
 

 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(เดิมช่ือ “บริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน)”) 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน)”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม               

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม                        

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่

ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่เร่ืองการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ และ การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ มาถือปฏิบติั ซ่ึงฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาขอ้ตกลงและสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยผลกระทบของการ

ถือปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

กฤษดา เลิศวนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2557 



(เดิมช่ือ “บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)”)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,721,656           2,148,025           2,676,865           2,008,363           1,642,676           2,098,391

เงินลงทุนชัว่คราว 4 3,335,998           3,679,041           3,096,568           3,315,998           3,679,041           3,096,567

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 525,737              539,934              452,063              369,943              380,457              295,969

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 3 -                          -                          -                          310,215              311,208              311,163

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 21,661                22,190                23,643                11,562                12,112                15,007

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 43,033                28,007                57,362                33,268                15,036                49,047

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,648,085           6,417,197           6,306,501           6,049,349           6,040,530           5,866,144          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 200,000              400,000              200,000              200,000              200,000              -                         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 -                          -                          -                          1,317,500           1,472,500           1,782,500

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          -                          3,135,422           3,245,259           3,466,753

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 2,972,875           2,904,996           2,771,313           2,756,080           2,756,080           2,766,100

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,9 821,507              709,125              585,551              727,365              640,974              515,785

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาตามสัญญากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 2,10 7,753,713           7,931,143           8,284,315           7,753,713           7,931,143           8,284,315

   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย 2,11 2,749,976           2,851,788           3,088,457           -                          -                          -                         

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา

   และการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชน 12 1,246,043           1,267,118           1,304,161           1,246,043           1,267,118           1,304,161

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา

    จากการซ้ือธุรกิจ 13 1,812,687           1,909,359           2,104,305           -                          -                          -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,865                  9,687                  11,346                -                          -                          -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,477                  1,378                  1,125                  -                          -                          -                         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดิน -                          90,400                -                          -                          90,400                -                         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอน

   เม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย -                          21,510                -                          -                          -                          -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,889                11,511                14,444                5,841                  5,924                  8,493

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,581,032         18,108,015         18,365,017         17,141,964         17,609,398         18,128,107        
รวมสินทรัพย์ 24,229,117         24,525,212         24,671,518         23,191,313         23,649,928         23,994,251        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(เดิมช่ือ “บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 150,813              133,024              110,123              79,564                74,888                81,740

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 740,000              510,000              490,000              740,000              510,000              490,000

หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 -                          1,700,000           -                          -                          1,700,000           -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 69,774                162,579              159,375              -                          97,008                84,501

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 104,725              138,343              139,717              104,725              138,343              139,717

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 64,510                63,389                82,845                45,020                42,919                53,973

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,129,822           2,707,335           982,060              969,309              2,563,158           849,931             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 6,590,000           5,430,000           5,940,000           6,590,000 5,430,000           5,940,000

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 5,294,071           5,292,804           6,990,471           5,294,071           5,292,804           6,990,471

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,080                18,491                14,780                10,761                8,384                  6,577

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 65,945                65,409                83,816                50,862                50,118                66,228

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,970,096         10,806,704         13,029,067         11,950,694         10,786,306         13,008,276        

รวมหนี้สิน 13,099,918         13,514,039         14,011,127         12,920,003         13,349,464         13,858,207        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(เดิมช่ือ “บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 399,000              399,000              399,000              399,000              399,000              399,000
   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 17 1,171,411           935,528              723,128              1,171,411           935,528              723,128

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,487,213           3,642,111           3,475,162           2,073,129           2,338,166           2,386,146

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (593,512)             (629,290)             (600,363)             -                          -                          -                         

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 11,091,882         10,975,119         10,624,697         10,271,310         10,300,464         10,136,044        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 37,317                36,054                35,694                -                          -                          -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,129,199         11,011,173         10,660,391         10,271,310         10,300,464         10,136,044        
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,229,117         24,525,212         24,671,518         23,191,313         23,649,928         23,994,251        

-                          -                          -                          -                          -                          -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(เดมิช่ือ “บริษทั นํา้ประปาไทย จาํกดั (มหาชน)”)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กาํไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า 2 1,182,912              1,126,904              810,840                 762,040                 
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า 2 100,706                 103,966                 53,496                   59,224                   
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาคเอกชน 2 43,044                   38,770                   43,044                   38,770                   
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา 1,326,662              1,269,640              907,380                 860,034                 
รายไดจ้ากการบริการ 27,979                   34,333                   8,854                     8,461                     
ดอกเบ้ียรับ 24,826                   27,624                   42,409                   46,374                   
รายไดอ่ื้น 77,662                   19,680                   80,133                   -                             
รวมรายได้ 1,457,129              1,351,277              1,038,776              914,869                 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้ าประปาและตน้ทุนการบริการ 392,604                 394,096                 236,724                 225,847                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 69,807                   64,155                   57,782                   54,628                   
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                             55,222                   55,222                   
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 12 10,578                   9,250                     10,578                   9,250                     
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

   นํ้ าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 13 48,603                   48,603                   -                             -                             
รวมค่าใช้จ่าย 521,592                 516,104                 360,306                 344,947                 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 935,537                 835,173                 678,470                 569,922                 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 9,208                     (21,923)                 -                             -                             
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 944,745                 813,250                 678,470                 569,922                 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (141,250)               (154,569)               (141,105)               (154,333)               
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 803,495                 658,681                 537,365                 415,589                 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 (39,106)                 (131,831)               95                          (94,212)                 
กาํไรสําหรับงวด 764,389                 526,850                 537,460                 321,377                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 28,642                   -                             -                             -                             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 28,642                   -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 793,031                 526,850                 537,460                 321,377                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(เดมิช่ือ “บริษทั นํา้ประปาไทย จาํกดั (มหาชน)”)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 760,185                 522,431                 537,460                 321,377                 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,204                     4,419                     

764,389                 526,850                 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 788,827                 522,431                 537,460                 321,377                 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,204                     4,419                     

793,031                 526,850                 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.19                       0.13                       0.13                       0.08                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(เดมิช่ือ “บริษทั นํา้ประปาไทย จาํกดั (มหาชน)”)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กาํไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า 2 2,352,824              2,241,424              1,612,769              1,515,705              
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า 2 200,859                 199,226                 100,696                 98,531                   
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาคเอกชน 2 85,915                   70,787                   85,915                   70,787                   
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา 2,639,598              2,511,437              1,799,380              1,685,023              
รายไดจ้ากการบริการ 55,311                   59,318                   17,463                   15,513                   
ดอกเบ้ียรับ 46,919                   52,424                   82,468                   93,381                   
เงินปันผลรับ 7 -                             -                             351,381                 379,251                 
รายไดอ่ื้น 104,847                 385,519                 109,856                 36,681                   
รวมรายได้ 2,846,675              3,008,698              2,360,548              2,209,849              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้ าประปาและตน้ทุนการบริการ 771,106                 772,644                 459,100                 441,887                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 136,592                 141,240                 114,070                 108,489                 
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                             109,837                 109,837                 
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 12 21,075                   16,886                   21,075                   16,886                   
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

   นํ้ าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 13 96,672                   96,672                   -                             -                             
รวมค่าใช้จ่าย 1,025,445              1,027,442              704,082                 677,099                 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,821,230              1,981,256              1,656,466              1,532,750              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 32,101                   4,817                     -                             -                             
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,853,331              1,986,073              1,656,466              1,532,750              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (288,596)               (310,773)               (288,383)               (310,300)               
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,564,735              1,675,300              1,368,083              1,222,450              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (78,823)                 (264,250)               (744)                       (191,203)               
กาํไรสําหรับงวด 1,485,912              1,411,050              1,367,339              1,031,247              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 35,778                   -                             -                             -                             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 35,778                   -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,521,690              1,411,050              1,367,339              1,031,247              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(เดมิช่ือ “บริษทั นํา้ประปาไทย จาํกดั (มหาชน)”)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,477,478              1,396,226              1,367,339              1,031,247              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,434                     14,824                   

1,485,912              1,411,050              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,513,256              1,396,226              1,367,339              1,031,247              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,434                     14,824                   

1,521,690              1,411,050              

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.37                       0.35                       0.34                       0.26                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม

บริษทั ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(เดมิช่ือ “บริษทั นํา้ประปาไทย จาํกดั (มหาชน)”)
งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 1,564,735              1,675,300              1,368,083              1,222,450              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 327,036                 327,035                 184,240                 184,762                 
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             109,837                 109,837                 
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 21,075                   16,886                   21,075                   16,886                   
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
      จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 96,672                   96,672                   -                             -                             
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,000                     -                             2,000                     -                             
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (32,101)                 (4,817)                   -                             -                             
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (351,381)               (379,251)               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,693                     1,850                     5,481                     904                        
   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย -                             2,403                     -                             2,403                     
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 288,397                 310,318                 288,383                 310,300                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 2,272,507              2,425,647              1,627,718              1,468,291              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (8,273)                   (10,254)                 (10,963)                 (11,249)                 
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 529                        1,510                     550                        1,164                     
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (22,104)                 (21,065)                 (16,734)                 (18,431)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 83                          (334)                       83                          83                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (9,753)                   16,971                   2,928                     2,532                     
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (54,437)                 (20,917)                 (53,456)                 (11,950)                 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,104)                   -                             (3,104)                   -                             
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,175,448              2,391,558              1,547,022              1,430,440              
   จ่ายดอกเบ้ีย (320,748)               (311,876)               (320,734)               (311,858)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (117,723)               (190,929)               (43,246)                 (100,884)               
   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 6,410                     -                             -                             -                             
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,743,387              1,888,753              1,183,042              1,017,698              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 

บริษทั ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(เดมิช่ือ “บริษทั นํา้ประปาไทย จาํกดั (มหาชน)”)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 367,261 (843,775) 387,261                 (311,139)               
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง 200,000                 200,000                 -                             -                             
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                             -                             155,000                 155,000                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (23,650)                 (2,855)                   (4,801)                   (1,617)                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             351,381                 379,251                 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 543,611                 (646,630)               888,841                 221,495                 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,700,000              -                             1,700,000              -                             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (310,000)               (245,000)               (310,000)               (245,000)               
ชาํระคืนหุน้กู้ (1,700,000)            -                             (1,700,000)            -                             
เงินปันผลจ่าย (1,396,196)            (1,196,511)            (1,396,196)            (1,196,511)            
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,171)                   (7,740)                   -                             -                             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,713,367)            (1,449,251)            (1,706,196)            (1,441,511)            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 573,631                 (207,128)               365,687                 (202,318)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,148,025              2,676,865              1,642,676              2,098,391              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,721,656              2,469,737              2,008,363              1,896,073              

-                             -                             
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   เงินปันผลคา้งจ่าย 297                        409                        297                        409                        
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ 22,470                   1,953                     22,470                   1,953                     
   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 1,748                     1,611                     1,748                     1,611                     
   สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
      อายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 21,879                   -                             -                             -                             
  อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 3,915                     -                             -                             -                             
  โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปา
      ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ยไปเป็น
         สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุ
            สัญญาฯและอุปกรณ์ 21,510                   -                             -                             -                             
  โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดินไปเป็นท่ีดิน 90,400                   -                             90,400                   -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 

บริษทั ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชื่อ “บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)”)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของ

กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น ผลแตกต่างของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - จากการป้องกนัความเสี่ยง โครงสร้างการดาํเนิน องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ ไม่มีอาํนาจควบคุม

 และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 3,990,000           2,637,770           399,000               723,128              3,475,162           -                                              (600,363)                    (600,363)              10,624,697          35,694                 10,660,391            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                         -                         -                          -                         (1,196,920)          -                                              -                                 -                           (1,196,920)           -                           (1,196,920)             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                          -                         1,396,226           -                                              -                                 -                           1,396,226            14,824                 1,411,050              
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 17) -                         -                         -                          212,400              (212,400)             -                                              -                                 -                           -                       -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                         -                          -                                              -                                 -                           -                       (7,740)                  (7,740)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2556 3,990,000           2,637,770           399,000               935,528              3,462,068           -                                              (600,363)                    (600,363)              10,824,003          42,778                 10,866,781            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 3,990,000           2,637,770           399,000               935,528              3,642,111           (28,927)                                   (600,363)                    (629,290)              10,975,119          36,054                 11,011,173            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                         -                         -                          -                         (1,396,493)          -                                              -                                 -                           (1,396,493)           -                           (1,396,493)             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                          -                         1,477,478           35,778                                     -                                 35,778                  1,513,256            8,434                   1,521,690              
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 17) -                         -                         -                          235,883              (235,883)             -                                              -                                 -                           -                       -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                         -                          -                                              -                                 -                           -                       (7,171)                  (7,171)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 3,990,000           2,637,770           399,000               1,171,411           3,487,213           6,851                                       (600,363)                    (593,512)              11,091,882          37,317                 11,129,199            

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ “บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน)”)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,990,000               2,637,770               399,000                  723,128                  2,386,146               10,136,044             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                              -                              -                              -                              (1,196,920)              (1,196,920)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,031,247               1,031,247               

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              212,400                  (212,400)                 -                              
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 3,990,000               2,637,770               399,000                  935,528                  2,008,073               9,970,371               

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,990,000               2,637,770               399,000                  935,528                  2,338,166               10,300,464             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                              -                              -                              -                              (1,396,493)              (1,396,493)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,367,339               1,367,339               

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              235,883                  (235,883)                 -                              
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,171,411               2,073,129               10,271,310             

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)”) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

ไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน

ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการ

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

อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบักปภ. 

ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2543 (แกไ้ขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็น

ระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทาน

ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็น

ระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญาซ้ือขายนํ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตส้มัปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้าํ

การไปไดก่ึ้งอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงค์จะซ้ือ

กิจการประปาของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้หส้ัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกนัในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้

บริษทัฯทราบล่วงหนา้หกเดือน  

 บริษทัฯได้เปล่ียนช่ือจาก “บริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกัด (มหาชน)” เป็น “บริษทั ทีทีดับบลิว จาํกัด 

(มหาชน)” โดยไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 

 ท่ีอยู่ของบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม 

01.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน

ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และได้จัดทํา ข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                    

31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่  

ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และเปิดเผยเพิ่มเติมมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนัเช่นกนั 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญั ยกเวน้ การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่12 เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ (TFRIC 12) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้แนวปฏิบติัทางการบนัทึกบญัชีสําหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีได้รับสัมปทานในการรับรู้และวดัมูลค่าภาระผูกพนัและสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งใน

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน โดยผูป้ระกอบการตอ้งรับรู้ส่ิงตอบแทนท่ี

ไดรั้บหรือคา้งรับซ่ึงวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมเป็นสิทธิในสินทรัพยท์างการเงินหรือในสินทรัพยไ์ม่มี

ตัวตน ทั้ งน้ีข้ึนกับเง่ือนไขของข้อตกลงสัมปทานบริการ โดยการตีความน้ีให้ถือปฏิบัติกับ

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัเอกชนเฉพาะสัมปทานซ่ึงเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้คือ 

(1) ผูใ้ห้สัมปทานควบคุมหรือกาํกบัดูแลประเภทของบริการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งดาํเนินการใน

การใชโ้ครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มผูท่ี้ไดรั้บบริการ และราคาการ

ให้บริการและ (2) ผูใ้ห้สัมปทานควบคุมส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีสําคญัในโครงสร้างพื้นฐานเม่ือ

ส้ินสุดระยะเวลาของขอ้ตกลงไม่วา่โดยการเป็นเจา้ของ การไดรั้บประโยชน์ หรือวิธีอ่ืนใด 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  4 เ ร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง

ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งประเมินว่าขอ้ตกลง

เป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากเน้ือหาของขอ้ตกลง 

หากขอ้ตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ กิจการควรแยกจาํนวนท่ีจ่าย

สาํหรับสญัญาเช่าออกจากจาํนวนท่ีจ่ายสาํหรับองคป์ระกอบอ่ืน การตีความน้ีกาํหนดใหป้ระเมิน

ว่าขอ้ตกลงเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้คือ (1) การปฏิบติัตามขอ้ตกลงข้ึนอยู่กบัการใช้สินทรัพยท่ี์

เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น  

การวเิคราะห์ 

ฝ่ายบริหารได้วิเคราะห์เง่ือนไขของสัญญาและข้อตกลงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงเป็น

ภาคเอกชนทาํกบัภาครัฐในการประกอบธุรกิจกิจการประปา ไดแ้ก่สมัปทานใหบ้ริการนํ้ าประปา

ท่ีไดจ้ากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและกระทรวงมหาดไทย และสัญญาซ้ือ

ขายนํ้ าประปากบัการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และพิจารณาว่าหน่วยงานภาครัฐกาํกบัดูแล

ธุรกิจการประปาและทรัพยสิ์นโรงผลิตนํ้ าประปาแต่เพียงในภาพรวม บริษทัฯและบริษทัย่อย

ยงัคงมีสิทธิและการควบคุมในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นโรงผลิตนํ้ าประปา นอกจากน้ีฝ่าย

บริหารยงัไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัปริมาณการรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า การขยายกาํลงัการผลิตเพิ่มเติม การ

เจรจาต่อรองเร่ืองปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่าและราคาซ้ือขายนํ้ า การขายนํ้ าให้แก่ลูกคา้รายอ่ืน 

รวมถึงการพิจารณาปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่าตามสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั กปภ.ว่ามีเน้ือหาเป็น

การจองพื้นท่ีกาํลงัการผลิตท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงของสัญญา ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อย

ยงัคงมีความไม่แน่นอนในการผลิตนํ้ าประปา เน่ืองจากการผลิตนํ้ าประปาข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย

ประการ เช่น ปริมาณนํ้ าดิบ ภยัธรรมชาติ เคร่ืองจกัรและระบบไฟฟ้าเสียหาย ซ่ึงอาจทาํให ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถผลิตนํ้าประปาไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้

จากเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยยงัคงมีสิทธิ

และการควบคุมในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นโรงผลิตนํ้ าประปาดงักล่าวและยงัเป็นผูรั้บ

ความเส่ียงหรือผลตอบแทนในสินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บ จึงสรุปว่าขอ้ตกลงท่ีบริษทัฯ

และบริษทัย่อยทาํกบัภาครัฐในการประกอบธุรกิจกิจการประปาไม่เขา้เง่ือนไขและไม่อยู่ใน

ขอบเขตของ TFRIC 12 แต่ขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปาเป็นขอ้ตกลงท่ีมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบตาม TFRIC 4 โดยมีสญัญาเช่าดาํเนินงานเป็นส่วนประกอบ  

  อน่ึง เน่ืองจากการตีความเน้ือหาของขอ้ตกลงและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย

บริหารอย่างมาก ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดห้ารือกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยผลกระทบของการนาํการตีความมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมา

ถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

 บริษทัฯได้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคตไวแ้ลว้ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2.  ผลกระทบเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

ก. ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการบญัชีใหม่เร่ืองการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ และ การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีเคยรายงานไว ้แต่มี

ผลกระทบในการจดัประเภทการแสดงรายการดงัน้ี 

- การแยกแสดงรายการสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาตามสัญญากบัภาครัฐเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

- การแยกแสดงรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาครัฐเป็นสองส่วนไดแ้ก่ รายไดจ้ากการ

ขายนํ้ าส่วนของปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่ าตามสัญญากับภาครัฐซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีเป็น

องคป์ระกอบของสัญญาเช่าดาํเนินงาน และรายไดจ้ากการขายนํ้ าส่วนท่ีเกินปริมาณรับซ้ือ

นํ้าขั้นตํ่า เป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

 ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงนิ     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 709,125 8,640,268 585,551 8,869,866 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด

อายสุญัญาฯ 

 

- 

 

2,851,788 

 

- 

 

3,088,457 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาตามสญัญากบัภาครัฐ:     

 สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 7,931,143 - 8,284,315 - 

 สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของ 

  บริษทัยอ่ย 

 

2,851,788 

 

- 

 

3,088,457 

 

- 

     

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

 ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงนิ     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 640,974 8,572,117 515,785 8,800,100 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาตามสญัญากบัภาครัฐ:     

   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 7,931,143 - 8,284,315 - 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา - 1,269,640 - 860,034 

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:     

   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 1,126,904  - 762,040 - 

   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 103,966 - 59,224  - 

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 38,770  - 38,770 - 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา - 2,511,437 - 1,685,023 

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:     

   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 2,241,424  - 1,515,705 - 

   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 199,226  - 98,531 - 

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 70,787  - 70,787 - 

ข. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 ก) เร่ืองผลกระทบเน่ืองจากการนํา

มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ซ่ึงอาจมีประเดน็ของการตีความท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากการ

ท่ีสัญญามีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า และอาจมีผูท่ี้ตีความว่าเน้ือหาของขอ้ตกลง

และสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปาของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ในขอบเขตของ TFRIC 12 และ

ตีความวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่าจาก กปภ.ถือเป็นเงินชดเชยสาํหรับการลงทุนก่อสร้างท่ีบริษทัฯ

และบริษทัย่อยไดรั้บจาก กปภ. รวมถึงอาจตีความว่าส่ิงตอบแทนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์าง

การเงินเน่ืองจากบริษัทฯและบริษทัย่อยมีสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับเงินสด อย่างไรก็ตาม                

ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยยงัคงมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับเงิน กล่าวคือ                 

การระบุปริมาณรับซ้ือนํ้าประปาขั้นตํ่าไวใ้นสญัญากบั กปภ.โดยเน้ือหาแลว้จาํนวนเงินท่ีบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยจะไดรั้บตามสญัญานั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความพร้อมและความสามารถในการผลิต

นํ้ าไดจ้ริงในอนาคต ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงมีความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับของ

ปริมาณรับซ้ือนํ้ าประปาขั้นตํ่ า กล่าวคือหากบริษัทฯและบริษัทย่อยประสบปัญหาภาวะ                     

ขาดแคลนนํ้ าดิบท่ีจะใชใ้นการผลิตหรือภาวะนํ้ าท่วมจนทาํให้ไม่สามารถผลิตนํ้ าไดต้ามสัญญา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่ไดรั้บเงินสาํหรับปริมาณรับซ้ือนํ้าประปาขั้นตํ่าดงักล่าว 

 ซ่ึงหากมีการตีความว่าขอ้ตกลงและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูใ่นขอบเขต 

TFRIC 12 และบนัทึกส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บเป็นสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงเป็นการตีความ

ท่ีแตกต่างจากการตีความของบริษทัฯและบริษทัย่อยในปัจจุบนั ผลกระทบต่องบการเงินคือ 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาส่วนหน่ึงซ่ึงปัจจุบนัถูกบนัทึกในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม

จะถูกปรับปรุงให้แสดงเป็นบญัชีลูกหน้ีซ่ึงเป็นสินทรัพยท์างการเงินและวดัมูลค่าตามวิธีราคา

ทุนตัดจาํหน่าย และมีผลกระทบทาํให้กาํไรสะสมรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มข้ึน

ประมาณ 8,936 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 4,750 ลา้นบาท) และกาํไรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 เพิ่มข้ึนประมาณ 20 ลา้นบาท

และ 40 ลา้นบาทตามลาํดบั (เฉพาะกิจการ: 57 ลา้นบาทและ 113 ลา้นบาทตามลาํดบั) 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

กิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ตน้ทุนขายและบริการ - - 8 7 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 20 26 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3 - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดอ่ื้น - 2 - - ราคาตามสัญญา 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ตน้ทุนขายและบริการ - - 16 15 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 42 52 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 6 - ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 351 379 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดอ่ื้น - 2 - - ราคาตามสัญญา 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)                                         

บริษทัยอ่ย - - 963 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 4,668 5,779 4,668 5,779 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 4,668 5,779 5,631 5,779 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 14) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,067 2,983 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 1,293 66 1,293 66 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 1,293 66 4,360 3,049 

     

เจ้าหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

และ 31 ธนัวาคม 2556 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ลกัษณะ ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสัมพนัธ์ 1 มกราคม 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2557 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั บริษทัยอ่ย     

      เงินตน้  1,782,500 - (155,000) 1,627,500 

      ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,208 42,123 (43,116) 215 

รวม  1,783,708 42,123 (198,116) 1,627,715 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ   

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั    

เงินตน้ 1,627,500 1,782,500 

ดอกเบ้ีย 215 1,208 

รวม 1,627,715 1,783,708 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (310,215) (311,208) 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 1,317,500 1,472,500 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด 

(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืน

เงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกนัยายน 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13 14 14 12 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 14 15 15 13 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30 29 26 24 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 1 4 1 

รวม 34 30 30 25 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 6 ถึง 

12 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.85 ถึง 4.52 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556: ร้อยละ 1.85 ถึง 

4.68 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

เงนิฝากประจําธนาคาร 1,999,639 2,325,796 1,979,639 2,325,796 

 1,999,639 2,325,796 1,979,639 2,325,796 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าซ่ึงแสดงตามมูลค่ายุตธิรรม     

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 620,481 556,958 620,481 556,958 

ตราสารหน้ีรัฐวสิาหกิจ 372,354 497,914 372,354 497,914 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 192,239 193,623 192,239 193,623 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 151,285 104,750 151,285 104,750 

 1,336,359  1,353,245 1,336,359  1,353,245 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 3,335,998 3,679,041 3,315,998 3,679,041 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 เเละ 31 ธนัวาคม 2556 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่มีอายหุน้ีคง

คา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

6. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 ยอดคงเหลือดงักล่าวประกอบดว้ย เงินฝากประจาํอาย ุ15 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวา่งงวดหกเดือน 

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

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ไทยวอเตอร์  

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

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 351,381 379,251 

     4,698,310 4,698,310 351,381 379,251 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (1,542,888) (1,433,051) - - 

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

รวม     3,135,422 3,245,259 351,381 379,251 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปี 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เป็น

จาํนวน 351 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด เม่ือวนัท่ี                        

7 มีนาคม 2557  
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม  

2556 

30 มิถุนายน          

2557 

31 ธนัวาคม          

2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 25 25 2,756,080 2,756,080 2,972,875 2,904,996 

รวม     2,756,080 2,756,080 2,972,875 2,904,996 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

   30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน    

2557 

31 ธนัวาคม   

2556 

30 มิถุนายน         

2557 

31 ธนัวาคม        

2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 25 25 2,756,080 2,756,080 2,756,080 2,756,080 

รวม     2,756,080 2,756,080 2,756,080 2,756,080 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยการคํ้ าประกันบริษัท ซีเค          

พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัร่วม”) โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนบัสนุนในกรณีท่ีบริษทัย่อยแห่ง

หน่ึงของบริษทัร่วมไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการกูย้มืรวมถึงการผดินดัชาํระหน้ีกบัธนาคาร

ผูใ้หกู้ข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ 30) รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 154 ลา้นบาท 

 หุน้สามญัของบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถืออยูจ่าํนวน 189.1 ลา้นหุน้ ติดเง่ือนไขหา้มซ้ือขาย (Silent period) 

เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯสามารถทยอย

ขายหุ้นดงักล่าวไดภ้ายหลงัจากวนัท่ีหุ้นมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ภายใตข้อ้บงัคบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2557 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557   

 -  จัดประเภทใหม่ตามหมายเหตุ 2 709,125 640,974 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 124,625 95,201 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ  

 วนัท่ีตดัจาํหน่าย 

 

(2,000) 

 

(2,000) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (10,243) (6,810) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2557 821,507 727,365 

10. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาตามสัญญากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯสําหรับ            

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 - จัดประเภทใหม่ 

   ตามหมายเหตุ 2 

 

7,931,143 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (177,430) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2557 7,753,713 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 
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11. สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาตามสัญญากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ

ของบริษัทย่อย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของ

บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 2,851,788 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 36,729 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (138,541) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2557 2,749,976 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด จะถูกโอนให้กับการประปา      

ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี 

12.  สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียจากภาคเอกชน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ                           

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน 1,410,075 1,410,075 

หกั  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ        

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่ายสะสม (164,032) (142,957) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ                                               

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน - สุทธิ 1,246,043 1,267,118 
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13. สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาจากการซ้ือธุรกจิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 

หกั สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 

ตดัจาํหน่ายสะสม (1,356,422) (1,259,750) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 1,812,687 1,909,359 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,986 2,901 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,491 26,550 7,355 15,347 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,293 66 1,374 148 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,181 3,818 5,066 2,116 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,547 17,305 143 1,416 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - 

 กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

2,185 

 

3,640 

 

1,543 

 

3,175 

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 3,124 1,376 3,124 1,376 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 94,992 80,269 57,973 48,409 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 150,813 133,024 79,564 74,888 

15. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

เงินกูย้มืระยะยาว 7,330,000 5,940,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (740,000) (510,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,590,000 5,430,000 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 5,940,000 

บวก: กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 1,700,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (310,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 7,330,000 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าหกัส่วนต่างท่ีกาํหนด (MLR - margin) ต่อปี  

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 

1,700 ลา้นบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นตํ่าหักส่วนต่างท่ีกาํหนด              

(MLR - margin) ต่อปีและมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2564   

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดํารง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

16. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 6,992,804 

หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้ (1,700,000) 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,267 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 5,294,071 

หุน้กูข้องบริษทัฯทั้งหมด มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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17. สํารองอืน่ 

 ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 

กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

18. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 39,368 130,277 - 93,112 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (262) 1,554 (95) 1,100 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดง

อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 39,106 131,831 (95) 94,212 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 78,386 260,480 - 187,890 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 437 3,770 744 3,313 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน               

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 78,823 264,250 744 191,203 
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19. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

20. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปา และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 

รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

21. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ            

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนมกราคม

จนถึงเดือนกรกฎาคม 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 

2556 39,897 0.01 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ  

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม            

จนถึงเดือนธนัวาคม 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 

2556 957,536 0.24 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 

2556 199,487 0.05 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  1,196,920 0.30 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ            

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธนัวาคม 2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 

2557 877,796 0.22 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ  

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม            

จนถึงเดือนธนัวาคม 2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 

2557 239,399 0.06 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 

2557 279,298 0.07 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2557  1,396,493 0.35 
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22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิ ถุนายน 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 64 ล้านบาท                     

(เฉพาะกิจการ: 2 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างถงัเก็บนํ้ าใส (31 ธนัวาคม 2556: 125 ลา้นบาท 

(เฉพาะกิจการ: 2 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเตรียมพื้นท่ีก่อสร้างของโรงผลิตนํ้ าประปา งานวาง

ระบบท่อจ่ายนํ้ าและซ่อมแซมระบบท่อส่งนํ้ าประปา งานจดัหาและติดตั้งมาตรวดันํ้ าและหมอ้แปลง

ไฟฟ้า และงานออกแบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง) 

22.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอืน่ 

ก) บริษทัฯไดท้าํสญัญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั 0ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 0

จาํกดั (“บริษทัย่อย”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงรักษา ระบบ

ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา

ดงักล่าวบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ข) บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ไดท้าํสัญญาการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 

จาํกดั เพื่อให้บริษทัดงักล่าวทาํการซ่อมบาํรุงรักษา ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว บริษทั 

ประปาปทุมธานี จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ค) บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดท้าํสัญญาบริหารจดัการกบับริษทัฯเพ่ือให้บริษทัฯบริหารจดัการงาน

ดา้นต่างๆของบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ งานบญัชี งานทรัพยากรบุคคล งานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นตน้ ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ซ่ึงสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 และต่ออายุสัญญาโดย

อตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ง) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 

10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 7 ลา้นบาท) 
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22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละท่ีดินท่ีใชเ้ป็นอาคารสาํนกังาน 

อายขุองสญัญาเช่าท่ีดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2578 

บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 2 - 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 2 

มากกวา่ 5 ปี 10 10 

22.4 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 277 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 98 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 

2556: 275 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 97 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ค ํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั

การประปาส่วนภูมิภาค 220 220 60 60 

ค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 57 55 38 37 

รวม 277 275 98 97 
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22.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดถู้กบุคคลหน่ึงยื่นคาํเสนอขอ้

พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอ้พิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัยอ่ย (ผูค้ดัคา้น

ท่ี 2) ร่วมกบัการประปาส่วนภูมิภาค (ผูค้ดัคา้นท่ี 1) เป็นจาํนวนทุนทรัพยร์วมประมาณ 65 ลา้นบาท 

จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากการก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้ าประปา ต่อมาเม่ือ

วนัท่ี 24 ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทดงักล่าว  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดงักล่าวไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคดัคา้นคาํช้ีขาดของ           

คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหย้กคาํเสนอขอ้พิพากษาดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไม่ไดต้ั้งสาํรองเผือ่ผลเสียหายจากขอ้พิพาทดงักล่าวไวใ้นบญัชีเน่ืองจากฝ่าย

บริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่จะไม่มีค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัจากขอ้พิพาทดงักล่าว  

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 
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