
 

 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด

รวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของ                      

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ                             

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี                                     

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั                         

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                                        

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

กลุรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2565 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,190                 66,762                  59,807                 56,256                  

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 2, 3 509,284               514,177                353,543               356,501                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปีและดอกเบี�ยคา้งรับ 2 -                           -                            28,593                 57,170                  

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 26,516                 25,044                  15,200                 14,520                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 3,128,616            3,596,938             1,924,746            2,645,283             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 52,931                 25,775                  38,502                 21,920                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,784,537            4,228,696             2,420,391            3,151,650             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 4,450                   4,350                    -                           -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                           -                            1,362,255            1,472,092             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 6,198,585            6,219,582             5,218,706            5,218,706             

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 962,636               973,209                777,910               785,323                

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ� าประปากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยท์ี�เป็นกรรมสิทธิ� ของบริษทัฯ 7 8,399,240            8,589,844             8,399,240            8,589,844             

   สินทรัพยท์ี�ตอ้งโอนเมื�อสิ�นสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 8 751,844               1,039,023             -                           -                            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ� าเสียจากภาคเอกชน 9 1,002,679            1,029,072             1,002,679            1,029,072             

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปา

   จากการซื�อธุรกิจ 10 251,561               348,233                -                           -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,502                 10,799                  -                           -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,177                   4,917                    -                           -                            

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 30,699                 36,344                  30,699                 36,344                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 18,960                 19,828                  2,964                   3,053                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,636,333          18,275,201           16,794,453          17,134,434           

รวมสินทรัพย์ 21,420,870          22,503,897           19,214,844          20,286,084           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 2 142,587               129,713                89,172                 88,910                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 11 660,000               460,000                660,000               460,000                

หุน้กูท้ี�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 12 1,000,000            2,000,000             1,000,000            2,000,000             

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 11,517                 11,060                  9,732                   9,282                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 299,602               291,118                222,909               218,169                

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 32,728                 63,536                  32,728                 63,536                  

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 63,768                 66,169                  44,039                 46,150                  

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,210,202            3,021,596             2,058,580            2,886,047             

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจา้หนี� เงินประกนั - บริษทัยอ่ย 2 -                           -                            5,000                   5,000                    

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 11 2,210,000            1,640,000             2,210,000            1,640,000             

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 12 2,398,376            3,397,807             2,398,376            3,397,807             

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 48,419                 51,047                  44,120                 45,844                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 77,938                 73,379                  50,596                 47,816                  

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 129,432               124,909                116,029               108,279                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 4,864,165            5,287,142             4,824,121            5,244,746             

รวมหนี�สิน 7,074,367            8,308,738             6,882,701            8,130,793             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(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 - สาํรองอื�น 13 1,691,231            1,691,231             1,691,231            1,691,231             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,384,536            6,148,710             3,614,142            3,437,290             

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (796,870)              (712,825)               -                           -                            

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 14,305,667          14,153,886           12,332,143          12,155,291           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 40,836 41,273                  -                           -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,346,503          14,195,159           12,332,143          12,155,291           

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,420,870          22,503,897           19,214,844          20,286,084           

-                           -                            -                           -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ�าประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซื�อนํ�าขั�นตํ�า 1,294,250          1,269,519          875,193             854,801             

   รายไดส่้วนที�เกินกวา่ปริมาณรับซื�อนํ�าขั�นตํ�า 50,437               120,927             43,800               92,139               

รายไดจ้ากการขายนํ�าประปากบัภาคเอกชน 52,140               53,290               52,140               53,290               

รวมรายไดจ้ากการขายนํ�าประปา 1,396,827          1,443,736          971,133             1,000,230          

รายไดจ้ากการบริการ 29,963               31,653               10,298               10,937               

เงินปันผลรับ 2, 5.2 -                        -                        162,461             71,076               

รายไดอื้�น 1,329                 1,504                 5,656                 5,013                 

รวมรายได้ 1,428,119          1,476,893          1,149,548          1,087,256          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ�าประปาและตน้ทุนการบริการ 475,617             450,936             238,705             268,859             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78,345               50,692               66,664               42,112               

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        55,222               55,222               

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ�าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 13,413               13,670               13,413               13,670               

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปา

   จากการซื�อธุรกิจตดัจาํหน่าย 48,603               48,603               -                        -                        

รวมค่าใช้จ่าย 615,978             563,901             374,004             379,863             

กาํไรจากการดาํเนินงาน 812,141             912,992             775,544             707,393             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 215,835             176,599             -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 883                    1,154                 924                    1,533                 

ตน้ทุนทางการเงิน (38,592)             (62,567)             (38,505)             (62,451)             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 990,267             1,028,178          737,963             646,475             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (167,734)           (167,204)           (125,970)           (124,304)           

กาํไรสําหรับงวด 822,533             860,974             611,993             522,171             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจากบริษทัร่วม (123,848)           (45,452)             -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (123,848)           (45,452)             -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 698,685             815,522             611,993             522,171             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 819,550             856,458             611,993             522,171             

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,983                 4,516                 

822,533             860,974             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 695,702             811,006             611,993             522,171             

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,983                 4,516                 

698,685             815,522             

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 14

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.21                   0.21                   0.15                   0.13                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม

บริษัท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ�าประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซื�อนํ�าขั�นตํ�า 2,568,805          2,525,088          1,740,768          1,700,209          

   รายไดส่้วนที�เกินกวา่ปริมาณรับซื�อนํ�าขั�นตํ�า 100,382             258,790             86,559               184,702             

รายไดจ้ากการขายนํ�าประปากบัภาคเอกชน 102,467             98,813               102,467             98,813               

รวมรายไดจ้ากการขายนํ�าประปา 2,771,654          2,882,691          1,929,794          1,983,724          

รายไดจ้ากการบริการ 60,513               60,986               20,389               20,168               

เงินปันผลรับ 2, 4, 5.2 -                        -                        478,175             556,506             

รายไดอื้�น 3,966                 5,463                 11,807               10,344               

รวมรายได้ 2,836,133          2,949,140          2,440,165          2,570,742          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ�าประปาและตน้ทุนการบริการ 933,620             900,054             470,299             542,706             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 146,349             108,428             124,045             91,890               

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                        -                        109,837             109,837             

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ�าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 9 26,393               25,339               26,393               25,339               

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปา

   จากการซื�อธุรกิจตดัจาํหน่าย 10 96,672               96,186               -                        -                        

รวมค่าใช้จ่าย 1,203,034          1,130,007          730,574             769,772             

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,633,099          1,819,133          1,709,591          1,800,970          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5.2 225,509             205,225             -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 1,702                 2,234                 1,954                 3,149                 

ตน้ทุนทางการเงิน (88,009)             (126,449)           (87,829)             (126,209)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,772,301          1,900,143          1,623,716          1,677,910          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (333,470)           (332,434)           (249,865)           (244,955)           

กาํไรสําหรับงวด 1,438,831          1,567,709          1,373,851          1,432,955          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจากบริษทัร่วม 5.2 (84,045)             (124,850)           -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (84,045)             (124,850)           -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,354,786          1,442,859          1,373,851          1,432,955          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,432,825          1,558,290          1,373,851          1,432,955          

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,006                 9,419                 

1,438,831          1,567,709          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,348,780          1,433,440          1,373,851          1,432,955          

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,006                 9,419                 

1,354,786          1,442,859          

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 14

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.36                   0.39                   0.34                   0.36                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม

บริษัท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษี 1,772,301          1,900,143          1,623,716          1,677,910          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 534,616             441,109             243,713             258,381             

   โอนกลบัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (55)                    (22)                    -                        -                        

   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        109,837             109,837             

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปา

      และการใหบ้ริการบาํบดันํ�าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 26,393               25,339               26,393               25,339               

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปา

      จากการซื�อธุรกิจตดัจาํหน่าย 96,672               96,186               -                        -                        

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (1)                      (179)                  4                        (3)                      

   กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (700)                  (3,923)               (525)                  (2,962)               

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (225,509)           (205,225)           -                        -                        

   เงินปันผลรับ -                        -                        (478,175)           (556,506)           

   ตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ที�จ่าย 779                    1,290                 -                        -                        

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,559                 4,258                 2,780                 2,374                 

   ตน้ทุนทางการเงิน 88,009               126,449             87,829               126,209             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 2,297,064          2,385,425          1,615,572          1,640,579          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 4,948                 32,385               2,965                 14,833               

   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ (1,472)               499                    (680)                  622                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (27,156)             (19,620)             (16,582)             (15,673)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 89                      3,092                 89                      3,092                 

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 12,793               (54,557)             181                    (58,069)             

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (2,401)               (3,424)               (2,111)               (1,937)               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,283,865          2,343,800          1,599,434          1,583,447          

   จ่ายดอกเบี�ย (117,000)           (125,162)           (117,000)           (125,162)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (320,723)           (325,214)           (237,375)           (233,185)           

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,846,142          1,893,424          1,245,059          1,225,100          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

บริษัท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 468,922 (246,731) 721,062             (234,037)           

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง -                        -                        28,570 28,570

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น (4,256)               (18,107)             (3,983) (15,301)

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ�าประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยที์�เป็นกรรมสิทธิ� ของบริษทัฯเพิ�มขึ�น (31,988)             (1,750)               (31,988)             (1,750)               

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ�าประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยที์�ตอ้งโอนเมื�อสิ�นสุดอายุสญัญาฯของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                        (125,000)           -                        -                        

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ�าเสียจากภาคเอกชนเพิ�มขึ�น -                        (1,569)               -                        (1,569)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 16                      193                    5                        3                        

เงินสดรับจากเงินปันผล 162,461             71,076               478,175             556,506             

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 595,155             (321,888)           1,191,841          332,422             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 1,000,000          -                        1,000,000 -                        

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (230,000)           (380,000)           (230,000)           (380,000)           

ชาํระคืนหุน้กู ้ (2,000,000)        -                        (2,000,000)        -                        

ชาํระคืนเงินตน้ของหนี� สินตามสญัญาเช่า (7,508)               (7,815)               (6,431)               (6,470)               

จ่ายเงินปันผล (1,196,918)        (1,196,482)        (1,196,918)        (1,196,482)        

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,443)               (9,907)               -                        -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,440,869)        (1,594,204)        (2,433,349)        (1,582,952)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 428                    (22,668)             3,551                 (25,430)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 66,762               91,969               56,256               86,240               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 67,190               69,301               59,807               60,810               

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

บริษัท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ 

รายการที�มิใช่เงินสด  

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพิ�มขึ�น 81                      74                      81                      74                      

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนที�หกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ�าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยที์�เป็นกรรมสิทธิ� ของบริษทัฯ 5,645                 -                        5,645                 -                        

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนที�หกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ�าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยที์�ตอ้งโอนเมื�อสิ�นสุด

      อายุสญัญาฯของบริษทัยอ่ย -                        22,059               -                        -                        

   โอนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ�าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยที์�เป็น

      กรรมสิทธิ� ของบริษทัฯ ไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (137)                  -                        (137)                  -                        

   โอนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ�าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยที์�ตอ้งโอน

      เมื�อสิ�นสุดสญัญาฯของบริษทัยอ่ย ไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                        (149)                  -                        -

   สินทรัพยใ์นการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ�าประปาและ

      การใหบ้ริการบาํบดันํ�าเสียจากภาคเอกชนเพิ�มขึ�นจากเจา้หนี�ค่าก่อสร้าง -                        (2,240)               -                        (2,240)               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นจากสญัญาเช่าใหม่ (4,090)               (1,679)               (4,090)               (1,679)               

   หนี� สินตามสญัญาเช่าเพิ�มขึ�นจากสญัญาเช่าใหม่ 4,090                 1,679                 4,090                 1,679                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น

ผลแตกต่าง ส่วนของ

ส่วนแบ่ง ของการจดั รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

กาํไรขาดทุน โครงสร้าง องคป์ระกอบอื�น รวมส่วน ที�ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - เบด็เสร็จอื�น การดาํเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวม

 หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื�น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากบริษทัร่วม ของกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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 -                        -                        -                        -                        1,558,290          -                        -                        -                        1,558,290          9,419                 1,567,709          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        (124,850)            -                        (124,850)            (124,850)            -                        (124,850)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,558,290          (124,850)            -                        (124,850)            1,433,440          9,419                 1,442,859          

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        -                        (1,196,556)         -                        -                        -                        (1,196,556)         -                        (1,196,556)         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          5,803,186          (28,692)              (600,363)            (629,055)            13,892,132        43,873               13,936,005        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          6,148,710          (112,462)            (600,363)            (712,825)            14,153,886        41,273               14,195,159        

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,432,825          -                        -                        -                        1,432,825          6,006                 1,438,831          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        (84,045)              -                        (84,045)              (84,045)              -                        (84,045)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,432,825          (84,045)              -                        (84,045)              1,348,780          6,006                 1,354,786          

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        -                        (1,196,999)         -                        -                        -                        (1,196,999)         -                        (1,196,999)         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (6,443)                (6,443)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          6,384,536          (196,507)            (600,363)            (796,870)            14,305,667        40,836               14,346,503        

-                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื�น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,432,955               1,432,955               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,432,955               1,432,955               

เงินปันผลจ่าย 16 -                              -                              -                              -                              (1,196,556)              (1,196,556)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,324,271               12,042,272             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,437,290               12,155,291             

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,373,851               1,373,851               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,373,851               1,373,851               

เงินปันผลจ่าย 16 -                              -                              -                              -                              (1,196,999)              (1,196,999)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,614,142               12,332,143             

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย

เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค 

(“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สามพราน และอ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร                  

และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั กปภ. ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี               

21 กนัยายน 2543 (แกไ้ขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ี

เร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 

โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายนํ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการ

ประปา  

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้าํการ

ไปไดก่ึ้งอายสุัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงคจ์ะซ้ือกิจการประปา

ของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้ห้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบ

ล่วงหนา้หกเดือน  

 ท่ีอยู่ของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง                  

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน              

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดับบลิว จาํกัด (มหาชน) และ        

บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี ทั้งน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัใน

นโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ดอกเบ้ียรับ - - 346 809 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4,957 3,900 

ตน้ทุนขายและบริการ - - 9,613 9,450 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     

เงินปันผลรับ - - 162,461 71,076 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 12,386 11,728 12,386 11,728 

รายไดจ้ากการบริการ 858 822 858 822 

ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ระบบผลิตและ

ส่งจ่ายนํ้าประปา 26,556 44,269 26,556 - 

ตน้ทุนขายและบริการ 2,379 2,361 2,379 2,361 

ค่าไฟฟ้า 3,711 3,419 3,711 3,419 

ซ้ือวตัถุดิบ - 2,122 - 2,122 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ดอกเบ้ียรับ - - 803 1,724 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 9,914 7,800 

เงินปันผลรับ - - 315,714 485,430 

ตน้ทุนขายและบริการ - - 19,156 18,548 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     

เงินปันผลรับ - - 162,461 71,076 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 23,852 20,992 23,852 20,992 

รายไดจ้ากการบริการ 1,658 1,489 1,658 1,489 

ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ระบบผลิตและ

ส่งจ่ายนํ้าประปา 31,988 125,000 31,988 - 

ตน้ทุนขายและบริการ 4,724 3,331 4,724 3,331 

ค่าไฟฟ้า 7,364 6,876 7,364 6,876 

ซ้ือวตัถุดิบ 289 4,283 289 4,283 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564                          

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 3)                                          

บริษทัยอ่ย - - 3,157 4,187 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 4,581 4,356 4,581 4,356 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 4,581 4,356 7,738 8,543 

     

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 30,699 36,344 30,699 36,344 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 30,699 36,344 30,699 36,344 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 3,444 3,358 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 16,251 10,812 16,247 10,801 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัเดียวกนั      

กบัผูถื้อหุน้ใหญ่) - 1,432 - 1,432 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 16,251 12,244 19,691 15,591 

     

เจ้าหนีเ้งินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ       

31 ธนัวาคม 2564 และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ลกัษณะ ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสมัพนัธ์ 1 มกราคม 2565 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2565 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั บริษทัยอ่ย     

      เงินตน้  57,160 - (28,570) 28,590 

      ดอกเบ้ียคา้งรับ  10 803 (810) 3 

รวม  57,170   28,593 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ   

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั    

เงินตน้ 28,590 57,160 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 3 10 

รวม 28,593 57,170 

หกั:  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (28,593) (57,170) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ีกําหนด                

(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้

งวดสุดทา้ยภายในเดือนธนัวาคม 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,115 13,592 14,415 11,698 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 466 399 466 313 

รวม 15,581 13,991 14,881 12,011 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,339 29,135 28,939 25,359 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 932 798 932 627 

รวม 31,271 29,933 29,871 25,986 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,581 4,348 4,581 4,348 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  - 8 - 8 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,581 4,356 4,581 4,356 
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      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 501,139 505,582 342,584 344,281 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 2,129 2,302 2,129 2,302 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 503,268 507,884 344,713 346,583 

รวมลูกหน้ีการคา้ 507,849 512,240 349,294 350,939 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,157 4,187 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,498 19,553 11,221 11,221 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,435 1,937 1,092 1,375 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 20,933 21,490 15,470 16,783 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน (19,498) (19,553) (11,221) (11,221) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,435 1,937 4,249 5,562 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 509,284 514,177 353,543 356,501 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 7 วนั ถึง 25 วนั 

4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวา่งงวดหกเดือน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 315,714 485,430 

บริษทั ไทยวอเตอร์ 

 โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

     4,698,310 4,698,310 315,714 485,430 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (3,316,055) (3,206,218) - - 

หกั: เงินปันผลรับจากกาํไรก่อนการซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,362,255 1,472,092 315,714 485,430 

 บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จาํกัด (“บริษทัย่อย”) ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี                                          

โดยสัญญาดงักล่าวส้ินสุดในระหว่างปี 2564 ปัจจุบนับริษทัย่อยยงัคงให้บริการตามปกติ โดย ณ ปัจจุบนั                     

กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัทาํขอ้เสนอการใหบ้ริการ 
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5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

5.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 6,198,585 6,219,582 

รวม     5,218,706 5,218,706 6,198,585 6,219,582 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน 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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5.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก

การลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร                             

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งขาดทุน 

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                    

ท่ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                          

รับระหวา่งงวด 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 225,509 205,225 (84,045) (124,850) 162,461 71,076 

รวม 225,509 205,225 (84,045) (124,850) 162,461 71,076 

6. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 973,209 785,323 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,346 8,073 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                             

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (15) (9) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (19,041) (15,614) 

โอนมาจากสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ                                  

- สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 137 137 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 962,636 777,910 

7. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯสําหรับ            

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,589,844 

เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 37,632 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (228,099) 

โอนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (137) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 8,399,240 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา  
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8. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของ                                                      

บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,039,023 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (287,179) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 751,844 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั จะถูกโอนใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค

ภายหลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุัญญา

ในปี 2566 

9. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียจากภาคเอกชน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดั            

นํ้าเสียจากภาคเอกชนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิ 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 904,718 124,354 1,029,072 

ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (23,145) (3,248) (26,393) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 881,573 121,106 1,002,679 

สินทรัพยใ์นการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชน                          

จะถูกโอนให้แก่เจา้ของสิทธิภายหลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา

และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุญัญาในปี 2582 
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10. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาจากการซ้ือธุรกจิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 

หกั: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ

ตดัจาํหน่ายสะสม (2,917,548) (2,820,876) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 251,561 348,233 

11. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,870,000 2,100,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (660,000) (460,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,210,000 1,640,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม /                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,100,000 

บวก: กูเ้พิ่ม 1,000,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (230,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 2,870,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีบวกอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงแบบคิดทบตน้และอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน บวกส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                     

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA 

ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
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12. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 5,397,807 

หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้ (2,000,000) 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 569 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 3,398,376 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,000,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,398,376 

 หุ้นกูข้องบริษทัฯทั้งหมดมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด  

13. สํารองอ่ืน 

 ตามข้อกําหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 

กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

 อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา                                         

ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ไดแ้กไ้ขขอ้กาํหนดเร่ืองการจดัสรรสํารองขา้งตน้ เป็นการกาํหนดให้บริษทัฯ

จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจะกระทําได้ต่อเม่ือมีการกันสํารองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของทุน                               

จดทะเบียนเตม็จาํนวน  

 กาํไรสะสมท่ีสํารองตามกฎหมายให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยนาํฝากประจาํไวท่ี้ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน                       

ท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

14. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

นํ้ าประปา และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังาน

ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้น               

การวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพย์

ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลูกคา้รายใหญ่

จาํนวนหน่ึงรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,669 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

16. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธนัวาคม 2563 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

1,196,556 0.30 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564  1,196,556 0.30 

    

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธนัวาคม 2564 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2565 

1,196,999 0.30 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2565  1,196,999 0.30 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 191 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 209 ลา้นบาท)                    

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปรับปรุงระบบผลิตและระบบส่งจ่ายนํ้ าประปา โรงผลิตนํ้ าประปาบางเลน กบับริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 2 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า โรงผลิตนํ้าประปาปทุมธานี 
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17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกับบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จาํกัด 

(“บริษทัยอ่ย”) เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวบริหารจดัการและซ่อมบาํรุงรักษาระบบผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

และบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการตาม

อตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุัญญาโดยอตัโนมติั

ทุก ๆ ปี คราวละ 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการอ่ืน ๆ เป็น

จาํนวนเงินรวม 28 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 22 ลา้นบาท)  

17.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม

กลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 110 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั

ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ค ํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้าประปา                           

กบัการประปาส่วนภูมิภาค 230,650 230,650 63,000 63,000 

ค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 69,097 69,097 46,894 46,894 

ค ํ้าประกนัอ่ืน ๆ 101 101 101 101 

รวม 299,848 299,848 109,995 109,995 

18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

18.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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18.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                               

 ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 2,554,308 - 2,554,308 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 4,450 - - 4,450 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                          

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,499,437 - 1,499,437 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

จากผลการดาํเนินงานของงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา               

หุน้ละ 24.19 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 290 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 กนัยายน 2565 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
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