
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 



  

 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท น้ําประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท 
น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช 
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท น้ําประปาไทย จํากดั 
(มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

 

 
ศุภชัย ปญญาวัฒโน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 5 กุมภาพันธ 2553 



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,285,587,568    868,935,254       1,740,130,052    662,386,195       

เงินลงทุนชั่วคราว 1,084,842,552    281,649,081       1,084,842,552    299,313,882       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน -                         257,675,630       -                         -                         

ลูกหน้ีการคา 7 384,018,525       346,797,578       255,746,702       232,699,978       

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 21,558                89,376                138,558              4,689,068           

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงปและดอกเบ้ียคางรับ 6 -                         -                         310,601,295       -                         

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 8 22,503,474         18,325,519         13,729,929         9,769,627           

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 41,452,975         95,838,900         41,452,975         95,838,900         

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 48,724,059         -                         48,724,059         -                         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

   ดอกเบ้ียคางรับ 3,469,124           3,756,494           3,469,124           3,742,395           

   ภาษีซ้ือสุทธิรอเรียกคืน 10,707,702         -                         17,310,709         -                         

   คาใชจายจายลวงหนา 12,476,924         20,019,186         8,309,429           13,749,124         

   ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 17,650,465         33,951,607         1,016,992           302,392              

   อื่น ๆ 35,996,603         13,958,434         33,337,335         9,947,176           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,947,451,529    1,940,997,059    3,558,809,711    1,332,438,737    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -

   สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6 -                         -                         2,712,500,000    -                         

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                         -                         4,131,841,866    4,353,336,014    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 10 9,125,396,830    8,925,500,387    9,056,195,998    8,854,282,058    

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอน

   เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 11 3,884,248,162    4,134,413,210    -                         -                         

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย - สุทธิ 12 1,400,318,539    -                         1,400,318,539    -                         

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - สุทธิ 13 2,689,191,996    2,884,138,387    -                         -                         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

   ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 10,336,429         2,559,642           1,079,618           777,227              

   อื่น ๆ 7,313,699           7,024,689           6,893,035           6,664,877           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 17,116,805,655  15,953,636,315  17,308,829,056  13,215,060,176  

รวมสินทรัพย 21,064,257,184  17,894,633,374  20,867,638,767  14,547,498,913  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -                         353,722              -                         -                         

เจาหน้ีการคา 

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 - -                         3,420,284           2,506,683           

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 40,612,258         49,207,679         29,480,176         37,643,710         

เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 29,803,369         102,580,543       29,763,331         102,547,623       

เจาหน้ีอื่น

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6, 12 214,000,000       -                         214,000,000       -                         

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 18,861,072         6,696,005           14,501,163         -                         

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 7,900,746           -                         7,900,746           -                         

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 8,984,832           3,897,435           8,686,235           3,598,644           

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14 420,000,000       1,103,955,215    420,000,000       598,955,215       

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

   ดอกเบ้ียคางจาย 112,085,535       2,112,241           112,085,535       2,112,241           

   คาใชจายคางจาย 56,878,867         42,923,288         29,549,735         16,937,339         

   ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 25,481,558         21,839,583         16,745,620         13,969,187         

   ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย -                         13,139,877         -                         11,846,754         

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 64,153,394 -                         -                         -                         

   อื่น ๆ 6,273,466           6,152,938           4,012,496           2,227,050           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,005,035,097    1,352,858,526    890,145,321       792,344,446       

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย 6 -                         -                         5,000,000           5,000,000           

เจาหน้ีระยะยาวอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6, 12 214,000,000       -                         214,000,000       -                         

หุนกู - สุทธิ 15 6,988,482,316    -                         6,988,482,316    -                         

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14 4,162,000,000    8,205,390,504    4,162,000,000    5,390,596,937    

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 11,364,482,316  8,205,390,504    11,369,482,316  5,395,596,937    

รวมหน้ีสิน 12,369,517,413  9,558,249,030    12,259,627,637  6,187,941,383    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

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

สวนเกินมูลคาหุน 2,637,769,601    2,637,769,601    2,637,769,601    2,637,769,601    

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 16 399,000,000       399,000,000       399,000,000       399,000,000       

   จัดสรรแลว - สํารองอื่น 17 172,450,096 72,446,825 172,450,096       72,446,825         

   ยังไมไดจัดสรร 2,067,968,638    1,811,236,880    1,408,791,433    1,260,341,104    

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

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

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 8,666,825,469    8,310,090,440    8,608,011,130    8,359,557,530    

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 27,914,302         26,293,904         -                         -                         

รวมสวนของผูถือหุน 8,694,739,771    8,336,384,344    8,608,011,130    8,359,557,530    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 21,064,257,184  17,894,633,374  20,867,638,767  14,547,498,913  

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

รายไดจากการขายนํ้าประปา 18 3,993,848,075     3,569,255,805     2,646,617,194     2,355,871,315     

รายไดจากการบริการ 54,607,843          36,009,815          12,547,248          -                          

ดอกเบ้ียรับ 14,969,951          30,592,704          29,758,433          22,202,462          

รายไดเงินปนผล 9 -                          -                          293,993,325        97,958,576          

รายไดอื่น 3,651,478            2,933,286            7,593,100            1,620,208            

รวมรายได 4,067,077,347     3,638,791,610     2,990,509,300     2,477,652,561     

คาใชจาย

ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 1,198,555,159     1,176,902,482     682,683,499        629,396,152        

คาใชจายในการบริหาร 154,974,067        127,335,279        114,350,426        95,609,602          

คาตอบแทนผูบริหาร 6 52,613,818          40,900,338          32,898,658          22,208,220          

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                          -                          221,494,148        222,100,981        

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนาย 12 9,756,047            -                          9,756,047            -                          

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและ

   จําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย 13 194,946,391        195,480,491        -                          -                          

รวมคาใชจาย 1,610,845,482     1,540,618,590     1,061,182,778     969,314,955        

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,456,231,865     2,098,173,020     1,929,326,522     1,508,337,606     

คาใชจายทางการเงิน (666,999,122)       (728,698,639)       (443,980,743)       (508,304,897)       

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,789,232,743     1,369,474,381     1,485,345,779     1,000,032,709     

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20, 25 (187,978,462)       (2,132,777)           -                          -                          

กําไรสุทธิสําหรับป 1,601,254,281     1,367,341,604     1,485,345,779     1,000,032,709     

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,593,627,208     1,358,407,761     1,485,345,779     1,000,032,709     

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 7,627,073            8,933,843            

1,601,254,281     1,367,341,604     

กําไรตอหุน 21

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

  กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.40                     0.37                     0.37                     0.27                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 3,990,000,000 3,718,415,300 3,990,000,000 3,718,415,300

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิกอนภาษี 1,789,232,743     1,369,474,381     1,485,345,779     1,000,032,709     

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน:

   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 598,639,102        582,220,464        338,382,611        328,503,885        

   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                          221,494,148        222,100,981        

   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย 194,946,391        195,480,491        -                          -                          

   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา

      และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนาย 9,756,047            -                          9,756,047            -                          

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (439,782)              (1,270,371)           (24,177)               (256,457)              

   รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย -                          -                          (293,993,325)       (97,958,576)         

   คาใชจายดอกเบ้ีย 482,151,914        702,381,019        326,386,160        485,892,271        

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหน้ีสินดําเนินงาน 3,074,286,415     2,848,285,984     2,087,347,243     1,938,314,813     

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา (37,220,947)         (54,093,049)         (23,046,724)         (46,757,411)         

   ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 67,818                 (73,488)               4,550,510            -                          

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (4,177,955)           (4,208,438)           (3,960,302)           (2,722,459)           

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (7,519,246)           34,945,272          (11,589,195)         14,196,163          

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (289,010)              (1,476,886)           (228,158)              (1,473,887)           

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

   เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                          -                          913,601               (2,133,020)           

   เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน (8,595,421)           (9,689,038)           (8,163,534)           (5,518,685)           

   เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (102,072,219)       (105,706,221)       (102,079,337)       -                          

   เจาหน้ีกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน (2,336,096)           6,696,005            -                          -                          

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 11,181,213          7,007,224            5,327,521            2,544,753            

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,923,324,552     2,721,687,365     1,949,071,625     1,896,450,267     

   จายดอกเบ้ีย (368,559,706)       (714,868,601)       (212,793,951)       (490,750,811)       

   จายภาษีเงินได (115,300,713)       (25,173,301)         (1,016,992)           (302,392)              

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,439,464,133     1,981,645,463     1,735,260,682     1,405,397,064     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มข้ึน) (803,193,471)       463,653,215        (785,528,670)       444,884,118        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มข้ึน) 257,675,630        (73,192,641)         -                          -                          
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง 54,385,925          42,592,517          54,385,925          -                          
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน (48,724,059)         -                          (48,724,059)         -                          
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน -                          -                          (3,100,000,000)    -                          
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิการท่ีเกี่ยวของกันลดลง -                          -                          77,500,000          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (461,647,602)       (67,033,899)         (455,322,082)       (59,610,976)         
สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯเพิ่มข้ึน (2,359,605)           (114,408,207)       -                          -                          
จายซ้ือสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา
   และการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย (1,010,074,585)    -                          (1,010,074,585)    -                          
จายดอกเบ้ียสวนท่ีบันทึกเปนสวนหน่ึงของสินทรัพย (37,179,026)         (30,368,052)         (37,179,026)         -                          
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,051,726            3,707,266            24,942                 654,325               
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                          -                          293,993,325        97,958,576          
เจาหน้ีเงินประกันผลงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 12,988,143          (531,165)              12,988,336          1,084,210            
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,037,076,924)    224,419,034        (4,997,935,894)    484,970,253        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ -                          2,854,769,600     -                          2,854,769,600     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (353,722)              (3,004,482,418)    -                          (3,000,000,000)    
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 4,672,000,000     83,000,000          4,672,000,000     -                          
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (9,399,345,719)    (1,446,766,571)    (6,079,552,152)    (1,028,757,748)    
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุนกู 6,984,863,400     -                          6,984,863,400     -                          
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย (6,006,675)           (2,001,422)           -                          -                          
เงินปนผลจาย (1,236,892,179)    (598,498,845)       (1,236,892,179)    (598,498,845)       
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,014,265,105     (2,113,979,656)    4,340,419,069     (1,772,486,993)    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,416,652,314     92,084,841          1,077,743,857     117,880,324        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 868,935,254        776,850,413        662,386,195        544,505,871        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 2,285,587,568     868,935,254        1,740,130,052     662,386,195        

-                          -                          -                          -                          
ขอมลูกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
รายการท่ีมิใชเงินสด  
   สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯเพิ่มข้ึน -                          22,300,637          -                          -                          
      จากเจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึนจากเจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
      และเจาหน้ีอื่น 43,796,208          -                          43,796,208          -                          
   โอนสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเปนงานระหวางกอสราง 4,000,000            -                          4,000,000            -                          
   สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ
      การใหบริการบําบัดนํ้าเสียเพิ่มข้ึนจากเจาหน้ีอื่นและ
      เจาหน้ีระยะยาวอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 428,000,000        -                          428,000,000        -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

ผลแตกตางของการจัด

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ รวมสวนของ สวนของผูถือหุน

 และชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท ผูถือหุนบริษัทใหญ สวนนอยของบริษัทยอย รวม

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

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

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                           -                           -                           -                           (598,498,845)      -                                 (598,498,845)        -                                 (598,498,845)        

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           72,446,825           (72,446,825)        -                                 -                           -                                 -                           

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 700,000,000         2,154,769,601      -                           -                           -                         -                                 2,854,769,601      -                                 2,854,769,601      

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000,000      2,637,769,601      399,000,000         72,446,825           1,811,236,880    (600,362,866)             8,310,090,440      26,293,904                 8,336,384,344      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000,000      2,637,769,601      399,000,000         72,446,825           1,811,236,880    (600,362,866)             8,310,090,440      26,293,904                 8,336,384,344      

กําไรสุทธิสําหรับป -                           -                           -                           -                           1,593,627,208    -                                 1,593,627,208      7,627,073                   1,601,254,281      

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                           -                           -                           -                           (1,236,892,179)   -                                 (1,236,892,179)     -                                 (1,236,892,179)     

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           100,003,271         (100,003,271)      -                                 -                           -                                 -                           

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                           -                           -                           -                           -                         -                                 -                           (6,006,675)                  (6,006,675)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000      2,637,769,601      399,000,000         172,450,096         2,067,968,638    (600,362,866)             8,666,825,469      27,914,302                 8,694,739,771      

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว -

และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร รวม

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

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

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              -                              (598,498,845)          (598,498,845)          

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              72,446,825             (72,446,825)            -                              

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 700,000,000           2,154,769,601        -                              -                              -                              2,854,769,601        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           72,446,825             1,260,341,104        8,359,557,530        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           72,446,825             1,260,341,104        8,359,557,530        

กําไรสุทธิสําหรับป -                              -                              -                              -                              1,485,345,779        1,485,345,779        

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              -                              (1,236,892,179)       (1,236,892,179)       

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองอื่น (หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              100,003,271           (100,003,271)          -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           172,450,096           1,408,791,433        8,608,011,130        

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



  1

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 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
ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เม่ือบริษัทฯได
ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะซ้ือ
กิจการประปาของบริษัทฯท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของซ้ือกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด แตตองแจงให
บริษัทฯทราบลวงหนา 6 เดือน  

 ท่ีอยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 30/10 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขายน้ําประปาเดิมกับ
การประปาสวนภูมิภาค โดยภายใน 660 วันนับแตวันท่ีลงนามในสัญญาดังกลาว บริษัทฯตกลงขาย
น้ําประปาเพ่ิมข้ึนจากสัญญาเดิมตามปริมาณนํ้าประปาสวนเพิ่มและราคาท่ีระบุไวในสัญญา 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 
     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 
     ที่รวมอยูใน ที่รวมอยูในรายไดรวม 
  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันที ่31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม 
   2552 2551 2552 2551 2552 2551 
   รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด บริการจัดการและ

บํารุงรักษาโครงการ
น้ําประปา 

ไทย 100 100 0.32 0.37 0.07 - 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  ผลิตและจําหนาย
น้ําประปาใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคใน
จังหวัดปทมุธานี 

ไทย 98 98 21.28 25.87 33.19 33.61 

บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด 
   (ถือหุนโดยบริษัท ประปาปทุมธานี 
จํากัด ในอัตรารอยละ 100) 

บริการจัดการและ
บํารุงรักษาโครงการ
น้ําประปา 

ไทย 98 
(โดยทางออม) 

98 
(โดยทางออม) 

0.27 0.33 1.05 1.02 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีไดมา (วันท่ี
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
เชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดตัดออกจาก  
งบการเงินรวมนี้แลว  

จ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ี
ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวนของ      
ผูถือหุนในงบดุลรวม 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
ตามวิธีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เร่ือง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ             
การอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับ
ดังกลาว 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิางการบัญชท่ีีมีผลบังคับใชใน
ปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไวเพื่อขาย 

(ปรับปรุง 2550) และการดําเนนิงานท่ียกเลิก 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝาย
บริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 
2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปปจจุบัน  

3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคบัใชในปปจจุบัน 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจาก 1 มกราคม 2555 
 รัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ  
 ความชวยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24  
 (ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
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 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 40 มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได  

 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 40 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) จะ
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

รายไดจากการขายนํ้าประปา 

รายไดจากการขายนํ้าประปารับรูเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดสงน้ําประปาใหแกการประปาสวน
ภูมิภาคแลว รายไดจากการขายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับปริมาณนํ้าประปาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดจากการบริการ 

รายไดจากการบริการแสดงมูลคาตามใบแจงหนี้ซ่ึงไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของบริการที่ใหแลว 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึง
โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 

 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน - ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตน้ําประปาเม่ือมีการเบิกใช 
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

 ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยไดแกมูลคาท่ีบริษัทฯจายไปเพื่อใหไดมาซ่ึงบริษัทยอย ท้ังนี้บริษัทยอย
ท่ีประกอบกิจการภายใตสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปากับการประปาสวน
ภูมิภาคและสัมปทานท่ีไดรับจากกิจการหรือหนวยงานของภาครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการท่ีไดรับสิทธิและสัมปทานอันจํากัดตามท่ีกําหนดในสัญญาใหสิทธิและสัมปทาน อีก
ท้ังทรัพยสินสวนใหญท่ีใชในการประกอบกิจการของบริษัทยอยยังมีภาระผูกพันท่ีผูไดรับสิทธิ
จะตองสงมอบใหแกการประปาสวนภูมิภาค ดังนั้น ตนทุนการลงทุนในบริษัทยอยท่ีประกอบกิจการ
ภายใตสัญญาใหสิทธิและสัมปทานดังกลาวสวนหนึ่งถือเสมือนวาเปนการลงทุนเพื่อใหไดมาในสิทธิ
ในการประกอบกิจการภายใตสัญญาใหสิทธิและสัมปทานที่บริษัทยอยไดรับ ซ่ึงบริษัทฯตัดจําหนาย
สวนดังกลาวโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลาของสัญญาใหสิทธินับจากวันท่ีลงทุนในบริษัทยอยนั้น
และแสดงเปนคาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนท่ีตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน        
งบกําไรขาดทุน 

 สําหรับบริษัทยอยท่ีโอนการดําเนินงานโดยสวนใหญมาท่ีบริษัทฯหลังจากท่ีบริษัทฯเขาลงทุนใน
บริษัทยอยดังกลาวเพ่ือเปนการลดตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ตนทุนการลงทุนใน
บริษัทยอยนั้นสวนหนึ่งถือเสมือนวาเปนการลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงการดําเนินงานสวนดังกลาว ซ่ึง
บริษัทฯตัดจําหนายสวนดังกลาวโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายน้ําประปาระหวาง
บริษัทฯกับการประปาสวนภูมิภาคนับจากวันท่ีลงทุนในบริษัทยอยนั้นและแสดงเปนคาตัดจําหนาย 
เงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนท่ีตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 
และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเส่ือมราคาของสินทรัพยคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ  3 ป 5 ป และ 10 ป ยกเวนสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯคํานวณโดยการ
ใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ ณ วันตนงวด  x  
  อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด 
   
อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด 
  (จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ  
  จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ซื้อขายนํ้าประปา) 
ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ               
ณ วันตนงวด 

= สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาทั้งหมด - คาเสื่อมราคา
สะสมถึงวันตนงวด 



  6

 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ ประกอบดวย ตนทุนคากอสรางโรงผลิตน้ําประปา และ
ระบบในการจายน้ําประปา รวมท้ังดอกเบ้ียจายและคาใชจายทางการเงินท่ีเกี่ยวของ  

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวางกอสราง  

4.7 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ และคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ซ่ึงตองโอนใหแกการประปาสวน
ภูมิภาคเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ไดแก ท่ีดิน โรงผลิต
น้ําประปา และระบบในการจายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือ
การดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาคํานวณโดยการใชวิธีผันแปรตาม
หนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเม่ือสิ้นสุด
อายุสัญญาสุทธิ ณ วันตนงวด x อัตราสวนการผลิต 

  นํ้าประปาสําหรับงวด 
   
อัตราสวนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการ  
  จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา) 
   
ตนทุนสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอน         
เมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาฯสทุธิ ณ วันตนงวด 

= สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาฯทั้งหมด - คาตัดจําหนายสะสมถึงวันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

  งานระหวางกอสรางแสดงมูลคาตามราคาทุนและไมมีการตัดจําหนาย 

4.8 ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 
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4.9 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสียและคาตัดจําหนาย 

 บริษัทฯ บันทึกตนทุนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัด
น้ําเสีย (“สิทธิการดําเนินงาน”) ในราคาทุนท่ีซ้ือมา โดยปนสวนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและ
จําหนายน้ําประปา และคาสิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสียตามสัดสวนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับท่ี
คํานวณได ณ วันท่ีซ้ือ 

4.9.1 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
และคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินงานดังกลาวคํานวณโดยใชวิธีผัน
แปรตามหนวยผลิต ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = สิทธิในการดําเนนิการผลติและจําหนายน้ําประปาสุทธิ ณ วนัตนงวด  
  x อตัราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด 
   
อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตน้าํประปาสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตจริงของการผลิตน้าํประปา  
  สําหรับงวด + ประมาณการจํานวนผลผลติในอนาคตของการผลิต

น้ําประปาจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน) 
   
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาสุทธิ ณ วันตนงวด 

= สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - คาตัดจําหนายสะสม
ถึงวันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.9.2 สิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

 สิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสียแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอย
คา (ถามี) คาตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินงานดังกลาวคํานวณโดยใชวิธีผันแปรตามหนวยผลิต 
ซ่ึงมีวิธีคํานวณดังนี้ 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด = สิทธิในการดําเนนิการใหบริการบาํบัดน้าํเสียสุทธิ ณ วันตนงวด   
  x อตัราสวนการบาํบัดน้าํเสียสําหรับงวด 
   
อัตราสวนการบําบัดน้ําเสียสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดน้าํเสียสําหรับงวด 

  (จํานวนผลผลิตจริงของการบําบัดน้ําเสียสําหรับงวด 
  + ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการบําบัดน้ําเสียจนถึงวนั

ส้ินสุดสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน) 
   
สิทธิในการดําเนินการใหบริการบําบัดน้ําเสีย
สุทธิ ณ วนัตนงวด 

= สิทธิในการดําเนินการใหบริการบาํบัดน้าํเสีย - คาตัดจําหนายสะสมถึง
วันตนงวด 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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4.10 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

 คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาท่ีเกิดจากการที่บริษัทฯซ้ือหุนสามัญบริษัท 
ประปาปทุมธานี จํากัด ในราคาท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของบริษัทยอยดังกลาวถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ท่ีมีอายุใชงานจํากัด ซ่ึงเเสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมเเละคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 บริษัทฯคิดคาตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาท่ีเหลืออยูของบริษัทยอยดังกลาว นับจากวันท่ีบริษัทฯซ้ือหุนสามัญบริษัทยอย (ประมาณ 
16 ป) เเละจะมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา 
บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสิทธิในการดําเนินการผลิต
เเละจําหนายน้ําประปาทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  

4.12 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอย
คา และจะทําการประเมินการดอยคาของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาเปนรายป 
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคา
ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการ
ประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี
ท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง
ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย 
ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการ
จําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  
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4.13 ผลประโยชนพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเล้ียงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

4.14 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5. การใชประมาณการทางบัญชี 

  ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
รายไดอื่น - - 7.5 1.3 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 19.4 - อัตราดอกเบ้ียเงนิกูยืม

ข้ันตํ่าลบสวนตางท่ี
กําหนดตอป 

ตนทุนขายและบริการ - - 36.4 28.7 ราคาตามสัญญา 
คาใชจายในการบริหาร - - 0.8 - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน      
คาธรรมเนียมบริการ 0.8 0.8 - - ราคาตามสัญญา 
คางานระหวางกอสราง 362.6 - 362.6 - ราคาตามสัญญา 
สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตอง
โอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ - 77.8 - - ราคาตามสัญญา 
สิทธิในการดําเนินการผลิตและ
จําหนายน้ําประปาและการใหบริการ
บําบัดนํ้าเสีย 1,400 - 1,400 - ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 117,000 4,689,068 

 - - 117,000 4,689,068 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 89,376 - - 
- อื่นๆ 21,558 - 21,558 - 

 21,558 89,376 21,558 - 

 21,558 89,376 138,558 4,689,068 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

และดอกเบ้ียคางรับ     

บริษัทยอย     
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด      
เงินตน - - 3,022,500,000 - 
ดอกเบ้ีย - - 601,295 - 

รวม - - 3,023,101,295 - 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

และดอกเบ้ียคางรับ - - (310,601,295) - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
- สุทธิ - - 2,712,500,000 - 

     
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่
เกีย่วของกัน 

    

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 41,452,975 95,838,900 41,452,975 95,838,900 

 41,452,975 95,838,900 41,452,975 95,838,900 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 3,420,284 2,506,683 
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 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
 - - 3,420,284 2,506,683 

เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด - - 188,097 - 

 - - 188,097 - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 29,335,406 102,580,543 29,295,045 102,547,623 
- บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด 467,963 - 280,189 - 

 29,803,369 102,580,543 29,575,234 102,547,623 

 29,803,369 102,580,543 29,763,331 102,547,623 

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด 214,000,000 - 214,000,000 - 

 214,000,000 - 214,000,000 - 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน - กิจการที่
เกี่ยวของกัน 

    

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 7,900,746 - 7,900,746 - 

 7,900,746 - 7,900,746 - 

เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 5,000,000 5,000,000 

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

เจาหน้ีระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด 214,000,000 - 214,000,000 - 

 214,000,000 - 214,000,000 - 
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ในระหวางป 2552 เงินใหกูยมืระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปนี ้

    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2552 

เงินใหกูยืมระยะยาว     
- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     
      เงินตน - 3,100,000,000 (77,500,000) 3,022,500,000 
      ดอกเบี้ย - 19,411,021 (18,809,726) 601,295 

 - 3,119,411,021 (96,309,726) 3,023,101,295 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่าลบสวนตางท่ี
กําหนด (MLR-margin) ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนด
ชําระคืนเงินตนงวดสุดทายภายในเดือนกันยายน 2562 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการ
และผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 52.6 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 32.9 ลานบาท) (2551: 40.9     
ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22.2 ลานบาท) 

7. ลูกหนี้การคา 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ยอดลูกหนี้การคามีอายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระนอย
กวา 3 เดือน 

8. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
วัตถุดิบ 4,786,864 4,405,595 2,937,284 2,205,907 
อะไหล 17,716,610 13,919,924 10,792,645 7,563,720 
รวม 22,503,474 18,325,519 13,729,929 9,769,627 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลรับระหวางป 

สิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

 ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ     

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

บริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด และบริษัทยอย 1,200 1,200 98 98 3,998,309,900 3,998,309,900 293,993,325 97,958,576 

   4,698,309,900 4,698,309,900 293,993,325 97,958,576 

หัก: คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยสะสม  (546,468,034) (324,973,886) - - 

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

รวม     4,131,841,866 4,353,336,014 293,993,325 97,958,576 

ในระหวางป บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปนจํานวน 294.0 ลานบาท 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2552 

การควบรวมของบริษัทยอย 

เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการปรับโครงสราง    
การดําเนินงานของกลุมบริษัท โดยการควบรวมบริษัทยอยสองบริษัทไดแก บริษัท วอเตอรโฟลว 
จํากัด และบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด โดยบริษัทใหมรับไปซ่ึงทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาท่ี ความ
รับผิดชอบของบริษัทยอยท้ังสองบริษัท ซ่ึงการควบรวมดังกลาวจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2553 



  14

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

  สินทรัพย  อาคารและ เครื่องตกแตง    

  ในการผลิต งานระหวาง สิ่งปรบัปรงุ และอุปกรณ    

 ที่ดิน นํ้าประปา กอสราง อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

ราคาทุน         

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

จัดประเภทรายการใหม - - - - (1,287,578) - - (1,287,578) 

ซื้อเพ่ิม - - 537,050,317 - 6,607,145 2,611,289 354,085 546,622,836 

จําหนาย/ ตัดจําหนาย - - - - (589,138) (1,663,005) (2,756,700) (5,008,843) 

โอนเขา (ออก) - - (31,646,943) 405,238  29,241,705 - 2,000,000 - 

31 ธันวาคม 2552 452,264,402 9,546,709,065 562,627,112 10,298,505 83,886,579 32,445,422 20,354,060 10,708,585,145 

คาเส่ือมราคาสะสม          

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

จัดประเภทรายการใหม - - - - (6,349) - - (6,349) 

คาเส่ือมราคาสําหรบัป - 325,667,030 - 1,612,714 9,636,772 5,245,255 2,671,449 344,833,220 

คาเส่ือมราคาสะสม

สําหรบัสวนที่

จําหนาย/ ตัดจําหนาย     - - - - (581,351) (1,058,849) (2,756,699) (4,396,899) 

   31 ธันวาคม 2552 - 1,496,075,383 - 3,522,315 47,713,605 20,886,327 14,990,685 1,583,188,315 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี          

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

31 ธันวาคม 2552 452,264,402 8,050,633,682 562,627,112 6,776,190 36,172,974 11,559,095 5,363,375 9,125,396,830 

คาเส่ือมราคาสําหรับป         

2551 (328  ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายนํ้าประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบรหิาร) 335,500,846 

2552 (336  ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายนํ้าประปาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบรหิาร) 344,833,220 
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  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สินทรัพย  อาคารและ เครื่องตกแตง    

  ในการผลิต งานระหวาง สิ่งปรบัปรงุ และอุปกรณ    

 ที่ดิน นํ้าประปา กอสราง อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

ราคาทุน          

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

ซื้อเพ่ิม - - 537,050,317 - 2,572,999 674,000 - 540,297,316 

จําหนาย - - - - (291,744) - - (291,744) 

โอนเขา (ออก) - - (31,646,943) 405,238 29,241,705 - 2,000,000 - 

31 ธันวาคม 2552 397,531,902 9,546,709,066 562,627,112 10,298,505 42,964,239 12,861,321 9,270,272 10,582,262,417 

คาเส่ือมราคาสะสม          

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

คาเส่ือมราคาสําหรบัป - 325,667,032 - 1,612,714 7,387,379 1,957,870 1,757,616 338,382,611 

คาเส่ือมราคาสะสม

สําหรบัสวนที่จําหนาย - - - - (290,979) - - (290,979) 

31 ธันวาคม 2552 - 1,496,075,384 - 3,522,315 12,411,449 9,012,583 5,044,688 1,526,066,419 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี         

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

31 ธันวาคม 2552 397,531,902 8,050,633,682 562,627,112 6,776,190 30,552,790 3,848,738 4,225,584 9,056,195,998 

คาเส่ือมราคาสําหรับป          

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

2552 (333 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายนํ้าประปาและบริการ สวนทีเ่หลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 338,382,611 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 49.1 ลานบาท 
(2551: 38.9 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.8 ลานบาท 2551: 3.3 ลานบาท) 

ในระหวางป 2552 บริษัทฯรวมตนทุนการกูยืมจํานวนเงินประมาณ 37.2 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
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11. สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

  โรงผลิต   
  นํ้าประปาและ   
  ระบบในการจาย งานระหวาง  
 ที่ดิน นํ้าประปา กอสราง รวม 

ราคาทุน      
31 ธันวาคม 2551 413,087,705 5,933,703,006 2,360,832 6,349,151,543 
จัดประเภทรายการใหม - 1,287,578 - 1,287,578 
ซื้อเพ่ิม - 2,268,150 91,455 2,359,605 
โอนเขา (ออก) - 2,452,287 (2,452,287) - 

31 ธันวาคม 2552 413,087,705 5,939,711,021 - 6,352,798,726 

คาตัดจําหนายสะสม      
31 ธันวาคม 2551 166,897,573 2,047,840,760 - 2,214,738,333 
จัดประเภทรายการใหม - 6,349 - 6,349 
คาตัดจําหนายสําหรับป 15,061,345 238,744,537 - 253,805,882 

31 ธันวาคม 2552 181,958,918 2,286,591,646 - 2,468,550,564 

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

31 ธันวาคม 2552 231,128,787 3,653,119,375 - 3,884,248,162 

คาตัดจําหนายสําหรับปท่ีรวมอยูในตนทุนขายนํ้าประปาในงบกําไรขาดทุน    
2551    246,719,618 

2552    253,805,882 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา            
สวนภูมิภาคภายหลังจากส้ินสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 
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12.  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม/             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2552 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 1,410,074,586 
หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ                                      

การใหบริการบําบัดนํ้าเสียตัดจําหนายสะสม (9,756,047) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและ                                              
การใหบริการบําบัดนํ้าเสีย - สุทธิ 1,400,318,539 

เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2552 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให
บริษัทฯเขาทําสัญญาซ้ือสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัด
น้ําเสียแกลูกคาภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (“สิทธิการดําเนินงาน”) จากบริษัท ท่ีดิน    
บางปะอิน จํากัด มูลคารวมท้ังส้ิน 1,400 ลานบาท โดยแบงชําระเปนงวดตามท่ีกําหนดในสัญญา 

ยอดคงคางของรายการดังกลาวเเสดงเปน เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน จํานวน 214 ลานบาทและ 
เจาหนี้ระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน จํานวน 214 ลานบาทในงบดุล 

13. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 3,169,108,803 3,169,108,803 

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนายสะสม (479,916,807) (284,970,416) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - สุทธิ 2,689,191,996 2,884,138,387 
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14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    (หนวย: บาท) 
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู (รอยละ) การชําระคืน 2552 2551 2552 2551 

1. MLR – อัตราที่ระบุ
ในสัญญาระหวาง 

2.00% - 2.25% 

ชําระคืนเปนงวดทกุ 3 เดอืน 
เร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม 2553
ถึงเดือนมิถุนายน 2562 1,072,000,000 - 1,072,000,000 - 

2. MLR – อัตราที่ระบุ
ในสัญญาระหวาง 

2.00% - 2.25% 

ชําระคืนเปนงวดทกุ 3 เดอืน 
เร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคม 2552 
ถึงเดือนกนัยายน 2562 3,510,000,000 - 3,510,000,000 - 

3. MLR – 1% ชําระคืนเปนงวดทกุ 3 เดือน 
เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 2548  
ถึงเดือนตลุาคม 2559 - 5,016,200,000 - 5,016,200,000 

4. MLR ,             
MLR – 0.5% 

ชําระคืนเปนงวดทกุ 3 เดือน 
เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 2551  
ถึงเดือนตลุาคม 2559 - 973,352,152 - 973,352,152 

5. MLR – 0.5% ชําระคืนเปนงวดทกุ 6 เดือน 
เร่ิมต้ังแตเดือนมิถนุายน 2548 
ถึงเดือนธันวาคม 2558  - 2,626,932,846 - - 

6. MLR ชําระคืนเปนงวดทกุ 6 เดอืน 
เร่ิมต้ังแตเดือนมิถนุายน 2551 
จนถึงเดือนธันวาคม 2555 - 692,860,721 - - 

รวม 4,582,000,000 9,309,345,719 4,582,000,000 5,989,552,152 
หัก: สวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (420,000,000) (1,103,955,215) (420,000,000) (598,955,215) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 4,162,000,000 8,205,390,504 4,162,000,000 5,390,596,937 

 ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดออกหุนกูตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 15 เพื่อ
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีเหลืออยูของวงเงินกูท่ี 3 และ 4 และนอกจากน้ี บริษัทยอยแหงหนึ่ง
ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับบริษัทฯเพ่ือนําเงินดังกลาวมาชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีเหลืออยู
ของวงเงินกูท่ี 5 และ 6 
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15. หุนกู 

 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน 
และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 3 ชุด เปนจํานวนเงิน 7,000 ลานบาท เพื่อจําหนายแกนักลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดของหุนกูดังนี้  

 ก) หุนกูชุดท่ี 1 จํานวน 3,500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
3,500 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2555 โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.00 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ข) หุนกูชุดท่ี 2 จํานวน 1,700,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
1,700 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.75 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ค) หุนกูชุดท่ี 3 จํานวน 1,800,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
1,800 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.35 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

16. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

17. สํารองอ่ืน 

 ตามขอกําหนดของสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2551 
กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรสํารองกอนจายเงินปนผลเปนจํานวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป  

18. รายไดจากการขายนํ้าประปา 

 ยอดรายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
และ 2551 ไดรวมรายไดจํานวน 49.8 ลานบาท และ 19.3 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเกิดจากปริมาณ
น้ําประปาท่ีการประปาสวนภูมิภาคซ้ือจริงสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตํ่ากวาปริมาณนํ้าประปาข้ัน
ตํ่าท่ีตองซ้ือสําหรับระยะเวลาดังกลาว ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาซ้ือขายน้ําประปา 
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19. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 111,248,699 100,457,484 32,132,985 29,959,705 

คาเสื่อมราคา 344,833,220 335,500,846 338,382,611 328,503,885 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาที่ตอง

โอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 253,805,882 246,719,618 - - 

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 221,494,148 222,100,981 

คาบริหารและจัดการ - - 35,288,373 28,732,053 

คาใชจายในการผลิตและซอมบํารุง 480,610,823 510,165,601 253,815,726 247,032,466 

20. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตน้ําประปา    
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1382(2)/2545 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2545 ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ 

- การไดรับยกเวนอากรขาเขาของการนําเขาเคร่ืองจักรท่ีเขาตามเง่ือนไขท่ีระบุไว 

- การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการ
สงเสริม มีกําหนดระยะเวลาแปดป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันท่ี                    
21 กรกฎาคม 2547) 

 รายไดของบริษัทฯสําหรับปจําแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริม
การลงทุนสามารถสรุปไดตอไปนี้ 

 กิจการทีไ่ดรับ 
การสงเสริมการลงทุน 

กิจการทีไ่มไดรับ 
การสงเสริมการลงทุน รวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
รายไดจากการขายน้ําประปา 2,592,395,254 2,355,871,315 54,221,940 - 2,646,617,194 2,355,871,315 
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21. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

22. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปา 
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภมิูศาสตรตามท่ีกลาวไว 

23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบกองทุนเปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทหารไทย จํากัดและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด และจะจายใหแก
พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ใน
ระหวางป 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 3.3 ลานบาท (เฉพาะ
ของบริษัทฯ: 1.1 ลานบาท) (2551: 3.2 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 0.9 ลานบาท) 

24. เงินปนผล 

  (หนวย: บาท) 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับป 2550 
ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียน     
ผูถือหุน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2551 

598,498,845 0.15 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2551  598,498,845  

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับป 2551 
ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 

797,998,460 0.20 
เงินปนผลจายระหวางกาลจากผลการ
ดําเนินงานสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
สําหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2552 
ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียน       
ผูถือหุน ณ วันที่  28 สิงหาคม 2552 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 8/2552  เมื่อวันที ่                 
11 สิงหาคม 2552 

438,893,719 0.11 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2552  1,236,892,179  
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25. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2552 บริษัทยอยไดรับหนังสือแจงการเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิจาก
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี ซ่ึงจากการประเมินของสํานักงานดังกลาว บริษัทยอยจะตองจายภาษีเงินได
นิติบุคคลของป 2551 จํานวนประมาณ 44 ลานบาท เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
บริษัทยอยไดบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2551 จํานวน 44 ลานบาท และภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับป 2552 จํานวน 143 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาว จึง
ไดยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกรมสรรพากร ซ่ึง
ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยกเลิกการประเมินผลตาม
หนังสือแจงการเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิดังกลาว ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีไดเคยบันทึกไวจะถูก
บันทึกกลับรายการเปนรายไดของบริษัทยอย 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากป
กอน ๆ สูงกวากําไรสุทธิสําหรับป 

26. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

26.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 520.8 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับการ
โครงการขยายกําลังการผลิตน้ําประปา 

26.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอ่ืน 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด เพื่อให
บริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการและการซอมบํารุงรักษาระบบผลิตและจําหนายน้ําประปาและ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย โดยภายใตเง่ือนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตองจายคาบริการ
ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา  

ข) บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไดทําสัญญาการซอมบํารุงกับบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด เพื่อให
บริษัทดังกลาวทําการซอมบํารุงรักษา โดยภายใตเง่ือนไขสัญญาดังกลาว บริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด ตองจายคาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ค) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาสถานท่ีทําการกับ
บริษัทท่ีเกี่ยวของกันและภาระผูกพันจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวนเงินรวม 4.1 ลานบาท 
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26.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 248.9 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกัน
ตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 209.7 ลานบาท เพื่อคํ้าประกันการใช
ไฟฟาจํานวน 39.2 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพื่อคํ้าประกันตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับ
การประปาสวนภูมิภาคจํานวน 50.1 ลานบาท เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 22.1 ลานบาท) 

26.4 คดีฟองรอง 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหน่ึงยื่นคําเสนอขอพิพาทตอ
สถาบันอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคาน    
ท่ี 2) รวมกับการประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานท่ี 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 64.5 ลานบาท 
จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา ตอมาเม่ือ
วันท่ี 24 ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  

ตอมาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพ่ือคัดคานคําช้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายจากขอพิพาท
ดังกลาวไวในบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเช่ือวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินท่ี
เปนสาระสําคัญจากขอพิพาทดงักลาว  

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
32 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
เจาหนี้อ่ืน เจาหนี้เงินประกันผลงาน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงท่ี
เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและมีความเส่ียง
จากการกระจุกตัวของลูกหนี้ เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคาหลักรายเดียวคือการประปาสวน
ภูมิภาค อยางไรก็ตาม เนื่องจากการประปาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานราชการ ดังนั้น บริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือดังกลาว จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีแสดงอยูในงบดุล 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินลงทุนช่ัวคราว เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมี
ดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี
ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึง
กอน) ไดดังนี้  

 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมมี   
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับข้ึนลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 2,286 - 2,286 0.50 - 0.85 
เงินลงทุนชั่วคราว 1,085 - - - - 1,085 0.50 - 1.00 
ลูกหนี้การคา - - - - 384 384 - 
 1,085 - - 2,286 384 3,755  
หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้การคา - - - - 40 40 - 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 458 458 - 
เจาหนี้อื่น - - - - 18 18 - 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 17 17 - 
หุนกู - 5,192 1,796 - - 6,988 4.00 - 5.35 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 4,582 - 4,582 3.38 - 3.88 
 - 5,192 1,796 4,582 513 12,083  
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมมี   

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับข้ึนลง อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 1,740 - 1,740 0.50 - 0.85 
เงินลงทุนชั่วคราว 1,085 - - - - 1,085 0.50 - 1.00 
ลูกหนี้การคา - - - - 256 256 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน - - - 3,023 - 3,023 3.50 - 3.98 

 1,085 - - 4,763 256 6,104  
หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้การคา - - - - 33 33 - 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 458 458 - 
เจาหนี้อื่น - - - - 15 15 - 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 17 17 - 
หุนกู - 5,192 1,796 - - 6,988 4.00 - 5.35 
เงินกูยืมระยะยาว - - - 4,582 - 4,582 3.38 - 3.88 

 - 5,192 1,796 4,582 502 12,072  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาวาไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัท
ยอยไมมีธุรกรรมท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญ 

27.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝาย
มีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ี
ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคา
ยุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

 บริษทัฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน ไดแก เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
เจาหนี้อ่ืนและเจาหนี้เงินประกันผลงาน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ี
แสดงในงบดุล 
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ข) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและเงินกูยืมระยะยาวท่ีจายดอกเบ้ียในอัตรา
ใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดง
ในงบดุล 

ค) หุนกูท่ีจายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปจจุบันสําหรับเงินกูยืมท่ีมี
เง่ือนไขใกลเคียงกัน ซ่ึงมูลคายุติธรรมโดยประมาณมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดง
ในงบดุล 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญมีมูลคาโดยประมาณ
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล โดยไมมีผลแตกตางอยางมีสาระสําคัญ 

28. การบริหารจัดการทุน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดกําหนดนโยบายและเปาหมายตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอย ซ่ึงนโยบายตางๆท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีเสถียรภาพทางการเงิน
เพื่อใชในการดําเนินงาน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุน
เปน 1.42: 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.42: 1) 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 
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