
 
 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และ                                             
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 
(รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้                                        
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

กุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2564 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 84,557                 91,969                 75,002                 86,240                 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2, 3 542,638              557,911               371,640              377,588               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปีและดอกเบียคา้งรับ 2 -                          -                           57,149                 57,160                 

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 25,497                 26,185                 13,937                 14,680                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื 4 4,058,339           3,311,925            3,321,995           2,346,040            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 46,178                 29,039                 35,327                 24,546                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,757,209           4,017,029            3,875,050           2,906,254            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                          -                           42,875                 57,160                 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื 13,100                 12,775                 -                          -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                           1,638,971           1,693,586            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 5,904,189           5,954,961            5,218,706           5,218,706            

ทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 7 879,472              870,536               800,169              791,519               

สินทรัพยใ์นการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยท์ีเป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 8 8,846,333           8,965,354            8,846,333           8,965,354            

   สินทรัพยท์ีตอ้งโอนเมือสินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 9 1,358,865           1,346,521            -                          -                           

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชน 10 1,071,518           1,081,618            1,071,518           1,081,618            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   จากการซือธุรกิจ 11 495,110              542,693               -                          -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,525                 11,959                 -                          -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,367                   5,270                    -                          -                           

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 2 9,022                   23,268                 -                          -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 7,130                   10,454                 3,174                   6,228                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,601,631         18,825,409          17,621,746         17,814,171          

รวมสินทรัพย์ 23,358,840         22,842,438          21,496,796         20,720,425          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2, 12 169,984              204,991               105,428              134,581               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 685,000              760,000               685,000              760,000               

หุน้กูท้ถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 2,000,000           -                           2,000,000           -                           

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11,450                 11,166                 9,401                   9,035                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 444,270              296,782               320,533              213,385               

ดอกเบียคา้งจ่าย 41,285                 63,607                 41,285                 63,607                 

หนีสินหมุนเวยีนอนื 63,361                 69,513                 43,075                 47,441                 

รวมหนสิีนหมุนเวียน 3,415,350           1,406,059            3,204,722           1,228,049            

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 2 -                          -                           5,000                   5,000                    

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 1,985,000           2,100,000            1,985,000           2,100,000            

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 3,397,514           5,396,523            3,397,514           5,396,523            

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 58,139                 60,578                 51,625                 53,598                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 64,401                 62,271                 36,885                 35,698                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 121,397              117,398               99,393                 95,684                 

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 5,626,451           7,736,770            5,575,417           7,686,503            

รวมหนสิีน 9,041,801           9,142,829            8,780,139           8,914,552            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(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 - สาํรองอืน 15 1,691,231           1,691,231            1,691,231           1,691,231            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,143,284           5,441,452            3,998,656           3,087,872            

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ (583,603)             (504,205)              -                          -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,277,682         13,655,248          12,716,657         11,805,873          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 39,357 44,361                 -                          -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,317,039         13,699,609          12,716,657         11,805,873          

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,358,840         22,842,438          21,496,796         20,720,425          

-                          -                           -                          -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายนาํประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซือนาํขนัตาํ 1,255,569         1,270,381         845,408            851,428            

   รายไดส่้วนทีเกินกวา่ปริมาณรับซือนาํขนัตาํ 137,863            183,622            92,563              116,886            

รายไดจ้ากการขายนาํประปากบัภาคเอกชน 45,523              50,551              45,523              50,551              

รวมรายไดจ้ากการขายนาํประปา 1,438,955         1,504,554         983,494            1,018,865         

รายไดจ้ากการบริการ 29,333              29,850              9,231                10,077              

เงินปันผลรับ 2, 5 -                       -                       485,430            468,296            

รายไดอื้น 3,959                7,289                5,331                9,157                

รวมรายได้ 1,472,247         1,541,693         1,483,486         1,506,395         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนาํประปาและตน้ทุนการบริการ 8, 9 449,118            436,007            273,847            245,490            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 57,736              69,431              49,778              57,399              

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                       -                       54,615              55,222              

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   และการให้บริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 10 11,669              12,818              11,669              12,818              

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   จากการซือธุรกิจตดัจาํหน่าย 11 47,583              48,603              -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 566,106            566,859            389,909            370,929            

กาํไรจากการดาํเนินงาน 906,141            974,834            1,093,577         1,135,466         

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.2 28,626              (84,815)            -                       -                       

รายไดท้างการเงิน 1,080                2,880                1,616                3,263                

ตน้ทุนทางการเงิน (63,882)            (74,377)            (63,758)            (74,347)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 871,965            818,522            1,031,435         1,064,382         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (165,230)          (175,482)          (120,651)          (130,491)          

กาํไรสําหรับงวด 706,735            643,040            910,784            933,891            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม 6.2 (79,398)            (174,907)          -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (79,398)            (174,907)          -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 627,337            468,133            910,784            933,891            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 701,832            637,898            910,784            933,891            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,903                5,142                

706,735            643,040            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 622,434            462,991            910,784            933,891            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,903                5,142                

627,337            468,133            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 17

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.18                  0.16                  0.23                  0.23                  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษี 871,965            818,522            1,031,435         1,064,382         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 213,099            225,656            128,413            125,874            

   โอนกลบัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (17)                   (29)                   -                       -                       

   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       54,615              55,222              

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

      และการให้บริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 11,669              12,818              11,669              12,818              

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

      จากการซือธุรกิจตดัจาํหน่าย 47,583              48,603              -                       -                       

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (189)                 71                    -                       20                    

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (28,626)            84,815              -                       -                       

   รายไดเ้งินปันผล -                       -                       (485,430)          (468,296)          

   ตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ทีจ่าย 645                   486                   -                       -                       

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,130                2,067                1,187                1,203                

   ตน้ทุนทางการเงิน 63,882              74,377              63,758              74,347              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,182,141         1,267,386         805,647            865,570            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 15,290              (5,654)              5,959                1,905                

   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 688                   (243)                 743                   (347)                 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (17,030)            (20,052)            (10,672)            (12,846)            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,053                42                    3,054                41                    

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (36,662)            (4,107)              (30,808)            7,525                

   หนีสินหมุนเวียนอืน (6,152)              (4,881)              (4,366)              (3,323)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,141,328         1,232,491         769,557            858,525            

   จา่ยดอกเบีย (84,446)            (75,174)            (84,446)            (75,174)            

   จา่ยภาษีเงินได้ (14,214)            (14,418)            (9,794)              (9,974)              

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,042,668         1,142,899         675,317            773,377            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนเพมิขึน (746,414) (446,467) (975,955)          (621,249)          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                       -                       14,285 14,285

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง (325)                 875                   -                       -                       

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์เพมิขึน (16,517)            (8,475)              (14,612) (7,605)

สินทรัพยใ์นการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯเพมิขึน (1,750)              (47,113)            (1,750)              (47,113)            

สินทรัพยใ์นการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยที์ตอ้งโอนเมือสินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ยเพมิขึน (80,731)            -                       -                       -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 189                   11                    -                       10                    

เงินสดรับจากเงินปันผล -                       -                       485,430            468,296            

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                       (50,995)            -                       -                       

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (845,548)          (552,164)          (492,602)          (193,376)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (190,000)          (75,000)            (190,000)          (75,000)            

ชาํระคืนหุ้นกู้ -                       (500,000)          -                       (500,000)          

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (4,602)              (6,206)              (3,930)              (6,000)              

จ่ายเงินปันผล (23)                   (3)                     (23)                   (3)                     

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,907)              (9,557)              -                       -                       

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (204,532)          (590,766)          (193,953)          (581,003)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (7,412)              (31)                   (11,238)            (1,002)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 91,969              76,571              86,240              71,361              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 84,557              76,540              75,002              70,359              

-                       -                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม 

รายการทีมิใช่เงินสด  

   เงินปันผลคา้งจ่ายลดลง (23)                   (3)                     (23)                   (3)                     

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนทีหกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ -                       11,053              -                       11,053              

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนทีหกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยที์ตอ้งโอนเมือสินสุด

      อายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย 14,246              -                       -                       -                       

   สินทรัพยใ์นการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปาและ

      การให้บริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนเพมิขึนจากเจา้หนีค่าก่อสร้าง 1,569                -                       1,569                -                       

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากสญัญาเช่าใหม่ (1,680)              -                       (1,680)              -                       

   หนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึนจากสญัญาเช่าใหม่ 1,680                -                       1,680                -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ผลแตกต่าง ส่วนของ

ส่วนแบ่ง ของการจดั รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

กาํไรขาดทุน โครงสร้าง องคป์ระกอบอืน รวมส่วน ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - เบด็เสร็จอืน การดาํเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถื้อหุ้น ควบคุม รวม

 และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากบริษทัร่วม ของกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 3,990,000         2,637,770         399,000            1,691,231         4,883,552         79,947              (600,363)           (520,416)           13,081,137       43,678              13,124,815       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        637,898            -                        -                        -                        637,898            5,142                643,040            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        (174,907)           -                        (174,907)           (174,907)           -                        (174,907)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        637,898            (174,907)           -                        (174,907)           462,991            5,142                468,133            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (9,557)               (9,557)               

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 3,990,000         2,637,770         399,000            1,691,231         5,521,450         (94,960)             (600,363)           (695,323)           13,544,128       39,263              13,583,391       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 3,990,000         2,637,770         399,000            1,691,231         5,441,452         96,158              (600,363)           (504,205)           13,655,248       44,361              13,699,609       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        701,832            -                        -                        -                        701,832            4,903                706,735            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        (79,398)             -                        (79,398)             (79,398)             -                        (79,398)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        701,832            (79,398)             -                        (79,398)             622,434            4,903                627,337            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (9,907)               (9,907)               

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 3,990,000         2,637,770         399,000            1,691,231         6,143,284         16,760              (600,363)           (583,603)           14,277,682       39,357              14,317,039       

-                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ทีออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - รวม

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               2,631,136               11,349,137             

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              933,891                  933,891                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              933,891                  933,891                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,565,027               12,283,028             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,087,872               11,805,873             

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              910,784                  910,784                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              910,784                  910,784                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,998,656               12,716,657             

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท ทีทีดับบลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค 
(“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร                  
และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายน ้ าประปากบั กปภ. ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี               
21 กันยายน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ี
เร่ิมตน้ขายน ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 
โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายน ้ าประปา และสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา  

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้ก าหนดส าคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้ าการ
ไปไดก่ึ้งอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงคจ์ะซ้ือกิจการประปา
ของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้ห้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด แต่ตอ้งแจ้งให้บริษทัฯทราบ
ล่วงหนา้หกเดือน  

 ท่ีอยู่ของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 30/130 หมู่ ท่ี  12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง                  
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน               
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) และ        
บริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                          
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง 
ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                         
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 915 1,680 อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มขั้นต ่า

ลบส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3,900 3,900 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 485,430 468,296 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 9,098 9,184 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 9,264 11,353 9,264 11,353 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการบริการ 667 799 667 799 ราคาตามสัญญา 
ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์          
ระบบผลิตและส่งจ่ายน ้าประปา 80,731 106,259 - 55,264 ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนขายและบริการ 970 2,219 970 2,210 ราคาตามสัญญา 
ค่าไฟฟ้า 3,457 3,710 3,457 3,710 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ 2,161 2,161 2,161 2,161 ตามราคาขายท่ีระบุไว ้

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563                          
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน                   
(หมำยเหตุ 3)                                          
บริษทัยอ่ย - - 1,391 3,995 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนั) 2,873 4,376 2,873 4,376 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 2,873 4,376 4,264 8,371 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 9,022 23,268 - - 

รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 9,022 23,268 - - 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั                 

(หมำยเหตุ 12) 
    

บริษทัยอ่ย - - 3,266 3,212 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนั) 30,033 55,287 2,050 36,802 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัเดียวกนั
กบัผูถื้อหุ้นใหญ)่ 1,370 2,028 1,370 2,028 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 31,403 57,315 6,686 42,042 
     
เจ้ำหนีเ้งินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ       
31 ธนัวาคม 2563 และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลกัษณะ ณ วนัท่ี เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสัมพนัธ ์ 1 มกราคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 มีนาคม 2564 

บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั บริษทัยอ่ย     
      เงินตน้  114,300 - (14,285) 100,015 
      ดอกเบ้ียคา้งรับ  20 915 (926) 9 

รวม  114,320   100,024 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั    
เงินตน้ 100,015 114,300 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 9 20 

รวม 100,024 114,320 
หกั:  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (57,149) (57,160) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 42,875 57,160 

เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต ่าลบส่วนต่างท่ีก าหนด                
(MLR-margin) ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้
งวดสุดทา้ยภายในเดือนธนัวาคม 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,543 15,665 13,661 12,263 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 399 397 314 316 
รวม 15,942 16,062 13,975 12,579 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,862 4,368 2,862 4,368 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  11 8 11 8 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,873 4,376 2,873 4,376 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 534,408 544,841 363,818 365,216 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,273 3,075 2,273 3,075 
 3 - 6 เดือน 3 - 3 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 536,684 547,916 366,094 368,291 
รวมลูกหน้ีการคา้ 539,557 552,292 368,967 372,667 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,391 3,995 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,048 24,322 11,221 11,566 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,698 979 1,282 581 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 22,746 25,301 13,894 16,142 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้น (19,665) (19,682) (11,221) (11,221) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,081 5,619 2,673 4,921 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 542,638 557,911 371,640 377,588 
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4. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ยอดคงเหลือประกอบด้วยเงินลงทุนในกองทุนเปิด หุ้นกู้และเงินฝากประจ าธนาคาร โดยมีอตัราดอกเบ้ีย               
และผลตอบแทนระหว่างร้อยละ  0.625 ถึง 4.50 ต่อปี (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.625 ถึง 0.75 ต่อปี)                                               
บริษทัฯน าเงินฝากประจ าไวก้ับธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้าย
สัมปทานประกอบกิจการประปา ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 565,296 565,296 425,296 425,296 
หุน้กูท่ี้จะครบก าหนดภายใน 1 ปี 5,000 5,000 - - 
รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  570,296 570,296 425,296 425,296 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน   

  

 เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีภาครัฐ 3,488,043 2,741,629 2,896,699 1,920,744 
รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย                              
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 3,488,043 2,741,629 2,896,699 1,920,744 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  4,058,339 3,311,925 3,321,995 2,346,040 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหว่างงวดสามเดือน 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    
บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 485,430 468,296 
บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชัน่ส์ จ ากดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

     4,698,310 4,698,310 485,430 468,296 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (3,039,339) (2,984,724) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากก าไรก่อนการซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,638,971 1,693,586 485,430 468,296 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอืน่ ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,904,189 5,954,961 
รวม     5,218,706 5,218,706 5,904,189 5,954,961 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอืน่ ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
รวม     5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
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6.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                          
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)                             
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 

ส่วนแบ่งขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดง
อยูใ่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น                      

ในระหว่างงวด 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 28,626 (84,815) (79,398) (174,907) 
รวม 28,626 (84,815) (79,398) (174,907) 

7. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 870,536 791,519 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 18,197 16,292 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,261) (7,642) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 879,472 800,169 

8. สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตน ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯส าหรับ            
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 8,965,354 
เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,750 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (120,771) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564 8,846,333 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา 
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9. สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตน ้ าประปาท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของ                                                      
บริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 1,346,521 
เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 94,977 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (82,633) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564 1,358,865 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตน ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั จะถูกโอนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค
ภายหลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 25 ปี โดยจะส้ินสุดอายุสัญญา
ในปี 2566 

10.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ้ำเสียจำกภำคเอกชน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาและการให้บริการบ าบดั            
น ้าเสียจากภาคเอกชนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สิทธิ 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 950,211 130,736 671 1,081,618 
เพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน - - 1,569 1,569 
โอนเขา้ (ออก) - 2,240 (2,240) - 
ค่าตดัจ าหน่าย/ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (10,234) (1,435) - (11,669) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 939,977 131,541 - 1,071,518 

สินทรัพยใ์นการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาและการให้บริการบ าบัดน ้ าเสียจากภาคเอกชน                          
จะถูกโอนให้แก่เจา้ของสิทธิภายหลงัจากส้ินสุดอายุสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
และการใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุัญญาในปี 2582 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

11. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ

ตดัจ าหน่ายสะสม (2,673,999) (2,626,416) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 495,110 542,693 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,370 2,028 4,636 5,240 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,495 35,513 2,941 13,443 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 707 705 707 705 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,356 25,589 17,276 22,083 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,678 - 1,678 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,983 53,454 - 34,969 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,913 5,438 4,401 4,050 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,343 1,128 1,343 1,128 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 101,139 81,136 72,446 52,963 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 169,984 204,991 105,428 134,581 

13. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,670,000 2,860,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (685,000) (760,000) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,985,000 2,100,000 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม /                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,860,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (190,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 2,670,000 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน บวกส่วนต่าง
ท่ีก าหนดต่อปี 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                     
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA 
ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

14. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5,396,523 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 991 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 5,397,514 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,000,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,397,514 

 หุ้นกู้ของบริษัทฯทั้ งหมดมีมูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ                                     
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด  
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15. ส ำรองอ่ืน 

 ตามข้อก าหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 
ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรส ารองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปี 

 อย่างไรก็ตาม ตามข้อก าหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา                                         
ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ได้แก้ไขขอ้ก าหนดเร่ืองการจดัสรรส ารองขา้งต้น เป็นการก าหนดให้บริษทัฯ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจะกระท าได้ต่อเม่ือมีการกันส ารองตามกฎหมายไว้ร้อยละ  10 ของทุน                               
จดทะเบียนเตม็จ านวน  

 ก าไรสะสมท่ีส ารองตามกฎหมายให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยน าฝากประจ าไวท่ี้ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน                        
ท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

16. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                           
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 161,328 173,784 116,942 127,829 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,902 1,698 3,709 2,662 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 165,230 175,482 120,651 130,491 

17. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น ้ าประปา และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้น               
การวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานปรับปรุง
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (31 มีนาคม 2564: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน  54 ล้านบาท ท่ีเก่ียวข้องกับงานปรับปรุง                     
ระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน ้าประปา โรงผลิตน ้าประปาปทุมธานี (31 ธนัวาคม 2563: 132 ลา้นบาท) 

19.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาการบริหารจัดการและการซ่อมบ ารุงกับบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ากัด 
(“บริษทัย่อย”) เพื่อให้บริษทัย่อยดังกล่าวบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงรักษาระบบผลิตและจ าหน่าย
น ้ าประปาและบริหารจัดการระบบบ าบัดน ้ าเสีย ภายใต้เง่ือนไขในสัญญาดังกล่าว กลุ่มบริษทัต้องจ่าย
ค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายุสัญญา
โดยอตัโนมติัทุก ๆ ปี คราวละ 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการอ่ืน ๆ เป็นจ านวนเงินรวม 35 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษทัฯ: 28 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 29 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 23 ลา้นบาท)) 
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19.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
กลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็นจ านวน 303 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 113 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั        
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ค ้าประกนัตามสัญญาซ้ือขายน ้าประปา                           
กบัการประปาส่วนภูมิภาค 230,650 230,650 63,000 63,000 

ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 68,976 68,976 46,836 46,836 
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 3,101 3,101 3,101 3,101 

รวม 302,727 302,727 112,937 112,937 

20. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

20.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

20.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                               
 ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 3,488,043 - 3,488,043 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 4,100 - - 4,100 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,910,108 - - 9,910,108 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี - หุ้นกู ้ - 5,028 - 5,028 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - 9,077 - 9,077 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 5,566,930 - 5,566,930 
     

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                          
 ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 2,741,629 - 2,741,629 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 3,775 - - 3,775 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี - หุ้นกู ้ - 5,022 - 5,022 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - 9,099 - 9,099 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                          

ผา่นก าไรหรือขาดทุน     
เงินลงทุนในกองทนุเปิดตราสารหน้ี - 2,896,699 - 2,896,699 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,910,108 - - 9,910,108 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 5,566,930 - 5,566,930 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                             

ผา่นก าไรหรือขาดทุน  
    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,920,744 - 1,920,744 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   

21. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 3,990 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทั้งส้ิน 
1,197 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

22. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
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