบริษัทฯ      

การจํานําเงินฝากประจําธนาคาร  ใบหุนของบริษัทฯ และใบหุนบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

บางสวน การโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาซื้อขายน้ําประปา สิทธิการรับเงินตามบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร และสิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารง

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เปนตน 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 เงินกูยืมของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด มีหลักประกันคือการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางบน

ที่ดินของบริษัทดังกลาว การจํานําเงินฝากประจําธนาคาร  ใบหุนของบริษัทดังกลาว และใบหุนบริษัท  

บีเจที วอเตอร จํากัด การโอนสิทธิตามสัญญา สัมปทาน สัญญาการกอสรางการทํางาน สิทธิในการ

ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา สิทธิการรับเงินจากการประปาสวนภูมิภาค สิทธิการรับเงิน

ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกนัภยั 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบาง

ประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน  

13. ทุนเรือนหุน 

 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 

14. สํารองอื่น 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 

กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป 

ในระหวางไตรมาสสองของป 2551 บริษัทฯไดดําเนินการจัดสรรสํารองดังกลาวจากกําไรสุทธิ

ประจําป 2550 จํานวน 72.4 ลานบาท 
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15. รายไดจากการขายนํ้าประปา 

 ยอดรายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ไดรวมรายไดจํานวน 1.7 ลานบาท และ 26.2 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเกิด

จากปริมาณน้ําประปาที่การประปาสวนภูมิภาคซื้อจริงสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตํ่ากวาปริมาณ

นํ้าประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อสําหรับระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย

น้ําประปา  

16. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าประปา และ

ดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กําไร  และสนิทรัพย

ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

17. เงินปนผล  

  (หนวย: พันบาท) 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวน

ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับ

งวดบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหแกผูถือหุน

ที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 

วันที่ 19 มีนาคม 2550 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2550 เม่ือวันที ่

10 เมษายน 2550 

162,500 0.05 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2550  162,500  

18. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

18.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บ ริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุน จํานวนเงนิ 66.4 ลานบาท               

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 33.0 ลานบาท) ที่เกี่ยวของกับการกอสราง 

18.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท  วอเตอรโฟลว จํากัด เพื่อให

บริษัทยอย ดังกลาว บริหารจัดการผลิตและจายน้ําประปาและการซอมบํารุงรักษา โดยภายใต

เงื่อนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตองจายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา  
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ข) บริษัท ประปาปทุมธานี จ ำกัด ไดทําสัญญาการซอมบํารุงกับบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด เพื่อให

บริษัทดังกลาวทําการซอมบํารุงรักษา โดยภายใตเงื่อนไขสัญญาดังกลาว บริษัท ประปา

ปทุมธานี จํากัด ตองจายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

0ค) 0ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาสถานที่ทําการกับ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน และภาระผูกพันจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวนเงินรวม 2.5 ลานบาท 

ง) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปนจํานวน

เงินไมเกิน 162 ลานบาท ในกรณีที่บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ขาดสภาพคลองซึ่งเปนไปตาม

สญัญา Sponsor Support Agreement ระหวางบริษัทฯกับกลุมผูใหกูของบริษัทยอยดังกลาว 

18.3 หนังสอืค้ําประกันธนาคาร    

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม

บริษัทฯและบริษัทยอย เหลอือยูเปนจํานวน 241.3 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกัน

ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 209.6 ลานบาท เพื่อค้ําประกันการใช

ไฟฟาจํานวน 31.7 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพื่อค้ําประกันตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ

การประปาสวนภูมิภาคจํานวน 50.0 ลานบาท และเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาจํานวน 15.9 ลานบาท) 

18.4 คดีฟองรอง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 ในเดือนสงิหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหน่ึงยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน

อนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคานที่ 2) รวมกับ

การประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานที่ 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 64.5 ลานบาท จากการละเมิด

สิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา ตอมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 

2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  

 ตอมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อคัดคานคําชี้ขาดของ           

คณะอนุญาโตตุลาการที่ใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการต้ังสํารองเผื่อผลเสียหายจากขอพิพาทดังกลาว

ไวในบัญชีเน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเชื่อวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินที่เปน

สาระสําคัญจากขอพิพาทดังกลาว  
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19. สวนลดในการขายนํ้าประปา 

 ตามที่ไดระบุไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปาระหวางบริษัทฯและการประปาสวนภูมิภาค บริษัทฯจะให

เงินชดเชยแกการประปาสวนภูมิภาคจากการที่บริษัทฯมีคาใชจายนอยลงจากการที่บริษัทฯไมตองจัดสง

น้ําประปาในปริมาณสวนขาด ซึ่งคํานวณจากปริมาณน้ําประปาที่การประปาสวนภูมิภาคซื้อจริงที่ตํ่ากวา

ปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อ โดยเงินชดเชยคํานวณจากปริมาณสวนขาดคูณดวยอัตราสวนลดตาม

สูตรการคํานวณที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา โดยบริษัทฯตกลงใหการประปาสวนภูมิภาค

สามารถนําจํานวนสะสมของเงินชดเชยดังกลาวมาหักออกจากคาน้ําประปาสวนที่เกินกวาปริมาณนํ้าขั้น

ตํ่าที่การประปาสวนภูมิภาคจะตองชําระใหแกบริษัทฯเมื่อบริษัทฯไดชําระหน้ีคงคางทั้งหมดใหแกผูให

กูตามสัญญาเงินกูครบถวน และไดรับการปลดเปลื้องจากภาระหนาที่ตางๆ ตามสัญญาเงินกูแลว จํานวน

เงินชดเชยในการขายน้ําประปาดังกลาวซึ่งคํานวณจากปริมาณสวนขาดต้ังแตป 2547 จนถึงป 2550 มี

จํานวนประมาณ 24 ลานบาท ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาภาระในการจายเงินชดเชยดังกลาวมี

โอกาสเกิดขึ้นคอนขางตํ่า ดังน้ัน บริษัทฯจึงไมไดบันทึกเงินชดเชยดังกลาวเปนสวนลดจายไวในบัญชี 

20. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน  

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

และสาํหรับงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ

บัญชขีองงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

21. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบใหเสนอการจายเงินปนผลจาก

กําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปน

จํานวนเงนิ 598.5 ลานบาท และเสนอออกตราสารหนี้ในรูปของต๋ัวเงินและ /หรือหุนกูทุกประเภท ใน

วงเงนิไมเกนิ 7,500 ลานบาท โดยจะนําเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันที่ 17 ธันวาคม 2551 พิจารณาอนุมัติ  

22. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 
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