
 
 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบ
ทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2561 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89,916                316,808               77,546                280,915               

เงินลงทุนชัว่คราว 4 3,476,190           2,359,470            3,038,107           1,744,712            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 562,633              553,314               389,925              380,288               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 3 -                         -                          367,314              367,433               

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 23,320                23,055                 12,606                12,696                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 43,966                26,903                 33,242                22,501                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,196,025           3,279,550            3,918,740           2,808,545            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 -                         -                          369,295              461,080               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                          2,304,060           2,358,675            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 4,550,655           4,508,502            4,228,013           4,228,013            

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 29,000                29,000                 -                         -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 782,511              775,910               721,732              714,865               

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 9 9,877,594           9,993,246            9,877,594           9,993,246            

   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย 10 2,191,091           2,270,108            -                         -                          

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน 11 1,227,221           1,238,008            1,227,221           1,238,008            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   จากการซ้ือธุรกิจ 12 1,079,997           1,128,553            -                         -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,758                  4,045                   -                         -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,041                  3,615                   -                         -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 46,356                46,504                 43,001                43,043                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,792,224         19,997,491          18,770,916         19,036,930          
รวมสินทรัพย์ 23,988,249         23,277,041          22,689,656         21,845,475          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 142,991              127,841               105,226              88,315                 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 480,000              480,000               480,000              480,000               

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,500,000           1,000,000            1,500,000           1,000,000            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 404,848              269,785               305,253              208,301               

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 78,716                100,018               78,716                100,018               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64,793                68,680                 43,520                46,507                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,671,348           2,046,324            2,512,715           1,923,141            

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 3 -                         -                          5,000                  5,000                   

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 14 3,675,000           3,795,000            3,675,000           3,795,000            

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 4,895,363           5,395,118            4,895,363           5,395,118            

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 42,057                40,253                 22,316                21,319                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 123,844              122,440               92,808                90,586                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,736,264           9,352,811            8,690,487           9,307,023            

รวมหน้ีสิน 11,407,612         11,399,135          11,203,202         11,230,164          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000            3,990,000           3,990,000            

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000            3,990,000           3,990,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 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 16 1,691,231           1,691,231            1,691,231           1,691,231            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,367,693           3,699,629            2,768,453           1,897,310            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (543,146)             (582,131)              -                         -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,542,548         11,835,499          11,486,454         10,615,311          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 38,089 42,407                 -                         -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,580,637         11,877,906          11,486,454         10,615,311          
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,988,249         23,277,041          22,689,656         21,845,475          

-                         -                          -                         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 1,245,134          1,231,263          840,451             829,667             
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 117,050             22,776               74,310               22,776               
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 49,603               47,150               49,603               47,150               
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 1,411,787          1,301,189          964,364             899,593             
รายไดจ้ากการบริการ 29,071               28,849               9,872                 10,061               
ดอกเบ้ียรับ 2,470                 3,131                 10,473               15,500               
เงินปันผลรับ 6 -                        -                        437,262             446,458             
รายไดอ่ื้น 6,792                 20,895               8,737                 22,537               
รวมรายได้ 1,450,120          1,354,064          1,430,708          1,394,149          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 413,749             362,315             242,684             219,160             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 62,658               62,962               47,378               49,496               
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        54,615               54,615               
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 11 12,501               10,745               12,501               10,745               
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
   นํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 12 48,556               49,987               -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 537,464             486,009             357,178             334,016             
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 912,656             868,055             1,073,530          1,060,133          
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 3,168                 (10,982)             -                        -                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 915,824             857,073             1,073,530          1,060,133          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (94,679)             (93,120)             (94,679)             (93,120)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 821,145             763,953             978,851             967,013             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (148,476)           (166,536)           (107,708)           (125,283)           
กําไรสําหรับงวด 672,669             597,417             871,143             841,730             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 38,007               27,728               -                        -                        
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 978                    3,777                 -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 38,985               31,505               -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 711,654             628,922             871,143             841,730             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 668,064             593,251             871,143             841,730             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,605                 4,166                 

672,669             597,417             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 707,049             624,756             871,143             841,730             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,605                 4,166                 

711,654             628,922             

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 18
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.17                   0.15                   0.22                   0.21                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม

บริษัท ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 821,145             763,953             978,851             967,013             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 195,225             170,560             114,042             103,431             
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 3,624                 -                        879                    -                        
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        54,615               54,615               
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
      จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 48,556               49,987               -                        -                        
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 12,501               10,745               12,501               10,745               
   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,168)               10,982               -                        -                        
   เงินปันผลรับ -                        -                        (437,262)           (446,458)           
   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 523                    216                    -                        -                        
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,804                 1,900                 997                    1,306                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 94,679               93,120               94,679               93,120               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,174,889          1,101,463          819,302             783,772             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (8,808)               (31,274)             (6,262)               (21,112)             
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ (265)                  495                    90                      31                      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (17,063)             (9,998)               (10,741)             (4,557)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 43                      215                    42                      215                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,472                 (176,641)           6,233                 (173,395)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,887)               (5,531)               (2,987)               (5,020)               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,149,381          878,729             805,677             579,934             
   จ่ายดอกเบ้ีย (114,633)           (111,808)           (114,633)           (111,808)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (12,853)             (12,733)             (8,534)               (8,453)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,021,895          754,188             682,510             459,673             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

บริษัท ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (1,110,063) (106,959) (1,286,738)        (336,753)           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        -                        91,785 91,785
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (5,500)               (1,779)               (5,257) (1,608)
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาเพิ่มข้ึน -                        (61,894)             -                        (61,894)             
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                        (23,115)             -                        (23,115)             
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาตามสญัญากบัภาครัฐ
   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯเพิ่มข้ึน -                        (260,737)           -                        (260,737)           
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุสญัญาฯ
   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (1,370)               -                        -                        -                        
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนเพิ่มข้ึน (1,714)               (4,854)               (1,714)               (4,854)               
เงินปันผลรับ -                        -                        437,262 446,458
เงนิสดสุทธิใช้ไปในในกิจกรรมลงทุน (1,118,647)        (459,338)           (764,662)           (150,718)           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (120,000)           (272,500)           (120,000)           (272,500)           
เงินสดรับจากหุน้กู้ 998,897             -                        998,897             -                        
ชาํระคืนหุน้กู้ (1,000,000)        -                        (1,000,000)        -                        
เงินปันผลจ่าย (114)                  -                        (114)                  -                        
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8,923)               (9,112)               -                        -                        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (130,140)           (281,612)           (121,217)           (272,500)           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (226,892)           13,238               (203,369)           36,455               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 316,808             246,287             280,915             196,870             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 89,916               259,525             77,546               233,325             

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน (4,135)               (37,956)             (4,135)               (37,956)             
   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่ายเพิ่มข้ึน 10,792               37,605               10,792               37,605               
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของอุปกรณ์ -                        590                    -                        590                    
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตนํ้าประปา -                        3,538                 -                        3,538                 
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็น (จาก) สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา
       ตามสญัญากบัภาครัฐ (4,296)               7,700                 (4,296)               7,700                 
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นสิทธิในการดาํเนินการผลิต
       และจาํหน่ายนํ้าประปา และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน -                        134,711             -                        134,711             
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

บริษัท ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) ผลแตกต่าง ส่วนของ
จากการวดั ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง ของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

มูลค่าเงินลงทุน จากการป้องกนั โครงสร้าง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ที่ไม่มีอาํนาจ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - ในหลกัทรัพย์ ความเสี่ยง การดาํเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม รวม

 และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผื่อขาย ในกระแสเงินสด ของกลุ่มบริษทั ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 3,990,000           2,637,770           399,000              1,691,231           3,432,943           4,974                  (62,419)               (600,363)             (657,808)             11,493,136         42,254                11,535,390         
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          593,251              -                          -                          -                          -                          593,251              4,166                  597,417              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          3,777                  27,728                -                          31,505                31,505                -                          31,505                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          593,251              3,777                  27,728                -                          31,505                624,756              4,166                  628,922              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (9,112)                 (9,112)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 3,990,000           2,637,770           399,000              1,691,231           4,026,194           8,751                  (34,691)               (600,363)             (626,303)             12,117,892         37,308                12,155,200         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 3,990,000           2,637,770           399,000              1,691,231           3,699,629           8,974                  9,258                  (600,363)             (582,131)             11,835,499         42,407                11,877,906         
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          668,064              -                          -                          -                          -                          668,064              4,605                  672,669              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          978                     38,007                -                          38,985                38,985                -                          38,985                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          668,064              978                     38,007                -                          38,985                707,049              4,605                  711,654              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (8,923)                 (8,923)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 3,990,000           2,637,770           399,000              1,691,231           4,367,693           9,952                  47,265                (600,363)             (543,146)             12,542,548         38,089                12,580,637         

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ททีดีับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - รวม

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,691,231                1,590,866                10,308,867              
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               841,730                   841,730                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               841,730                   841,730                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,691,231                2,432,596                11,150,597              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,691,231                1,897,310                10,615,311              
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               871,143                   871,143                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               871,143                   871,143                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,691,231                2,768,453                11,486,454              

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค 
(“กปภ.”) ในพ้ืนท่ี  อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร                  
และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั กปภ. ซ่ึงได้ลงนามเม่ือวนัท่ี               
21 กนัยายน 2543 (แก้ไขเพ่ิมเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ี
เร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 
โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายนํ้าประปา และสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา  

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้าํการ
ไปไดก่ึ้งอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงคจ์ะซ้ือกิจการประปา
ของบริษทัฯทั้ งหมด ผูใ้ห้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพ่ือซ้ือหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด แต่ต้องแจง้ให้บริษทัฯทราบ
ล่วงหนา้หกเดือน  

 ท่ีอยู่ของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง                  
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการใน              
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 
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  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และ        
บริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลใน                
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี               
1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                     
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

3.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                    
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและ                   
กิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 8,774 12,699 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3,900 3,900 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 437,262 446,458 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 8,963 8,714 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 10,938 7,321 10,938 7,321 ราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการบริการ 753 529 753 529 ราคาตามสญัญา 
งานระหวา่งก่อสร้าง - 284,957 - 284,957 ราคาตามสญัญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 5)                                          
บริษทัยอ่ย - - 1,391 1,391 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 3,998 8,194 3,998 8,194 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 3,998 8,194 5,389 9,585 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 13) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,194 3,157 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 119 241 119 241 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 119 241 3,313 3,398 
     

เจ้าหนีเ้งนิประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ       
31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลกัษณะ ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสัมพนัธ์ 1 มกราคม 2561 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั บริษทัยอ่ย   
      เงินตน้  828,220 - (91,785) 736,435 
      ดอกเบ้ียคา้งรับ  293 8,775 (8,894) 174 

รวม  828,513 8,775 (100,679) 736,609 
  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและดอกเบีย้ค้างรับ   
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั    
เงินตน้ 736,435 828,220 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 174 293 

รวม 736,609 828,513 
หกั:  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (367,314) (367,433) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 369,295 461,080 
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เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกู ้ยืมขั้นตํ่ าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด                
(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้
งวดสุดทา้ยภายในเดือนธนัวาคม 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,801 17,651 13,166 14,167 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 400 859 323 798 
รวม 17,201 18,510 13,489 14,965 

4. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินฝากประจําธนาคาร 535,176 535,176 405,176 405,176 
 535,176 535,176 405,176 405,176 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า     
   ซึ่งแสดงตามมูลค่ายุตธิรรม     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 403,583 522,967 403,583 522,967 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,264,181 1,065,478 1,956,098 580,720 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 273,250 235,849 273,250 235,849 
 2,941,014 1,824,294 2,632,931 1,339,536 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 3,476,190 2,359,470 3,038,107 1,744,712 

ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 4 - 12 เดือน 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทนระหวา่งร้อยละ 0.65 ถึง 5.10 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.65 ถึง 
4.38 ต่อปี) บริษทัฯนาํเงินฝากประจาํไวก้บัธนาคารเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม
ต่อทา้ยสมัปทานประกอบกิจการประปา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,985 3,896 3,985 3,896 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  13 4,298 13 4,298 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,998 8,194 3,998 8,194 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 529,731 510,411 358,341 340,827 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,431 11,121 2,431 11,121 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 532,162 521,532 360,772 351,948 
รวมลูกหน้ีการคา้ 536,160 529,726 364,770 360,142 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,391 1,391 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,139 20,139 11,221 11,221 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,340 3,966 5,350 3,597 
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ 13,682 9,547 13,682 9,547 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 40,161 33,652 31,644 25,756 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (13,688) (10,064) (6,489) (5,610) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 26,473 23,588 25,155 20,146 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 562,633 553,314 389,925 380,288 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 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 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (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 3,998,310 437,262 446,458 

     4,698,310 4,698,310 437,262 446,458 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (2,374,250) (2,319,635) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากกาํไรก่อนการซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     2,304,060 2,358,675 437,262 446,458 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 25.31 25.31 4,228,013 4,228,013 4,550,655 4,508,502 
รวม     4,228,013 4,228,013 4,550,655 4,508,502 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 25.31 25.31 4,228,013 4,228,013 4,228,013 4,228,013 
รวม     4,228,013 4,228,013 4,228,013 4,228,013 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดรั้บใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัร่วมโดยไม่คิด
มูลค่า จาํนวน 490.64 ลา้นหน่วย ท่ีจะนาํไปใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดจ้าํนวน 490.64 ลา้นหุน้ (อตัราส่วน 
1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั) ในราคาใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บาทต่อหุ้น โดยใบสาํคญั
แสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ             
3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563   

8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 775,910 714,865 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,500 5,257 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,195) (2,686) 
รับโอนมาจากสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ - 
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 4,296 4,296 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2561 782,511 721,732 

9. สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯสําหรับ            
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 9,993,246 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (111,356) 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4,296) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 9,877,594 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 
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10. สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของบริษทัย่อย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทั
ยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  โรงผลิต  
  นํ้าประปาและ  
  ระบบในการจ่าย  
 ท่ีดิน นํ้าประปา รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 98,799 2,171,309 2,270,108 
ซ้ือเพ่ิม - 1,370 1,370 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4,208) (76,179) (80,387) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2561 94,591 2,096,500 2,191,091 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาของบริษัท  ประปาปทุมธานี  จํากัด  จะถูกโอนให้แก่การประปา                  
ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี 

11.  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํ้าเสียจากภาคเอกชน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สิทธิ 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 1,091,138 143,042 3,828 1,238,008 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน - 957 757 1,714 
โอนเขา้ (ออก) - 3,828 (3,828) - 
ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,015) (1,486) - (12,501) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 1,080,123 146,341 757 1,227,221 

ในระหว่างงวดบริษัทฯมีการก่อสร้างสินทรัพย์ในการดําเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและ                    
การให้บริการบาํบัดนํ้ าเสียจากภาคเอกชนเพ่ิมเติม โดยสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกโอนให้แก่เจา้ของสิทธิ 
หลังจากส้ินสุดอายุสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบําบัด                  
นํ้าเสีย 30 ปี 
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12. สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํา้ประปาจากการซื้อธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือ 

ธุรกิจตดัจาํหน่ายสะสม (2,089,112) (2,040,556) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 1,079,997 1,128,553 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,194 3,157 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,069 18,431 5,257 9,510 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 119 241 119 241 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,119 14,788 11,573 12,268 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 143 143 143 143 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,221 4,004 3,734 3,593 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 19,328 8,536 19,328 8,536 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 92,992 81,698 61,878 50,867 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 142,991 127,841 105,226 88,315 

14. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินกูย้มืระยะยาว 4,155,000 4,275,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (480,000) (480,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,675,000 3,795,000 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม  2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,275,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (120,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 4,155,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคิดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีและอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนและ                     
12 เดือน บวกส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ีย
จ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 

15. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 6,395,118 
หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้ (1,000,000) 
บวก: ออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 1,000,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,103) 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,348 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,500,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 4,895,363 

 หุ้นกู้ของบริษัทฯทั้ งหมดมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การดาํรง
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น  อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน  EBITDA                
ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด  
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16. สํารองอ่ืน 

 ตามข้อกาํหนดของสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 
กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

 อย่างไรก็ตาม  ตามข้อกําหนดของสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา                   
ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ไดแ้ก้ไขขอ้กาํหนดเร่ืองการจดัสรรสํารองขา้งต้น เป็นการกาํหนดให้บริษทัฯ
จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจะกระทําได้ต่อเม่ือมีการกันสํารองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของ                   
ทุนจดทะเบียนเตม็จาํนวน  

 กาํไรสะสมท่ีสาํรองตามกฎหมายให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยนาํฝากประจาํไวท่ี้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

17. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 147,498 152,247 105,487 110,487 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 978 14,289 2,221 14,796 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 148,476 166,536 107,708 125,283 

18. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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19. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิต
และจาํหน่ายนํ้ าประปา และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได้ กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและ
เขตภูมิศาสตร์แลว้  

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างบ่อ
คอนกรีตสาํหรับมิเตอร์ซ้ือขายนํ้ าประปาสถานีจ่ายนํ้ ามหาชยั และโครงการปรับปรุงตะกอนสําหรับระบบ
บาํบดันํ้ าเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (31 ธนัวาคม 2560: 6 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
ก่อสร้างบ่อคอนกรีตสาํหรับมิเตอร์ซ้ือขายนํ้ าประปา สถานีจ่ายนํ้ ามหาชยัและโครงการติดตั้งท่อนํ้ าระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั โรงผลิตนํ้าประปาบางเลน) 

20.2  ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอ
เปอเรชั่นส์ จาํกดั (“บริษทัย่อยของบริษทัฯ”) เพ่ือให้บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารจดัการและซ่อม
บาํรุงรักษาระบบผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขใน
สญัญาดงักล่าวบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสญัญา สญัญามีระยะเวลา 
1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุก ๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ข)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการอ่ืน ๆ เป็นจาํนวน
เงินรวม 18 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 6 ลา้นบาท) ((31 ธนัวาคม 2560: 12 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 3 ลา้น
บาท)) 
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20.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และท่ีดินท่ีใช้เป็นอาคารสํานักงาน               
อายขุองสัญญาเช่าท่ีดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2582 

บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 12,791 7,637 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16,362 17,087 
มากกวา่ 5 ปี 33,201 33,679 

20.4 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม บริษทัฯ
และบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 307 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 120 ลา้นบาท) ((31 ธนัวาคม 2560: 307 
ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 120 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

คํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้าประปากบั            
การประปาส่วนภูมิภาค 228,300 228,300 62,000 62,000 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 65,732 65,732 44,984 44,984 
คํ้าประกนัอ่ืนๆ 13,101 13,101 13,101 13,101 

รวม 307,133 307,133 120,085 120,085 
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21. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 273,250 - - 273,250 
ตราสารหน้ี - 2,667,764 - 2,667,764 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - ทรัสตเ์พ่ือการลงทุน     
 ในอสงัหาริมทรัพย ์ 5,000 - - 5,000 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,238,700 - - 7,238,700 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 24,172 - 24,172 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,779,135 - 6,779,135 
     

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 235,849 - - 235,849 
ตราสารหน้ี - 1,588,445 - 1,588,445 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - ทรัสตเ์พ่ือการลงทุน     
 ในอสงัหาริมทรัพย ์ 5,000 - - 5,000 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,537,203 - - 7,537,203 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 24,128 - 24,128 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,787,405 - 6,787,405 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 273,250 - - 273,250 
ตราสารหน้ี - 2,359,681 - 2,359,681 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,238,700 - - 7,238,700 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,779,135 - 6,779,135 
     

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 235,849 - - 235,849 
ตราสารหน้ี - 1,103,687 - 1,103,687 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,537,203 - - 7,537,203 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,787,405 - 6,787,405 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความ
เส่ียงท่ีเหมาะสมแลว้แต่กรณี หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาด  ตราสารหน้ีไทย ปรับ
ดว้ยปัจจยัความเส่ียงตามความเหมาะสม   

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   
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22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานของปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 3,990 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผล
จาํนวนทั้งส้ิน 1,197 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

23. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
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