
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 



รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท น้าํประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ 
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท 
น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท น้ําประปาไทย 
จํากดั (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงนิดังกลาวจากผลการสอบทานของ
ขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกีย่วกบัการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากดัโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกจิการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนือ่งจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพยีงสอบทาน 
ดังนัน้ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

 2

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ําประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอย และ            
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จาํกดั (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551   
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี                   
25 กมุภาพนัธ 2552 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกจิการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ 
เปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน  

ศุภชัย ปญญาวฒัโน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2552 
 



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 2,084,542         850,643            1,799,154         662,386            
เงินลงทุนช่ัวคราว 4 299,948            299,941            299,314            299,314            
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 5 307,802            257,676            -                        -                        
ลูกหนี้การคา 6 352,383            346,798            227,948            232,700            
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 2 21                     89                     4,806                4,689                
วัตถุดิบและวสัดุคงเหลือ 19,730              18,325              10,853              9,770                
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2 95,839              95,839              95,839              95,839              
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 63,000              -                        63,000              -                        
ิ ั  ี ื่

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สินทรัพยหมุนเวียนอืน
   ดอกเบี้ยคางรับ 2,167                3,756                2,165                3,742                
   คาใชจายจายลวงหนา 16,311              20,019              10,757              13,749              
   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 30,602              33,952              48                     302                   
   อ่ืน ๆ 5,654                13,958              1,806                9,948                
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,277,999         1,940,996         2,515,690         1,332,439         
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                        -                        4,298,721         4,353,336         
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 8,853,646         8,924,219         8,784,735         8,854,282         
สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอน
   เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 9 4,074,242         4,135,694         -                        -                        
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 10 2,836,070         2,884,139         -                        -                        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน
   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 10,408              2,560                1,080                777                   
   เงินมัดจํา 6,912                -                        6,612                6,665                
   อ่ืน ๆ 4,000                7,025                4,000                -                        
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,785,278       15,953,637       13,095,148       13,215,060       
รวมสินทรัพย 19,063,277       17,894,633       15,610,838       14,547,499       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -                        354                   -                        -                        
เจาหนี้การคา 
   กิจการที่เก่ียวของกัน 2 -                        -                        2,612                2,507                
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 25,345              49,208              18,425              37,644              
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 2 31                     102,580            -                        102,548            
เจาหนี้อ่ืน 5,749                6,696                -                        -                        
เจาหนี้เงินประกันผลงาน 2,355                3,897                2,056                3,599                
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 505,000            1,103,955         -                        598,955            

ี้ ิ ี ื ่

(หนวย: พันบาท)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

หนีสินหมุนเวียนอืน
   คาใชจายคางจาย 69,438              45,035              49,471              19,049              
   ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 23,358              21,839              14,927              13,969              
   ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 16,995              13,140              10,798              11,846              
   อ่ืน ๆ 1,626                6,153                939                   2,227                
รวมหนี้สินหมุนเวียน 649,897            1,352,857         99,228              792,344            
หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย 2 -                        -                        5,000                5,000                
หุนกู - สุทธิ 12 6,986,946         -                        6,986,946         -                        
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 2,781,401         8,205,391         -                        5,390,597         
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,768,347         8,205,391         6,991,946         5,395,597         
รวมหนี้สิน 10,418,244       9,558,248         7,091,174         6,187,941         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
(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 3,990,000         3,990,000         3,990,000         3,990,000         
สวนเกินมูลคาหุน 2,637,770         2,637,770         2,637,770         2,637,770         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 399,000            399,000            399,000            399,000            
   จัดสรรแลว - สํารองอ่ืน 72,447              72,447              72,447              72,447              
   ยังไมไดจัดสรร 2,117,005         1,811,237         1,420,447         1,260,341         

 ั โ  ํ ิ ิ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
   ของกลุมบริษัท (600,363)           (600,363)           -                        -                        
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 8,615,859         8,310,091         8,519,664         8,359,558         

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 29,174              26,294              -                        -                        

รวมสวนของผูถือหุน 8,645,033         8,336,385         8,519,664         8,359,558         
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 19,063,277       17,894,633       15,610,838       14,547,499       

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
รายได

รายไดจากการขายน้ําประปา 13 943,029             844,959             615,604             551,761             
รายไดจากการบริการ 9,794                 7,006                 -                        -                        
ดอกเบี้ยรับ 3,547                 5,769                 2,570                 4,888                 
รายไดอ่ืน 144                    689                    330                    330                    
รวมรายได 956,514             858,423             618,504             556,979             
คาใชจาย

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ 301,912             262,093             170,275             142,956             
คาใชจายในการบริหาร 34,590               24,220               25,888               15,118               
คาตอบแทนผูบริหาร 7,169                 5,365                 3,534                 2,191                 
คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                        - 54,615               55,222               
 ิ ิใ ํ ิ ิ ํ 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

คาสทธในการดําเนนการผลตและจําหนาย
   น้ําประปาตัดจําหนาย 10 48,069               48,603               -                        -                        
รวมคาใชจาย 391,740             340,281             254,312             215,487             
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 564,774             518,142             364,192             341,492             
คาใชจายทางการเงิน (256,126)           (210,043)           (204,086)           (159,879)           
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 308,648             308,099             160,106             181,613             
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 15 -                        (2,573)               -                        -                        
กําไรสุทธิสําหรับงวด 308,648             305,526             160,106             181,613             

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 305,768             303,162             160,106             181,613             

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,880                 2,364                 
308,648             305,526             

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.08                   0.09                   0.04                   0.06                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 3,990,000,000   3,290,000,000   3,990,000,000   3,290,000,000   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิกอนภาษี 308,648             308,099             160,106             181,613             
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
   คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 141,376             137,741             78,042               79,561               
   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        54,615               55,222               
   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนาย 48,069               48,603               -                        -
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (48)                    (345)                  -                        -
   คาใชจายดอกเบี้ย 135,384             205,366             84,304               156,069             
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 633,429             699,464             377,067             472,465             
ิ ั  ํ ิ ( ิ่ ึ้ )

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สนทรพยดําเนนงาน (เพมขึน) ลดลง 
   ลูกหนี้การคา (5,585)               (27,079)             4,752                 (19,099)             
   ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 68                      (52)                    (117)                  -
   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (1,405)               (1,260)               (1,083)               (1,460)               
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 9,601                 6,312                 8,711                 (17,088)             
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 113                    (29,205)             53                      (81)                    
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน -                        -                        105                    (1,997)               
   เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน (23,863)             (15,729)             (19,219)             (21,324)             
   เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน (102,549)           (114,813)           (102,548)           -
   เจาหนี้อ่ืน (947)                  57,161               -                        -                        
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (1,302)               4,147                 2,490                 2,497                 
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 507,560             578,946             270,211             413,913             
   จายดอกเบี้ย (106,748)           (213,429)           (55,668)             (161,338)           
   จายภาษีเงินได (4,499)               (5,104)               (48)                    (55)                    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 396,313             360,413             214,495             252,520             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (7)                      4,641                 -                        -
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพ่ิมข้ึน (50,126)             (68,714)             -                        -
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่เก่ียวของกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                        13,254               -                        -
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่ไมเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน (63,000)             -                        (63,000)             -                        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน (9,515)               (11,913)             (8,495)               (11,575)             
สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพ่ิมข้ึน (92)                    (42,213)             -                        -
จายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย -                        (12,613)             -                        -                        
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 304                    350                    -                        -                        
เจาหนี้เงินประกันผลงานลดลง (1,542)               (688)                  (1,543)               (83)                    
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (123,978)           (117,896)           (73,038)             (11,658)             

ิ ิ ั ิ

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: พันบาท)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (354)                  70                      -                        -
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (6,022,945)        (190,950)           (5,989,552)        (250,950)           
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุนกู 6,984,863          -                        6,984,863          -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 961,564             (190,880)           995,311             (250,950)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 1,233,899          51,637               1,136,768          (10,088)             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 850,643             674,895             662,386             509,506             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 2,084,542          726,532             1,799,154          499,418             

-                        -                        -                        -                        
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 

รายการที่มิใชเงินสด

   งานระหวางกอสรางเพ่ิมข้ึนจากเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน -                        2,996                 -                        -

   โอนคาเสื่อมราคาไปเปนงานระหวางกอสราง -                        149                    -                        -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

ผลแตกตางของการจัด

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ รวมสวนของ สวนของผูถือหุน

 และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท ผูถือหุนบริษัทใหญ สวนนอยของบรษิัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,290,000               483,000                  399,000                  -                               1,123,775               (600,363)                    4,695,412                  19,361                       4,714,773                  

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               303,162                  -                                 303,162                     2,364                         305,526                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2551 3,290,000               483,000                  399,000                  -                               1,426,937               (600,363)                    4,998,574                  21,725                       5,020,299                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000               2,637,770               399,000                  72,447                     1,811,237               (600,363)                    8,310,091                  26,294                       8,336,385                  

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               305,768                  -                                 305,768                     2,880                         308,648                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2552 3,990,000               2,637,770               399,000                  72,447                     2,117,005               (600,363)                    8,615,859                  29,174                       8,645,033                  

-                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว -
และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,290,000             483,000                399,000                -                            931,254                5,103,254             
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            181,613                181,613                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 3,290,000             483,000                399,000                -                            1,112,867             5,284,867             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000             2,637,770             399,000                72,447                  1,260,341             8,359,558             
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            160,106                160,106                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 3,990,000             2,637,770             399,000                72,447                  1,420,447             8,519,664             

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

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

ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เม่ือบริษัทฯได
ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะซ้ือ
กิจการประปาของบริษัทฯท้ังหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของซ้ือกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด แตตองแจงให
บริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน 

ท่ีอยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 30/10 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขายน้ําประปาเดิมกับ
การประปาสวนภูมิภาค โดยภายใน 660 วันนับแตวันท่ีลงนามในสัญญาดังกลาว บริษัทฯตกลงขาย
น้ําประปาเพ่ิมข้ึนจากสัญญาเดิมตามปริมาณนํ้าประปาสวนเพิ่มและราคาท่ีระบุไวในสัญญา 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของบริษัทฯและบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 

1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ดังตอไปนี้ 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี  
1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
54 (ปรับปรุง 2550) ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 
2550) ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551  

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
กิจการเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  
 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกจิกบับริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
รายไดอื่น - - 0.3 0.3 ราคาตามสัญญา 
ตนทนุการผลิตน้าํประปา - - 6.9 7.0 ราคาตามสัญญา 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกี่ยวของกนั      
คางานระหวางกอสรางสินทรัพยในการผลติ
น้ําประปาที่ตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ - 20.5 - - ราคาตามสัญญา 

คาธรรมเนียมบริการ 0.2 0.2 - - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 4,806 4,689 
 - - 4,806 4,689 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 21 89 - - 
 21 89 - - 
 21 89 4,806 4,689 
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่
เกีย่วของกัน 

    

-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 95,839 95,839 95,839 95,839 
 95,839 95,839 95,839 95,839 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 2,612 2,507 
 - - 2,612 2,507 
เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 31 102,580 - 102,548 
 31 102,580 - 102,548 
เจาหน้ีเงินประกัน - บริษัทยอย     
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 5,000 5,000 
 - - 5,000 5,000 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน
โบนัส คาเบ้ียประชุมและคาบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 7.1 ลานบาท (เฉพาะ
ของบริษัทฯ: 3.5 ลานบาท) (2551: 5.3 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 2.2 ลานบาท) 
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3. เงินสดเเละรายการเทียบเทาเงินสด 

 บริษัทยอยเเหงหนึ่งไดจดจํานําสิทธิในการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2552 เปนจํานวนเงินประมาณ 179.3 ลานบาท ไวกับกลุมผูใหกูเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืม
ระยะยาวของบริษัทยอยดังกลาว โดยบริษัทยอยสามารถถอนเงินเพื่อนํามาใชเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามปกติได  

4. เงินลงทุนชั่วคราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวเปนเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบ้ียระหวาง
รอยละ 1.375 ถึง 3.50 ตอป 

5. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

 ยอดคงเหลือดังกลาว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 ประกอบดวยเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศจํานวน 307.8 ลานบาท ซ่ึงเปนบัญชีท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อกันไวเปนสํารองสําหรับการจายคืน
เงินตน 1 งวด ซ่ึงมีกําหนดชําระทุก 6 เดือน และดอกเบ้ีย 3 งวด ซ่ึงมีกําหนดชําระเปนรายเดือน ตาม
เงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหนึ่ง  

6. ลูกหนี้การคา 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 เเละ 31 ธันวาคม 2551 ยอดลูกหนี้การคามีอายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึง
กําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

   (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
 31 มีนาคม

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
31 มีนาคม

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม

2551 
 ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ  (ตรวจสอบแลว) 

บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด 10 10 100 100 700,000 700,000 
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด และบริษัทยอย 1,200 1,200 98 98 3,998,310 3,998,310 
     4,698,310 4,698,310 
หัก:  คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

สะสม 
    

(379,589) (324,974) 
หัก:  เงินปนผลรับจากกําไรกอนการซื้อหุน     (20,000) (20,000) 
รวม     4,298,721 4,353,336 

บริษัทฯไดนําใบหุนบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด บางสวนไปจํานําไวกับกลุมผูใหกูของบริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด เพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวบางสวนจากกลุมผูใหกูของบริษัทยอยดังกลาว 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2552 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2552 8,924,219 8,854,282 
ซื้อเพิม่ระหวางงวด - ราคาทุน 9,515 8,495 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีจําหนาย (256) - 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (79,832) (78,042) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 8,853,646 8,784,735 

9. สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาท่ีตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 4,135,694 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 92 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (61,544) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 4,074,242 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา     
สวนภูมิภาคภายหลังจากส้ินสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัดไดนําท่ีดิน โรงผลิตน้ําประปาและระบบในการจายน้ําประปาไป                
จดจํานองไวกับกลุมผูใหกูเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูยืมระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากกลุม
ผูใหกูดังกลาว 

10. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา 3,169,109 3,169,109 

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนายสะสม (333,039) (284,970) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - สุทธิ 2,836,070 2,884,139 
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11. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
31 มีนาคม  

2552 
31 ธันวาคม 

2551 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) - 5,989,552 - 5,989,552 
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 3,286,401 3,319,794 - - 
 3,286,401 9,309,346 - 5,989,552 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (505,000) (1,103,955) - (598,955) 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ี     

        ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 2,781,401 8,205,391 - 5,390,597 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 มี
รายละเอียดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 9,309,346 5,989,552 
หัก: จายคืนเงินกู (6,022,945) (5,989,552) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2552 3,286,401 - 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

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

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 7

12. หุนกู 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552  - 
บวก: ออกจําหนายหุนกูระหวางงวด 7,000,000 
หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (15,137) 
บวก: ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 2,083 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2552 6,986,946 

 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 

13. รายไดจากการขายนํ้าประปา 

 ยอดรายไดจากการขายนํ้าประปาของบริษัทฯ ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี    
31 มีนาคม 2552 และ 2551 ไดรวมรายไดจํานวน 14.2 ลานบาทและ 11 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเกิด
จากปริมาณนํ้าประปาท่ีการประปาสวนภูมิภาคซ้ือจริงสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตํ่ากวาปริมาณ
น้ําประปาข้ันตํ่าท่ีตองซ้ือสําหรับระยะเวลาดังกลาว ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาซ้ือขาย
น้ําประปา 
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14. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปา 
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภมิูศาสตรตามท่ีกลาวไว 

15. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษี
ยกมาจากปกอน ๆ สูงกวากําไรสุทธิสําหรับงวด 

16. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

16.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 900.1 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ
ขยายกําลังการผลิตน้ําประปา 

16.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอ่ืน 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด เพื่อให
บริษัทยอยดังกลาวบริหารจัดการผลิตและจายน้ําประปาและการซอมบํารุงรักษา โดยภายใต
เง่ือนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตองจายคาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา  

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

ค) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาสถานท่ีทําการกับ
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน และภาระผูกพันจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวนเงินรวม 4.5 ลานบาท 

ง) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปนจํานวน
เงินไมเกิน 162 ลานบาท ในกรณีท่ีบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ขาดสภาพคลองซ่ึงเปนไป
ตามสัญญา Sponsor Support Agreement ระหวางบริษัทฯกับกลุมผูใหกูของบริษัทยอยดังกลาว 
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16.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร    

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอย เหลืออยูเปนจํานวน 257.8 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้า
ประกันตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 209.6 ลานบาท และเพื่อ      
คํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 48.2 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพื่อคํ้าประกันตามสัญญาซ้ือ
ขายน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคจํานวน 50.0 ลานบาท และเพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟา
จํานวน 15.9 ลานบาท)  

16.4 คดีฟองรอง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

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

 ตอมาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพ่ือคัดคานคําช้ีขาดของ           
คณะอนุญาโตตุลาการที่ใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการต้ังสํารองเผ่ือผลเสียหายจากขอพิพาทดังกลาว
ไวในบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเช่ือวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินท่ีเปน
สาระสําคัญจากขอพิพาทดังกลาว  

17. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนประจําป 2551 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตรา
หุนละ 0.20 รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 798 ลานบาท 

18. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552 
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