
 
 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 



 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                           
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และได ้             
สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร                    
ของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2558 



งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,360,518           1,197,907            2,183,396           904,357               

เงินลงทุนชัว่คราว 5 5,587,125           5,276,839            5,227,125           4,892,497            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 532,725              528,975               374,173              372,801               

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 4 -                          -                          324,485              310,389               

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 22,611                21,369                 11,740                11,107                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 42,570                56,207                 32,900                47,485                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,545,549           7,081,297            8,153,819           6,538,636            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                          -                          1,150,715           1,162,500            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          2,969,149           3,023,764            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 3,039,858           3,011,759            2,756,080           2,756,080            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 686,119              678,470               621,767              613,413               

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา 10 290,468              84,994                 290,468              84,994                 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาตามสญัญากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 11 7,544,321           7,617,870            7,544,321           7,617,870            

   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย 12 2,658,232           2,696,054            -                          -                          

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน 13 1,214,427           1,224,160            1,214,427           1,224,160            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

    จากการซ้ือธุรกิจ 14 1,666,343           1,714,412            -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,620                  8,029                   -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,669                  1,604                   -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 456,009              490,620               405,051              435,555               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,170                18,078                 17,783                13,144                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,587,236         17,546,050          16,969,761         16,931,480          
รวมสินทรัพย์ 26,132,785         24,627,347          25,123,580         23,470,116          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 129,341              652,577               90,754                544,676               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 755,000              750,000               755,000              750,000               

หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 1,800,000           -                          1,800,000           -                          

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,396,655           298                      1,396,655           298                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 103,267              69,536                 -                          -                          

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 69,352                107,300               69,352                107,300               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 55,837                60,884                 36,537                41,369                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,309,452           1,640,595            4,148,298           1,443,643            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 4 -                          -                          5,000                  5,000                   

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 16 6,022,500           6,215,000            6,022,500 6,215,000

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 4,996,039           5,294,365            4,996,039           5,294,365            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,714                22,355                 13,166                12,230                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 68,135                65,443                 53,945                50,858                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,110,388         11,597,163          11,090,650         11,577,453          

รวมหนีสิ้น 15,419,840         13,237,758          15,238,948         13,021,096          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000            3,990,000           3,990,000            

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุ้นสามญั 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000            3,990,000           3,990,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,637,770           2,637,770            2,637,770           2,637,770            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 399,000              399,000               399,000              399,000               
   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 18 1,445,616           1,171,411            1,445,616           1,171,411            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,831,923           3,786,648            1,412,246           2,250,839            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (626,338)             (633,123)              -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 10,677,971         11,351,706          9,884,632           10,449,020          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 34,974 37,883                 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,712,945         11,389,589          9,884,632           10,449,020          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,132,785         24,627,347          25,123,580         23,470,116          

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้ าข ั้นตํ่า 1,196,926            1,169,912            820,924               801,929               
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้ าข ั้นตํ่า 66,124                 100,153               33,385                 47,200                 
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาคเอกชน 39,578                 42,871                 39,579                 42,871                 
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา 1,302,628            1,312,936            893,888               892,000               
รายไดจ้ากการบริการ 26,839                 27,332                 8,710                   8,609                   
ดอกเบ้ียรับ 24,573                 22,093                 39,489                 40,059                 
เงินปันผลรับ 7 -                           -                           346,653               351,381               
รายไดอ่ื้น 16,488                 27,185                 19,623                 29,723                 
รวมรายได้ 1,370,528            1,389,546            1,308,363            1,321,772            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้ าประปาและตน้ทุนการบริการ 365,625               378,502               215,474               222,376               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74,695                 69,432                 60,240                 55,498                 
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           54,615                 54,615                 
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 13 9,733                   10,497                 9,733                   10,497                 
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
   นํ้ าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 14 48,069                 48,069                 -                           -                           
รวมค่าใช้จ่าย 498,122               506,500               340,062               342,986               
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 872,406               883,046               968,301               978,786               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 21,314                 22,893                 -                           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 893,720               905,939               968,301               978,786               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (133,335)              (147,346)              (133,102)              (147,278)              
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 760,385               758,593               835,199               831,508               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (40,240)                (39,188)                (3,087)                  (997)                     
กาํไรสําหรับงวด 720,145               719,405               832,112               830,511               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 6,785                   7,136                   -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3 -                           2,118                   -                           (632)                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 6,785                   9,254                   -                           (632)                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 726,930               728,659               832,112               829,879               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2558 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 715,980               715,175               832,112               830,511               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,165                   4,230                   

720,145               719,405               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 722,765               724,429               832,112               829,879               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,165                   4,230                   

726,930               728,659               

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.18                     0.18                     0.21                     0.21                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2558 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 760,385               758,593               835,199               831,508               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 159,581               162,899               90,698                 91,535                 
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           54,615                 54,615                 
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
      จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 48,069                 48,069                 -                           -                           
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 9,733                   10,497                 9,733                   10,497                 
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 15                        2,000                   -                           2,000                   
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (21,314)                (22,893)                -                           -                           
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           (346,653)              (351,381)              
   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 574                      -                           -                           -                           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,359                   6,202                   936                      3,956                   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 133,106               147,285               133,102               147,278               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,091,508            1,112,652            777,630               790,008               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (4,144)                  (23,308)                (1,577)                  (19,742)                
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ (1,242)                  260                      (633)                     122                      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,776                 (21,089)                12,399                 (14,799)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,536)                  42                        (1,590)                  42                        
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (35,759)                (29,726)                (21,212)                (10,408)                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,047)                  11,936                 (5,130)                  13,425                 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                           (3,104)                  -                           (3,104)                  
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,055,556            1,047,663            759,887               755,544               
   จ่ายดอกเบ้ีย (169,380)              (215,230)              (169,376)              (215,223)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (5,150)                  (5,135)                  (862)                     (709)                     
   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย -                           6,410                   -                           -                           
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 881,026               833,708               589,649               539,612               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

(หน่วย: พนับาท)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2558 

บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (306,750) 379,182 (331,092)              379,182               
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                           -                           (2,500) 77,500
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (11,402)                (11,242)                (11,016) (3,580)
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาเพ่ิมข้ึน (168,080)              -                           (168,080)              -                           
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ (6,890)                  -                           (6,890)                  -                           
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาตามสญัญากบัภาครัฐ
   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน (14,487)                -                           (14,487)                -                           
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯ
   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (25,469)                -                           -                           -                           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           346,653 351,381
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (490,620)              -                           (435,555) -                           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,023,698)           367,940               (622,967)              804,483               
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                           1,700,000            -                           1,700,000            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (187,500)              (127,500)              (187,500)              (127,500)              
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,500,000            -                           1,500,000            -                           
ชาํระคืนหุน้กู้ -                           (1,700,000)           -                           (1,700,000)           
เงินปันผลจ่าย (143)                     (1,396,196)           (143)                     (1,396,196)           
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,074)                  (7,171)                  -                           -                           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 1,305,283            (1,530,867)           1,312,357            (1,523,696)           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,162,611            (329,219)              1,279,039            (179,601)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,197,907            2,148,025            904,357               1,642,676            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,360,518            1,818,806            2,183,396            1,463,075            

-                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 1,396,357            297                      1,396,357            297                      
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (394)                     17,212                 (394)                     17,212                 
   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 3,142                   46,649                 3,142                   46,649                 
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอน
      เม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ยไปเป็นอุปกรณ์ -                           2,160                   -                           -                           
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดินไปเป็นท่ีดิน -                           40,400                 -                           40,400                 
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตนํ้ าประปา 30,504                 -                           30,504                 -                           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย 4,107                   -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2558 

บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของ

กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น ผลแตกต่างของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - จากการป้องกนัความเสี่ยง โครงสร้างการดาํเนิน องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

 หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 3,990,000           2,637,770           399,000               935,528              3,642,111            (28,927)                                    (600,363)                    (629,290)               10,975,119           36,054                 11,011,173             
กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                          -                         715,175               -                                              -                                 -                           715,175               4,230                   719,405                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) 3 -                         -                         -                          -                         2,118                   7,136                                       -                                 7,136                    9,254                   -                           9,254                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                          -                         717,293               7,136                                       -                                 7,136                    724,429               4,230                   728,659                  
เงินปันผลจ่าย 22 -                         -                         -                          -                         (1,396,493)           -                                              -                                 -                           (1,396,493)           -                           (1,396,493)              
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 18 -                         -                         -                          235,883              (235,883)              -                                              -                                 -                           -                       -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                         -                          -                                              -                                 -                           -                       (7,171)                  (7,171)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 3,990,000           2,637,770           399,000               1,171,411           2,727,028            (21,791)                                    (600,363)                    (622,154)               10,303,055           33,113                 10,336,168             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 3,990,000           2,637,770           399,000               1,171,411           3,786,648            (32,760)                                    (600,363)                    (633,123)               11,351,706           37,883                 11,389,589             
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                          -                         715,980               -                                              -                                 -                           715,980               4,165                   720,145                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                          -                         -                          6,785                                       -                                 6,785                    6,785                   -                           6,785                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                          -                         715,980               6,785                                       -                                 6,785                    722,765               4,165                   726,930                  
เงินปันผลจ่าย 22 -                         -                         -                          -                         (1,396,500)           -                                              -                                 -                           (1,396,500)           -                           (1,396,500)              
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 18 -                         -                         -                          274,205              (274,205)              -                                              -                                 -                           -                       -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                         -                          -                                              -                                 -                           -                       (7,074)                  (7,074)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 3,990,000           2,637,770           399,000               1,445,616           2,831,923            (25,975)                                    (600,363)                    (626,338)               10,677,971           34,974                 10,712,945             

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 3,990,000               2,637,770               399,000                  935,528                  2,338,166               10,300,464             

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              -                              830,511                  830,511                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) 3 -                              -                              -                              -                              (632)                        (632)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              829,879                  829,879                  

เงินปันผลจ่าย 22 -                              -                              -                              -                              (1,396,493)              (1,396,493)              

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 18 -                              -                              -                              235,883                  (235,883)                 -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,171,411               1,535,669               9,733,850               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,171,411               2,250,839               10,449,020             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              832,112                  832,112                  

เงินปันผลจ่าย 22 -                              -                              -                              -                              (1,396,500)              (1,396,500)              

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 18 -                              -                              -                              274,205                  (274,205)                 -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,445,616               1,412,246               9,884,632               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการ
ประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม       
อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั กปภ. 
ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็น
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทาน
ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็น
ระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
สญัญาซ้ือขายนํ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้าํ
การไปได้ก่ึงอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงค์จะซ้ือ
กิจการประปาของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้ห้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกนัในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯทราบล่วงหนา้หกเดือน  

 ท่ีอยู่ของบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย  และได้จัดทําข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี                    
31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มา
ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ 
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
สาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในงวดปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและไดท้าํการปรับปรุงรายการของงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยใชน้โยบายบญัชีน้ีมาตั้งแต่
แรก ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี
และใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การนํามาตรฐานฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ 1.4 
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3.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ  
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และ ขอ้ 2 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในระหว่างงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติั  

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ    

กาํไรขาดทุน: 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ลดลง 2 (1) 
กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2) 1 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน: 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 2 (1) 
กาํไรเบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2 (1) 
กาํไรต่อหุ้น (บาท)   
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (0.0005) 0.0001 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
กิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ตน้ทุนขายและบริการ - - 8 8 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 18 22 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้น

ตํ่าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด
ต่อปี 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3 3 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 347 351 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 4 6 4 6 ราคาตามสัญญา 
ค่าก่อสร้าง 230 - 203 - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)                        
บริษทัยอ่ย - - 963 963 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 4,357 5,077 4,357 5,077 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 4,357 5,077 5,320 6,040 

เงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 456,009 490,620 405,051 435,555 
รวม เงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 456,009 490,620 405,051 435,555 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 15) 

    

บริษทัยอ่ย - - 2,920 3,048 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 23,202 525,029 20,464 466,109 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 23,202 525,029 23,384 469,157 

     
เจ้าหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 
 - - 5,000 5,000 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558
และ 31 ธนัวาคม 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลกัษณะ ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสัมพนัธ์ 1 มกราคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2558 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั บริษทัยอ่ย   
      เงินตน้  1,472,500 80,000 (77,500) 1,475,000 
      ดอกเบ้ียคา้งรับ  389 18,089 (18,278) 200 

รวม  1,472,889 98,089 (95,778) 1,475,200 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ   
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั    
เงินตน้ 1,475,000 1,472,500 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 200 389 
รวม 1,475,200 1,472,889 
หกั:  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (324,485) (310,389) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 1,150,715 1,162,500 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด 
(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกนัยายน 2562 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดท้าํสญัญาเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท คิด
ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด (MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ทุกไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2565 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16 17 14 12 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 3 1 3 
รวม 17 20 15 15 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 
12 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.55 ถึง 4.70 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557: ร้อยละ 1.550 ถึง 
5.625 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงนิฝากประจําธนาคาร 3,922,868 3,633,409 3,562,868 3,249,067 
 3,922,868 3,633,409 3,562,868 3,249,067 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าซ่ึงแสดงตามมูลค่ายุตธิรรม     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,023,084 1,018,989 1,023,084 1,018,989 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 488,146 413,336 488,146 413,336 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 153,027 211,105 153,027 211,105 
 1,664,257 1,643,430 1,664,257 1,643,430 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 5,587,125 5,276,839 5,227,125 4,892,497 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เเละ 31 ธนัวาคม 2557 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่มีอายุหน้ีคง
คา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ          

รับระหวา่งงวดสามเดือน 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ไทยวอเตอร์  
โอเปอเรชัน่ส์  จาํกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 346,653 351,381 

     4,698,310 4,698,310 346,653 351,381 
หกั:  ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (1,709,161) (1,654,546) - -  
หกั: เงินปันผลรับจากกาํไรก่อนการซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - -  

รวม     2,969,149 3,023,764 346,653 351,381 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม  
2557 

31 มีนาคม  
2558 

31 ธนัวาคม     
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 25 25 2,756,080 2,756,080 3,039,858 3,011,759 
รวม     2,756,080 2,756,080 3,039,858 3,011,759 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธิีราคาทุน 

   31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม  
2558 

31 ธนัวาคม  
2557 

31 มีนาคม  
2558 

31 ธนัวาคม 
 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 25 25 2,756,080 2,756,080 2,756,080 2,756,080 
รวม     2,756,080 2,756,080 2,756,080 2,756,080 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยการคํ้ าประกันบริษัท ซีเค          
พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัร่วม”) โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนับสนุนในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงของบริษทัร่วมไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการกูย้มืรวมถึงการผดินดัชาํระหน้ีกบัธนาคาร
ผูใ้หกู้ข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ 30) รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 154 ลา้นบาท 

 ในเดือนมกราคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัร่วมมีมติอนุมติัเร่ืองสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี 

ก) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัร่วมจากเดิมท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท จาํนวน 
1,100 ลา้นหุน้เป็นหุน้ละ 1 บาท จาํนวน 5,500 ลา้นหุน้  

ข) อนุมติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 3,740 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
จากเดิมจาํนวน 5,500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํนวน 9,240 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 9,240 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 
1,870 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 3 บาท และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัร่วม จาํนวนไม่เกิน 1,870 ลา้นหุน้  

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้เพิ่มทุนของ
บริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวนไม่น้อยกว่า 467,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของหุน้ท่ีจดัสรร 

 หุ้นสามญัของบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถืออยู่จาํนวน 189.1 ลา้นหุ้น ติดเง่ือนไขห้ามซ้ือขาย (Silent period) 
เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัท่ีหุ้นเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯสามารถทยอย
ขายหุ้นดงักล่าวไดภ้ายหลงัจากวนัท่ีหุ้นมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ภายใตข้อ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 678,470 613,413 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 11,402 11,016 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 
วนัท่ีตดัจาํหน่าย 

 
(15) 

 
- 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,738) (2,662) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558 686,119 621,767 
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10. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปา 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 (จัดประเภทใหม่) 84,994 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 198,584 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 6,890 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558 290,468 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาระหว่างก่อสร้าง
จาํนวน 205 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: ไม่มี) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินจากหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายเม่ือ
วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558  เพื่อใชใ้นการก่อสร้างโรงงานดงักล่าว ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2558 บริษทัฯได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการจาํนวน 7 ลา้นบาท 
(2557: ไม่มี) 

11. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาตามสัญญากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯสําหรับ            
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558           7,617,870 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 14,487 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (88,036) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558 7,544,321 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 
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12. สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาตามสัญญากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ
ของบริษัทย่อย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของ
บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 (จัดประเภทใหม่) 2,696,054 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 29,576 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (67,398) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558 2,658,232 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด จะถูกโอนให้กับการประปา      
ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี 

13.  สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียจากภาคเอกชน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ                           
การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน 1,410,075 1,410,075 

หกั: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ                
การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่ายสะสม (195,648) (185,915) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ                                
การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน - สุทธิ 1,214,427 1,224,160 

14. สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาจากการซ้ือธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 

ตดัจาํหน่ายสะสม (1,502,766) (1,454,697) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 1,666,343 1,714,412 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,920 2,966 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,105 18,695 4,105 10,874 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 128 65 128 147 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,165 21,655 4,592 6,678 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 524,964 - 466,044 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 588 565 143 565 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
23,074 

 
- 

 
20,336 

 
- 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - 
 กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
2,845 

 
2,170 

 
2,579 

 
1,850 

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 5,053 1,911 5,053 1,911 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 82,383 82,552 50,898 53,641 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 129,341 652,577 90,754 544,676 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินกูย้มืระยะยาว 6,777,500 6,965,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (755,000) (750,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,022,500 6,215,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,965,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (187,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 6,777,500 
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เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าหกัส่วนต่างท่ีกาํหนด (MLR - margin) ต่อปี  

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น  การดํารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และ อตัราส่วน EBITDA 
ต่อดอกเบ้ียจ่ายใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 

17. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 5,294,365 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,800,000) 
บวก: ออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 1,500,000 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,674 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 4,996,039 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพิ่มอีกจาํนวน 2 ชุด เป็นจาํนวนเงิน 
1,500 ลา้นบาท เพื่อจาํหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดของหุน้กูด้งัน้ี  

 ก) หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 จาํนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,000 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 และมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.06 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 จาํนวน 500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 500 
ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 และมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 3.37 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 

 หุ้นกูข้องบริษทัฯทั้งหมด มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 

 บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน                   
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด  

18. สํารองอ่ืน 

 ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 
กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

19. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 37,613 39,018 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,627 170 3,087 997 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน      
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 40,240 39,188 3,087 997 

20. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

21. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปา และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

22. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ        
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม  
จนถึงเดือนธนัวาคม 2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 
2557 877,796 0.22 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ  
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม       
จนถึงเดือนธนัวาคม 2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 
2557 239,399 0.06 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 
2557 279,298 0.07 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2557  1,396,493 0.35 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ  
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม       
จนถึงเดือนธนัวาคม 2557 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2558 1,057,350 0.265 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ  
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม       
จนถึงเดือนธนัวาคม 2557 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2558 211,470 0.053 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2558 127,680 0.032 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2558  1,396,500 0.350 
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23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน  3,070 ล้านบาท                     
(เฉพาะกิจการ: 2,716 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2557: 3,022 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 2,645 ลา้นบาท)) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างถงัเกบ็นํ้าใสและโครงการขยายกาํลงัการผลิตนํ้าประปาในพื้นท่ี 

23.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั (“บริษทัย่อย”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงรักษา ระบบ
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา
ดงักล่าวบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ข) บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ไดท้าํสัญญาการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั เพื่อให้บริษทัดงักล่าวทาํการซ่อมบาํรุงรักษา ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว บริษทั 
ประปาปทุมธานี จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ค) บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดท้าํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทัฯเพื่อให้บริษทัฯบริหารจดัการงาน
ดา้นต่างๆของบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ งานบญัชี งานทรัพยากรบุคคล งานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นตน้ ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ซ่ึงสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 และต่ออายุสัญญาโดย
อตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ง) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 5 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 6 ลา้นบาท) 

23.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละท่ีดินท่ีใชเ้ป็นอาคารสาํนกังาน 
อายขุองสญัญาเช่าท่ีดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2578 
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บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 2 1 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 3 
มากกวา่ 5 ปี 10 10 

23.4 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 287 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 101 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 
2557:  281 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ:  101 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

คํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั
การประปาส่วนภูมิภาค 226 220 60 60 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 61 61 41 41 

รวม 287 281 101 101 

23.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดถู้กบุคคลหน่ึงยื่นคาํเสนอขอ้
พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอ้พิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัยอ่ย (ผูค้ดัคา้น
ท่ี 2) ร่วมกบัการประปาส่วนภูมิภาค (ผูค้ดัคา้นท่ี 1) เป็นจาํนวนทุนทรัพยร์วมประมาณ 65 ลา้นบาท 
จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากการก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้ าประปา ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 24 ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทดงักล่าว  
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 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดงักล่าวไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคดัคา้นคาํช้ีขาดของ           
คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหย้กคาํเสนอขอ้พิพากษาดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไม่ไดต้ั้งสาํรองเผือ่ผลเสียหายจากขอ้พิพาทดงักล่าวไวใ้นบญัชีเน่ืองจากฝ่าย
บริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่จะไม่มีค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัจากขอ้พิพาทดงักล่าว  

24. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใชว้ิธีราคาทุนหรือ
วิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน - 153 - 153 
ตราสารหน้ี   -   1,511 -   1,511 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

20 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมแลว้แต่กรณี หรือคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาด  
ตราสารหน้ีไทย ปรับดว้ยปัจจยัความเส่ียงตามความเหมาะสม   

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม  
2558 
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