
 

 

 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 งบกําไรขาดทุนรวม สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2552 และ 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสด

รวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน 2552 และ 2551 ของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่ง

ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา

เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร

ของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน 

ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ            

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551   

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่                   

25 กุมภาพันธ 2552 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทีแ่สดงเปรียบเทียบไว ณ ที่น้ี 

เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการ

ตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวันทีใ่นรายงานน้ัน  

ศุภชัย ปญญาวัฒโน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2552 
 



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 1,307,151         850,643            1,049,685         662,386            

เงินลงทุนช่ัวคราว 4 686,948            299,941            686,314            299,314            

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 5 308,777            257,676            - -                       

ลูกหน้ีการคา 6 379,440            346,798            257,793            232,700            

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2 55                     89                     5,157                4,689                

วัตถุดิบและวัสดคุงเหลือ 19,091              18,325              11,186              9,770                

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง

   กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2 80,401              95,839              80,401              95,839              

ิ ี ่ไ  ี่  ั

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

   กิจการทีไมเกียวของกัน 63,000              -                       63,000              -                       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบ้ียคางรับ 3,221                3,756                3,217                3,742                

   คาใชจายจายลวงหนา 21,646              20,019              16,208              13,749              

   ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 17,027              33,952              87                     302                   

   อ่ืน ๆ 3,947                13,958              2,045                9,948                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,890,704         1,940,996         2,175,093         1,332,439         

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 - -                       4,243,499         4,353,336         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 8,898,741         8,924,219         8,828,018         8,854,282         

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอน

   เมื่อส้ินสุดอายุสัญญาฯ - สุทธิ 9 4,013,227         4,135,694         - -                       

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา - สุทธิ 10 2,787,466         2,884,139         - -                       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 10,408              2,560                1,080                777                   

   เงินมัดจํา 6,880                -                       6,571                6,665                

   อ่ืน ๆ 4,000                7,025                4,000                -                       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,720,722       15,953,637       13,083,168       13,215,060       

รวมสินทรัพย 18,611,426       17,894,633       15,258,261       14,547,499       

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ีหมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน



งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 354                   - -                       

เจาหน้ีการคา 

   กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2 - -                       3,249                2,507                

   กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 23,380              49,208              17,578              37,644              

เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 2 28                     102,580            - 102,548            

เจาหน้ีอ่ืน 5,378                6,696                - -                       

เจาหน้ีเงนิประกันผลงาน

   กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2 10,292              - 10,292              -

ิ ี ่ไ  ี่  ั

(หนวย: พันบาท)

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

   กิจการทีไมเกียวของกัน 1,158                3,897                758                   3,599                

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11 515,000            1,103,955         - 598,955            

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 105,864            -                       -                       -                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

   ดอกเบ้ียคางจาย 107,710            2,112                107,710            2,112                

   คาใชจายคางจาย 50,432              42,923              26,962              16,937              

   ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 22,550              21,839              14,643              13,969              

   ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 13,262              13,140              6,534                11,846              

   อ่ืน ๆ 4,348                6,153                3,199                2,227                

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 859,402            1,352,857         190,925            792,344            

หน้ีสินไมหมุนเวียน

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

หุนกู - สุทธิ 12 6,987,200         -                       6,987,200         -                       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11 2,518,901         8,205,391         - 5,390,597         

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 9,506,101         8,205,391         6,992,200         5,395,597         

รวมหน้ีสิน 10,365,503       9,558,248         7,183,125         6,187,941         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 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 172,450            72,447              172,450            72,447              

ั ไ ไ  ั

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

   ยังไมไดจัดสรร 1,617,103         1,811,237         875,916            1,260,341         

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจ

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

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 8,215,960         8,310,091         8,075,136         8,359,558         

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 29,963              26,294              - -                       

รวมสวนของผูถือหุน 8,245,923         8,336,385         8,075,136         8,359,558         

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 18,611,426       17,894,633       15,258,261       14,547,499       

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

รายไดจากการขายนํ้าประปา 13 997,866            857,984            660,852            562,137            

รายไดจากการบริการ 10,252             7,468               - -                       

ดอกเบ้ียรับ 4,037               8,593               2,519               6,372               

รายไดอ่ืน 699                  578                  335                  330                  

รวมรายได 1,012,854         874,623            663,706            568,839            

คาใชจาย

ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 282,355 279,296            157,556            154,226            

คาใชจายในการบริหาร 33,289 40,899             25,118             34,262             

คาตอบแทนผูบริหาร 16,842             13,071 10,421 9,899

 ั ํ   ิ ใ ิ ั 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 - -                       55,222             55,222             

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   นํ้าประปาตัดจําหนาย 10 48,604             48,603             - -                       

รวมคาใชจาย 381,090            381,869            248,317            253,609            

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 631,764            492,754            415,389            315,230            

คาใชจายทางการเงิน (109,860)          (181,706)          (61,919)            (132,361)          

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 521,904            311,048            353,470            182,869            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 16 (123,016)          (961)                 - -                       
กําไรสุทธิสําหรับงวด 398,888            310,087            353,470            182,869            

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 398,099            307,667            353,470            182,869            

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 789                  2,420               
398,888            310,087            

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.10                 0.09                 0.09                 0.05                 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 3,990,000,000  3,597,692,308  3,990,000,000  3,597,692,308  

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

รายไดจากการขายนํ้าประปา 13 1,940,895         1,702,943         1,276,456         1,113,898         

รายไดจากการบริการ 20,046             14,474             - -                       

ดอกเบ้ียรับ 7,584               14,362             5,089               11,260             

รายไดอ่ืน 843                  1,267               665                  660                  

รวมรายได 1,969,368         1,733,046         1,282,210         1,125,818         

คาใชจาย

ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ 584,267            541,389            327,831            297,182            

คาใชจายในการบริหาร 67,879             65,119             51,006             49,380             

คาตอบแทนผูบริหาร 24,011             18,436             13,955             12,090             

 ั ํ   ิ ใ ิ ั 

งบการเงินรวม

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 - -                       109,837            110,444            

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

   นํ้าประปาตัดจําหนาย 10 96,673             97,206             - -                       

รวมคาใชจาย 772,830            722,150            502,629            469,096            

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,196,538         1,010,896         779,581            656,722            

คาใชจายทางการเงิน (365,986)          (391,749)          (266,005)          (292,240)          

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 830,552            619,147            513,576            364,482            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 16 (123,016)          (3,534)              - -                       
กําไรสุทธิสําหรับงวด 707,536            615,613            513,576            364,482            

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 703,867            610,829            513,576            364,482            

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 3,669               4,784               
707,536            615,613            

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.18                 0.18                 0.13                 0.11                 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 3,990,000,000  3,443,846,154  3,990,000,000  3,443,846,154  

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิกอนภาษี 830,552            619,147            513,576            364,482            

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 289,929            278,351            161,677            162,210            

   คาตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -                       109,837            110,444            

   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย 96,673             97,206             - -                       

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (395)                 (345)                 - -                       

   คาใชจายดอกเบ้ีย 246,212            381,834            148,152            284,274            

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

ี้ ิ ํ ิ

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

   และหนีสินดําเนินงาน 1,462,971         1,376,193         933,242            921,410            

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา (32,642)            (15,679)            (25,093)            (13,846)            

   ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 34                    (354)                 (468)                 -                       

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (766)                 (1,590)              (1,416)              (557)                 

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,921               (1,215)              1,969               (9,836)              

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 145                  258                  94                    261                  

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

   เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน -                       -                       742                  (2,046)              

   เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน (25,828)            (5,995)              (20,066)            (19,182)            

   เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน (102,552)          (105,725)          (102,548)          -                       

   เจาหน้ีอ่ืน (1,318)              -                       -                       -                       

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,537               6,506               6,358               7,841               

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,311,502         1,252,399         792,814            884,045            

   จายดอกเบ้ีย (153,729)          (395,352)          (55,668)            (290,163)          

   จายภาษีเงินได (8,076)              (14,489)            (87)                   (110)                 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,149,697         842,558            737,059            593,772            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น (387,007)          (15,708)            (387,000)          -                       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (51,101)            (70,101)            - -                       

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีเก่ียวของกันลดลง 15,438             13,254             15,438             -                       

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการท่ีไมเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น (63,000)            - (63,000)            -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (124,802)          (23,923)            (119,962)          (23,065)            

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อส้ินสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น (2,340)              (50,184)            - -                       

จายดอกเบ้ียสวนท่ีบันทึกเปนสวนหน่ึงของสินทรัพย -                       (25,869)            - -                       

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,004               350                  - -                       

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น 10,292             - 10,292             -

 ี ้ ิ ป ั ิ ี่ไ  ี่  ั ิ่ ึ้

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

เจาหนีเงินประกันผลงาน - กิจการทีไมเกียวของกันเพิมขึน (ลดลง) (2,739)              (1,054)              (2,841)              197                  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (604,255)          (173,235)          (547,073)          (22,868)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (354)                 (2,996,616)       - (3,000,000)       

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

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - 60,000             - -                       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (6,275,445)       (693,400)          (5,989,552)       (501,900)          

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุนกู 6,984,863         -                       6,984,863         -                       

เงินปนผลจาย (797,998)          -                       (797,998)          -                       

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (88,934)            (775,246)          197,313            (647,130)          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 456,508            (105,923)          387,299            (76,226)            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 850,643            674,895            662,386            509,506            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,307,151         568,972            1,049,685         433,280            

-                       -                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 

รายการท่ีมิใชเงินสด

   งานระหวางกอสรางเพิ่มขึ้นจากเจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                       22,301             - -                       

   ดอกเบ้ียจายสวนท่ีบันทึกเปนสวนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 15,451             -                       15,451             -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

ผลแตกตางของการจัด

ทุนเรือนหุนที่ออก จัดสรรแลว - จัดสรรแลว - โครงสรางการดําเนินธุรกิจ รวมสวนของ สวนของผูถือหุน

 และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร ของกลุมบริษัท ผูถือหุนบริษัทใหญ สวนนอยของบริษัทยอย 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           

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 700,000               2,154,770          -                            -                        -                        -                                       2,854,770               -                                    2,854,770           

จัดสรรเปนสํารองอื่น -                           -                         -                            72,447              (72,447)             -                                       -                              -                                    -                          

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - -                        610,829            - 610,829                  4,784                            615,613              
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2551 3,990,000            2,637,770          399,000                72,447              1,662,157         (600,363)                          8,161,011               24,145                          8,185,156           

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           

จัดสรรเปนสํารองอื่น -                           -                         -                            100,003            (100,003)           -                                       -                              -                                    -                          

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - -                        703,867            - 703,867                  3,669                            707,536              

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 15) - - - - (797,998)           - (797,998)                 - (797,998)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2552 3,990,000            2,637,770          399,000                172,450            1,617,103         (600,363)                          8,215,960               29,963                          8,245,923           

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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                   
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 700,000                      2,154,770                   -                                  -                                  -                                  2,854,770                   
จัดสรรเปนสํารองอื่น -                                  -                                  -                                  72,447                        (72,447)                       -                                  
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - -                                  364,482                      364,482                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 3,990,000                   2,637,770                   399,000                      72,447                        1,223,289                   8,322,506                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,990,000                   2,637,770                   399,000                      72,447                        1,260,341                   8,359,558                   
จัดสรรเปนสํารองอื่น -                                  -                                  -                                  100,003                      (100,003)                     -                                  
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - -                                  513,576                      513,576                      
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 15) - - - - (797,998)                     (797,998)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 3,990,000                   2,637,770                   399,000                      172,450                      875,916                      8,075,136                   

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 1 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถินุายน 2552  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

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

แพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

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

กิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนต้ังใน

ประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหกับการ

ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม     

อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใตสัญญาซื้อขายน้ําประปากับกปภ. 

ซึ่งไดลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่เร่ิมตนขายนํ้าประปา (วันที่ 

21 กรกฎาคม 2547) และภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

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

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายน้ําประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา  

ภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาดังกลาวมีขอกําหนดสําคัญบางประการ ไดแก เมื่อบริษัทฯได

ทําการไปไดกึ่งอายุสัมปทานแลว หากรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะซื้อ

กิจการประปาของบริษัทฯทั้งหมด ผูใหสัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรืออนุญาตใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของซื้อกิจการประปาเชนวานั้นตามราคาซื้อขายกันในตลาด แตตองแจงให

บริษัทฯทราบลวงหนาหกเดือน 

ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขที่ 30/10 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 255 1 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ําประปาเดิมกับ

การประปาสวนภูมิภาค โดยภายใน 660 วันนับแตวันที่ลงนามในสัญญาดังกลาว บริษัทฯตกลงขาย

น้ําประปาเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมตามปริมาณน้ําประปาสวนเพิ่มและราคาที่ระบุไวในสัญญา 
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1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ัง ลาสุด 

ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                  

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของบริษัทฯและบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในเดือนมถินุายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออก ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เร่ือง การ

จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  ดังน้ันการ

อางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการ

บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผลบังคับ

ใชในปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

(ปรับปรุง 2550) และการดําเนินงานทีย่กเลกิ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
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 มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ขางตนถือ

ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 25 52 เปนตน

ไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา  และแนวปฏบิติั ทาง  

การบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ        

สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2550) ไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 

วันที่มีผลบังคับใช 

การบัญชีสําหรับเงนิอุดหนุนจาก 1 มกราคม 2555 

 รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ  

 ความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24  

(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 

มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได  

 ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใชมาตรฐาน

การบัญชีทั้งสามฉบับดังกลาว ซึ่งยังไมสามารถสรุปไดในขณะนี้ 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวาง งวด บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข ทางการคา และเกณฑ ตามที่ตกลงกัน ระหวางบริษทัฯและ

กิจการเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

  (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552  2551 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

รายไดอื่น - - 0.4 0.4 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนการผลิตนํ้าประปา - - 7.5 7.2 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการบริหาร - - 0.9 - ราคาตามสัญญา 

 รายการธุรกิจกับกิจการท่ี

เก่ียวของกัน 

    

คางานระหวางกอสราง - - 102.9 - ราคาตามสัญญา 

คาธรรมเนียมบริการ 0.2 0.2 - - ราคาตามสัญญา 

   

  (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552  2551 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

รายไดอื่น - - 0.7 0.7 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนการผลิตนํ้าประปา - - 14.4 14.2 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการบริหาร - - 0.9 - ราคาตามสัญญา 

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน    

คางานระหวางกอสราง - 20.5 102.9 - ราคาตามสัญญา 

คาธรรมเนียมบริการ 0.4 0.4 - - ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 และวันที่ 31 ธนัวาคม 

2551 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธันวาคม 30 มถินุายน 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

 ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    

 บรษิทัยอย    

- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด  - - 5,157 4,689 

 - - 5,157 4,689 

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน    

-  บรษิทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 55 89 - - 

 55 89 - - 

 55 89 5,157 4,689 

 เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่

เกี่ยวของกัน 

   

-  บรษิทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 80,401 95,839 80,401 95,839 

 80,401 95,839 80,401 95,839 

 เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    

 บรษิทัยอย    

- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด - - 3,249 2,507 

 - - 3,249 2,507 

 เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน    

- บรษิทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 28 102,580 - 102,548 

 28 102,580 - 102,548 

 เจาหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการที่เกี่ยวของกัน    

- บรษิทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 10,292 - 10,292 - 

 10,292 - 10,292 - 

 เจาหน้ีเงินประกนั - บรษิทัยอย    

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

 - - 5,000 5,000 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจาย

เงินเดือนโบนัส คาเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 16.8 ลานบาท 

และ 24.0 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 10.4 ลานบาท และ 14.0 ลานบาท ตามลําดับ) (2551: 13.1 ลาน

บาท และ 18.4 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 9.9 ลานบาท และ 12.1 ลานบาท ตามลําดับ)) 
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3. เงินสดเเละรายการเทียบเทาเงินสด 

 บริษัทยอยเเหงหน่ึงไดจดจํานําสิทธิในการรับเงินตามบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 มถินุายน 2552 เปนจํานวนเงินประมาณ 153.4 ลานบาท ไวกับกลุมผูใหกูเพื่อค้ําประกันเงินกูยืม

ระยะยาวของบริษัทยอยดังกลาว โดยบริษัทยอยสามารถถอนเงินเพื่อนํามาใชเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานตามปกติได  

4. เงินลงทุนชัว่คราว 

ยอดคงเหลือดังกลาวเปนเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวาง

รอยละ 0.75 ถึง 3.50 ตอป 

5. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

 ยอดคงเหลือดังกลาว ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 ประกอบดวยเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชยใน

ประเทศจํานวน 308.8 ลานบาท ซึ่งเปนบัญชีที่มีวัตถุประสงคเพื่อกันไวเปนสํารองสําหรับการจายคืน

เงินตน 1 งวด ซึ่งมีกําหนดชําระทุก 6 เดือน และดอกเบีย้ 3 งวด ซึ่งมีกําหนดชําระเปนรายเดือน ตาม

เงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหน่ึง  

6. ลูกหน้ีการคา  

ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 เเละ 31 ธันวาคม 2551 ยอด ลูกหน้ีการคา มีอายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึง

กาํหนดชาํระนอยกวา 3 เดือน 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน

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 

    

(434,811) (324,974) 

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

รวม     4,243,499 4,353,336 

บริษัทฯไดนําใบหุนบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด บางสวนไปจํานําไวกับกลุมผูใหกูของบริษัท ประปา

ปทุมธานี จํากัด เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวบางสวนจากกลุมผูใหกูของบริษัทยอยดังกลาว 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 

2552 สรุปไดดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2552 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

8,924,219 8,854,282 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 124,802 119,962 

ดอกเบ้ียจายระหวางงวดท่ีบันทึกเปนสวนหน่ึงของสินทรัพย 15,451 15,451 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีจําหนาย (609) - 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (165,122) (161,677) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2552 8,898,741 8,828,018 

9. สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ 

 (หนวย: พันบาท) 

 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 

งบการเงินรวม 

4,135,694 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 2,340 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (124,807) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มถินุายน 2552 4,013,227 

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปา ของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด จะถูกโอนใหกับการประปา      

สวนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 25 ป 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดนําที่ดิน โรงผลิตน้ําประปาและระบบในการจายน้ําประปาไป                 

จดจํานองไวกับกลุมผูใหกูเพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากกลุม

ผูใหกูดังกลาว 

10. สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา 3,169,109 3,169,109 

หัก: สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาตัดจําหนายสะสม (381,643) (284,970) 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา - สุทธิ 2,787,466 2,884,139 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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11. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) - 5,989,552 - 5,989,552 

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 3,033,901 3,319,794 - - 

 3,033,901 9,309,346 - 5,989,552 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (515,000) (1,103,955) - (598,955) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ี     

        ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 2,518,901 8,205,391 - 5,390,597 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวด หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2552 มี

รายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 9,309,346 5,989,552 

หัก: จายคืนเงินกู (6,275,445) (5,989,552) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 3,033,901 - 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 เงินกูยืมของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด มีหลักประกันคือการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางบน

ที่ดินของบริษัทดังกลาว การจํานําเงินฝากประจําธนาคาร  ใบหุนของบริษัทดังกลาว และใบหุนบริษัท  

บีเจที วอเตอร จํากัด การโอนสิทธิตามสัญญา สัมปทาน สัญญาการกอสรางการทํางาน สิทธิในการ

ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา สิทธิการรับเงินจากการประปาสวนภูมิภาค สิทธิการรับเงิน

ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกนัภยั 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบาง

ประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามสัญญา  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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12. หุนกู 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2552 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552  - 

บวก: ออกจําหนายหุนกูระหวางงวด 7,000,000 

หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (15,137) 

บวก: ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 2,337 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 6,987,200 

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552  บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน 

และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 3 ชดุ เปนจํานวนเงนิ 7,000 ลานบาท  เพื่อจําหนายแกนกัลงทนุตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดของหุนกูดังน้ี  

 ก ) หุนกูชุดที่ 1 จํานวน 3,500,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1 ,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

3,500 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2555 โดย มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.00 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 ข ) หุนกูชุดที่ 2 จํานวน 1,700,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1 ,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

1,700 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 25 57 โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.75 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 ค ) หุนกูชุดที่ 3 จํานวน 1,800,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1 ,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

1,800 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 25 59 โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.35 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 บริษัทฯตอง ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

13. รายไดจากการขายนํ้าประปา 

 ยอดรายไดจากการขายน้ําประปาของบริษัทฯ ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2552 ไดรวมรายไดจํานวน 32.6 ลานบาทและ 46.8 ลานบาท ตามลําดับ 

(2551: 16 ลานบาท และ 27 ลานบาท ตามลําดับ) ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ําประปาที่การประปาสวน

ภูมิภาคซื้อจริงสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตํ่ากวาปริมาณนํ้าประปาขั้นตํ่าที่ตองซื้อสําหรับ

ระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขายน้ําประปา 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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14. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าประปา 

และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กําไรและสินทรัพย

ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

15. เงินปนผล 

  (หนวย: พันบาท) 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสวนที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับป 

2551 ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฎในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552 

เงินปนผลจายตอหุน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2552 เม่ือวันที ่        

3 เมษายน 2552 

797,998 0.20 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2552  797,998  

16. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2552 บริษัทยอยไดรับหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิจาก

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งจากการประเมินของสํานักงานดังกลาว บริษัทยอยจะตองจายภาษีเงินได

นิติบุคคลของป 2551 จํานวนประมาณ 44 ลานบาท เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัทยอยไดบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2551 จํานวน 44 ลานบาท และภาษีเงินไดนิติบุคคล

สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่  30 มิถุนายน 2552 จํานวน 78 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไม

เห็นดวยกบัการประเมนิดังกลาว  จึงไดยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีอากรกับคณะกรรมการ

พจิารณาอุทธรณกรมสรรพากร  ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณา  หากคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณยกเลิกการประเมินผลตามหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิดังกลาว  ภาษีเงินได          

นิติบุคคลที่ไดเคยบันทึกไวจะถูกบันทึกกลับรายการเปนรายไดของบริษัทยอย 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2552 และ 2551 เน่ืองจากบริษัทฯมี           

ผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ สูงกวากําไรสุทธิสําหรับงวด 

17. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

17.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 บ ริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน  816.8 ลานบาท  ที่เกี่ยวของกับ

โครงการขยายกําลังการผลิตน้ําประปา 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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17.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น 

ก) บริษัทฯไดทําสัญญาการบริหารจัดการและการซอมบํารุงกับบริษัท  วอเตอรโฟลว จํากัด เพื่อให

บริษัทยอย ดังกลาว บริหารจัดการผลิตและจายน้ําประปาและการซอมบํารุงรักษา โดยภายใต

เงื่อนไขสัญญาดังกลาวบริษัทฯตองจายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา  

ข) บริษัท ประปาปทุมธานี จ ำกัด ไดทําสัญญาการซอมบํารุงกับบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด เพื่อให

บริษัทดังกลาวทําการซอมบํารุงรักษา โดยภายใตเงื่อนไขสัญญาดังกลาว บริษัท ประปา

ปทุมธานี จํากัด ตองจายคาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ค) ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาสถานที่ทําการกับบริษัทที่

เกี่ยวของกัน และภาระผูกพันจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวนเงินรวม 2.3 ลานบาท 

ง) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปนจํานวน

เงินไมเกิน 162 ลานบาท ในกรณีที่บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ขาดสภาพคลองซึ่งเปนไป

ตามสัญญา Sponsor Support Agreement ระหวางบริษัทฯกับกลุมผูใหกูของบริษัทยอยดังกลาว 

17.3 หนังสอืค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม

บริษัทฯและบริษัทยอย เหลอือยูเปนจํานวน 292 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกัน

ตามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ การประปาสวนภูมิภาค จํานวน 259.6 ลานบาท และ เพื่อค้ําประกัน

การใชไฟฟาจํานวน  32.4 ลานบาท (งบการเงิน เฉพาะ กิจการ : เพื่อค้ําประกัน ตามสัญญาซื้อขาย

น้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 100.0 ลานบาท และ เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาจํานวน  

15.9 ลานบาท)  

17.4 คดีฟองรอง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 

 ในเดือนสงิหาคม 2547 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดถูกบุคคลหน่ึงยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน

อนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาทในการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทดังกลาว (ผูคัดคานที่ 2) รวมกับ

การประปาสวนภูมิภาค (ผูคัดคานที่ 1) เปนจํานวนทุนทรัพยรวมประมาณ 64.5 ลานบาท จากการละเมิด

สิทธิของบุคคลดังกลาว อันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานผลิตน้ําประปา ตอมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 

2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทดังกลาว  
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 ตอมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดังกลาวไดยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อคัดคานคําชี้ขาดของ           

คณะอนุญาโตตุลาการที่ใหยกคําเสนอขอพิพากษาดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไมไดมีการต้ังสํารองเผื่อผลเสียหายจากขอพิพาทดังกลาว

ไวในบัญชีเน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทดังกลาวเชื่อวาจะไมมีคาเสียหายเปนจํานวนเงินที่เปน

สาระสําคัญจากขอพิพาทดังกลาว  

18. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให

บริษัทฯเขาซื้อสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการใหบริการบําบัดนํ้าเสียแก

ลูกคาภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ( “สิทธิการดําเนินงาน ”) จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน 

จํากัด มูลคารวมทั้งสิ้น 1,400 ลานบาท 

19. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 


	TTWT1
	TTWT2
	TTWT3

