
 
 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 



 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม               
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม                        
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ           
บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้
เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น 
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกำยน 2559 



งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 373,392              784,670               316,840              444,770               
เงินลงทุนชัว่คราว 4 3,112,799           5,941,873            2,596,745           5,421,046            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 514,445              515,829               366,181              363,612               
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 3 -                          -                           367,292              367,531               
วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 22,193                22,107                 12,445                11,976                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 41,157                34,627                 33,628                28,962                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,063,986           7,299,106            3,693,131           6,637,897            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 -                          -                           920,005              1,195,360            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                           2,635,998           2,802,270            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 4,527,212           4,510,054            4,228,013           4,228,013            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 813,826              690,615               752,888              628,731               
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปา 9 1,584,730           1,086,648            1,584,730           1,086,648            
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาตามสัญญากบัภาครัฐ:
   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 10 7,891,541           7,274,066            7,891,541           7,274,066            
   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 11 2,589,511           2,732,467            -                          -                           
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชน 12 1,148,769           1,181,114            1,148,769           1,181,114            
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
    จากการซ้ือธุรกิจ 13 1,373,123           1,519,466            -                          -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,498                  6,369                   -                          -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,085                  1,865                   -                          -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 105,840              305,233               105,840              292,528               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 41,287                36,834                 39,675                34,198                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20,083,422          19,344,731          19,307,459          18,722,928          
รวมสินทรัพย์ 24,147,408          26,643,837          23,000,590          25,360,825          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 164,708              257,256               121,563              203,521               
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 925,625              770,000               925,625              770,000               
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 -                          1,800,000            -                          1,800,000            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 137,686              253,254               102,565              178,024               
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 78,572                130,135               78,572                130,134               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 77,364                54,188                 57,965                37,823                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,383,955           3,264,833            1,286,290           3,119,502            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 3 -                          -                           5,000                  5,000                   
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 5,316,875           5,445,000            5,316,875 5,445,000
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 6,392,612           6,391,737            6,392,612           6,391,737            
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 30,534                27,791                 17,288                15,972                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 82,710                84,814                 70,924                71,827                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,822,731          11,949,342          11,802,699          11,929,536          
รวมหนีสิ้น 13,206,686          15,214,175          13,088,989          15,049,038          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000            3,990,000           3,990,000            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,637,770           2,637,770            2,637,770           2,637,770            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 399,000              399,000               399,000              399,000               
   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 17 1,691,230           1,445,616            1,691,230           1,445,616            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,867,384           3,599,586            1,193,601           1,839,401            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (682,635)             (682,761)              -                          -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,902,749          11,389,211          9,911,601           10,311,787          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 37,973 40,451                 -                          -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,940,722          11,429,662          9,911,601           10,311,787          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,147,408          26,643,837          23,000,590          25,360,825          

-                          -                           -                          -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า 1,251,538           1,226,802           838,850              842,444              
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า 24,388                90,034                23,002                41,842                
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาคเอกชน 50,568                45,391                50,568                45,391                
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา 1,326,494           1,362,227           912,420              929,677              
รายไดจ้ากการบริการ 29,233                26,876                10,481                9,258                  
เงินปันผลรับ 6, 7 -                          -                          367,609              364,552              
รายไดอ่ื้น 26,545                12,214                39,996                29,514                
รวมรายได้ 1,382,272           1,401,317           1,330,506           1,333,001           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้ าประปาและตน้ทุนการบริการ 388,849              386,587              227,811              228,700              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60,053                93,634                49,124                82,839                
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          55,828                55,828                
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 12 11,990                11,182                11,990                11,182                
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
   นํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 13 49,137                49,137                -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 510,029              540,540              344,753              378,549              
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 872,243              860,777              985,753              954,452              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 30,340                9,300                  -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 902,583              870,077              985,753              954,452              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (104,523)             (141,520)             (105,105)             (141,277)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 798,060              728,557              880,648              813,175              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (150,546)             (131,092)             (111,026)             (89,189)               
กําไรสําหรับงวด 647,514              597,465              769,622              723,986              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 23,122                (67,362)               -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 23,122                (67,362)               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 670,636              530,103              769,622              723,986              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 643,363              593,016              769,622              723,986              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,151                  4,449                  

647,514              597,465              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 666,485              525,654              769,622              723,986              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,151                  4,449                  

670,636              530,103              

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 19
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.16                    0.15                    0.19                    0.18                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า 3,729,294           3,633,953           2,500,201           2,493,413           
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้ าขั้นตํ่า 107,234              243,958              94,470                120,026              
รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปากบัภาคเอกชน 133,438              129,595              133,438              129,595              
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา 3,969,966           4,007,506           2,728,109           2,743,034           
รายไดจ้ากการบริการ 80,055                81,069                27,218                27,149                
เงินปันผลรับ 6, 7 -                          -                          782,679              738,705              
รายไดอ่ื้น 100,433              105,480              142,909              156,638              
รวมรายได้ 4,150,454           4,194,055           3,680,915           3,665,526           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้ าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,146,138           1,131,266           674,100              666,614              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 183,923              228,363              148,596              192,258              
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          166,272              165,665              
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 12 32,345                31,918                32,345                31,918                
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
   นํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 13 146,343              145,809              -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 1,508,749           1,537,356           1,021,313           1,056,455           
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,641,705           2,656,699           2,659,602           2,609,071           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 58,636                62,979                -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,700,341           2,719,678           2,659,602           2,609,071           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (338,079)             (410,285)             (338,079)             (409,578)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,362,262           2,309,393           2,321,523           2,199,493           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (442,465)             (236,473)             (327,970)             (114,181)             
กําไรสําหรับงวด 1,919,797           2,072,920           1,993,553           2,085,312           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 126                     (71,024)               -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 126                     (71,024)               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,919,923           2,001,896           1,993,553           2,085,312           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,907,151           2,060,022           1,993,553           2,085,312           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,646                12,898                

1,919,797           2,072,920           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,907,277           1,988,998           1,993,553           2,085,312           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,646                12,898                

1,919,923           2,001,896           

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 19
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.48                    0.52                    0.50                    0.52                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 2,362,262           2,309,393           2,321,523           2,199,493           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 515,613              490,793              283,435              277,475              
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          166,272              165,665              
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
      จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 146,343              145,809              -                          -                          
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
      และการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 32,345                31,918                32,345                31,918                
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,259)                 28                       (374)                    -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ตอ้งโอน
      เม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย (7,496)                 -                          -                          -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (58,636)               (62,979)               -                          -                          
   เงินปันผลรับ -                          -                          (782,679)             (738,705)             
   ตดัจาํหน่ายภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 1,846                  4,790                  -                          3,048                  
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,535                  4,077                  2,108                  2,807                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 338,079              409,589              338,079              409,578              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 3,332,632           3,333,418           2,360,709           2,351,279           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22,283                4,843                  18,570                8,348                  
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ (86)                      430                     (469)                    (45)                      
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (6,229)                 16,037                (4,666)                 12,290                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (6,773)                 (10,575)               (6,733)                 (10,609)               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (117,292)             (24,021)               (106,702)             (15,816)               
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 23,176                2,653                  20,142                1,767                  
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (792)                    -                          (792)                    -                          
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,246,919           3,322,785           2,280,059           2,347,214           
   จ่ายดอกเบ้ีย (388,767)             (425,750)             (388,767)             (425,739)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (561,440)             (163,119)             (404,332)             (7,259)                 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,296,712           2,733,916           1,486,960           1,914,216           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ข้ึน) 2,832,916           102,556              2,828,143           (180,685)             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          275,355              71,500                
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิม่ข้ึน -                          (1,471,933)          -                          (1,471,933)          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิม่ข้ึน (123,270)             (15,793)               (122,260)             (14,394)               
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาเพิม่ข้ึน (1,140,746)          (494,670)             (1,140,746)          (494,670)
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ (48,646)               (30,769)               (48,646)               (30,769)               
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาตามสัญญากบัภาครัฐ
   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯเพิม่ข้ึน (2,837)                 (14,487) (2,837)                 (14,487)
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯ
   ของบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน (75,294)               (104,705)             -                          -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,259                  -                          374                     -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ตอ้งโอน
      เม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย 9,100                  -                          -                          -                          
รับเงินปันผล 41,604                27,500                782,679              738,705              
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน (20,716)               (490,620)             (20,716)               (435,555)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,473,370           (2,492,921)          2,551,346           (1,832,288)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 605,000              -                          605,000              -                          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (577,500)             (562,500)             (577,500)             (562,500)             
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                          2,895,066           -                          2,895,066           
ชาํระคืนหุ้นกู้ (1,800,000)          -                          (1,800,000)          -                          
จ่ายเงินปันผล (2,393,736)          (2,593,524)          (2,393,736)          (2,593,524)          
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (15,124)               (14,515)               -                          -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,181,360)          (275,473)             (4,166,236)          (260,958)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (411,278)             (34,478)               (127,930)             (179,030)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 784,670              1,197,907           444,770              904,357              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 373,392              1,163,429           316,840              725,327              

-                                           -                                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพิม่ข้ึน 3                         146                     3                         146                     
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพยเ์พิม่ข้ึน (20,899)               (9,197)                 (20,899)               (9,197)                 
   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่ายเพิม่ข้ึน 24,741                1,206                  24,741                1,206                  
   โอนเงินมดัจาํไปเป็นงานระหวา่งก่อสร้าง 1,256                  -                          1,256                  -                          
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหักกบัค่างานของอุปกรณ์ 6,760                  -                          6,760                  -                          
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหักกบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตนํ้ าประปา 200,644              95,077                200,644              95,077                
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหักกบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย 12,705                18,164                -                          -                          
   สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาเพิม่ข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง -                          57,829                -                          57,829                
   สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯ
      ของบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง -                          13,659                -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ททีดีับบลิว จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของ
กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น ผลแตกต่างของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - จากการป้องกนัความเสี่ยง โครงสร้างการดาํเนิน องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
 หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ธุรกิจของกลุม่บริษทั ส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 3,990,000           2,637,770           399,000               1,171,411           3,786,648            (32,760)                                   (600,363)                    (633,123)              11,351,706          37,883                 11,389,589             
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                          2,060,022            -                                              -                                 -                           2,060,022            12,898                 2,072,920               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                          -                          (71,024)                                   -                                 (71,024)                (71,024)                -                           (71,024)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                          2,060,022            (71,024)                                   -                                 (71,024)                1,988,998            12,898                 2,001,896               
เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                           -                          (2,593,378)          -                                              -                                 -                           (2,593,378)           -                           (2,593,378)             
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 17 -                         -                         -                           274,205              (274,205)             -                                              -                                 -                           -                           -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                           -                          -                          -                                              -                                 -                           -                           (14,515)                (14,515)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2558 3,990,000           2,637,770           399,000               1,445,616           2,979,087            (103,784)                                 (600,363)                    (704,147)              10,747,326          36,266                 10,783,592             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 3,990,000           2,637,770           399,000               1,445,616           3,599,586            (82,398)                                   (600,363)                    (682,761)              11,389,211          40,451                 11,429,662             
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                          1,907,151            -                                              -                                 -                           1,907,151            12,646                 1,919,797               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                          -                          126                                          -                                 126                       126                      -                           126                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                          1,907,151            126                                          -                                 126                       1,907,277            12,646                 1,919,923               
เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                           -                          (2,393,739)          -                                              -                                 -                           (2,393,739)           -                           (2,393,739)             
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 17 -                         -                         -                           245,614              (245,614)             -                                              -                                 -                           -                       -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                           -                          -                          -                                              -                                 -                           -                       (15,124)                (15,124)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2559 3,990,000           2,637,770           399,000               1,691,230           2,867,384            (82,272)                                   (600,363)                    (682,635)              10,902,749          37,973                 10,940,722             

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               2,085,312                2,085,312                

เงินปันผลจ่าย 21 -                               -                               -                               -                               (2,593,378)               (2,593,378)               

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 17 -                               -                               -                               274,205                   (274,205)                  -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,445,616                1,468,568                9,940,954                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,445,616                1,839,401                10,311,787              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               1,993,553                1,993,553                

เงินปันผลจ่าย 21 -                               -                               -                               -                               (2,393,739)               (2,393,739)               

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 17 -                               -                               -                               245,614                   (245,614)                  -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,691,230                1,193,601                9,911,601                

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทีทีดับบลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาให้กบัการ
ประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม       
อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายน ้ าประปากบั กปภ. 
ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็น
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายน ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทาน
ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็น
ระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญาซ้ือขายน ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้ก าหนดส าคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้ า
การไปได้ก่ึงอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงค์จะซ้ือ
กิจการประปาของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้ห้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกนัในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯทราบล่วงหนา้หกเดือน  

 ท่ีอยู่ของบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี                    
31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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3.  รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
กิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ตน้ทุนขายและบริการ - - 9 8 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 15 17 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้น

ต ่าลบส่วนต่างท่ีก าหนด
ต่อปี 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4 2 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 368 364 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 10 6 10 6 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการบริการ 1 - 1 - ราคาตามสัญญา 
งานระหวา่งก่อสร้าง 642 230 642 178 ราคาตามสัญญา 
      
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ตน้ทุนขายและบริการ - - 26 25 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 49 52 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้น

ต ่าลบส่วนต่างท่ีก าหนด
ต่อปี 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 12 8 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 741 711 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 42 28 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 23 18 23 18 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการบริการ 2 1 2 1 ราคาตามสัญญา 
งานระหวา่งก่อสร้าง 1,467 754 1,382 634 ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนขายและบริการ 4 2 4 2 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 80 - 80 - ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)                                          
บริษทัยอ่ย - - 1,391 1,971 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 6,754 5,571 6,754 5,571 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 6,754 5,571 8,145 7,542 

     
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 105,840 305,233 105,840 292,528 

รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 105,840 305,233 105,840 292,528 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

(หมำยเหตุ 14) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,171 3,638 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 4,787 129,284 4,787 116,729 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 4,787 129,284 7,958 120,367 

     
เจ้ำหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระยะยาวระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559
และ 31 ธนัวาคม 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลกัษณะ ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสัมพนัธ์ 1 มกราคม 2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2559 

บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั บริษทัยอ่ย     
      เงินตน้  1,562,500 - (275,355) 1,287,145 
      ดอกเบ้ียคา้งรับ  391 48,611 (48,850) 152 

รวม  1,562,891 48,611 (324,205) 1,287,297 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั    
เงินตน้ 1,287,145 1,562,500 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 152 391 

รวม 1,287,297 1,562,891 
หกั:  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (367,292) (367,531) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 920,005 1,195,360 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าลบส่วนต่างท่ีก าหนด 
(MLR-margin) ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน
เงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนธนัวาคม 2565 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16 16 14 14 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 17 17 15 15 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 45 47 39 42 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 2 1 2 
รวม 46 49 40 44 

4. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเงินฝากประจ าธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 
12 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.25 ถึง 4.70 ต่อปี (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 0.90 ถึง 
4.70 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เงินฝำกประจ ำธนำคำร 176,643 4,203,770 176,643 3,733,014 

 176,643 4,203,770 176,643 3,733,014 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ     
   ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำยุตธิรรม     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 603,442 969,936 603,442 969,936 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,189,186 595,401 1,673,132 545,330 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 143,528 172,766 143,528 172,766 

 2,936,156 1,738,103 2,420,102 1,688,032 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 3,112,799 5,941,873 2,596,745 5,421,046 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เเละ 31 ธันวาคม 2558 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่มีอายุหน้ี              
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวา่งงวดเกา้เดือน 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชัน่ส์  จ ากดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 
บริษทั ประปาปทุมธานี จ  ากดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 741,075 711,205 

     4,698,310 4,698,310 741,075 711,205 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (2,042,312) (1,876,040) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากก าไรก่อนการซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     2,635,998 2,802,270 741,075 711,205 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 25.31 25.31 4,228,013 4,228,013 4,527,212 4,510,054 
รวม     4,228,013 4,228,013 4,527,212 4,510,054 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 25.31 25.31 4,228,013 4,228,013 4,228,013 4,228,013 
รวม     4,228,013 4,228,013 4,228,013 4,228,013 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทัฯได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยการค ้ าประกันบริษทั ซีเค          
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัร่วม”) โดยบริษทัฯตกลงใหเ้งินสนบัสนุนในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงของบริษทัร่วมไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกับการกู้ยืมรวมถึงการผิดนัดช าระหน้ีกับ
ธนาคารผูใ้หกู้ข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าวรวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 154 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 2559 
บริษทัย่อยดังกล่าวไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบักลุ่มผูใ้ห้กู ้ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศเพื่อคืนเงินกูย้มืระยะยาวเดิม และไดย้กเลิกภาระค ้าประกนัดงักล่าวแลว้ 

  ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัร่วมโดยไม่
คิดมูลค่า จ านวน 490.64 ลา้นหน่วย ท่ีจะน าไปใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนไดจ้  านวน 490.64 ลา้นหุ้น 
(อตัราส่วน 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั) ในราคาใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บาท             
ต่อหุ้น โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมี
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
2563 

 นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2559 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม เป็นจ านวน 
41.6 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 690,615 628,731 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 131,286 130,276 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,075) (6,119) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2559 813,826 752,888 

9. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตน ้ าประปาส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559  1,086,648 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,341,390 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 48,646 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ (891,954) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2559 1,584,730 
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  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยใ์นการผลิตน ้ าประปาระหว่างก่อสร้าง
จ านวน 1,500 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 1,002 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินจากหุ้นกูท่ี้ออกและ
เสนอขายเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
โรงงานดงักล่าว ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้มื
เขา้เป็นราคาทุนของโครงการจ านวน 49 ลา้นบาท (2558: 31 ลา้นบาท) 

10. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำตำมสัญญำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตน ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯส าหรับ            
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 7,274,066 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,837 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 891,954 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (277,316) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2559 7,891,541 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา 

11. สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐ - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯ
ของบริษัทย่อย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยใ์นการผลิตน ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของ
บริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559  2,732,467 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 87,999 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1,604) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (229,351) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2559 2,589,511 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตน ้ าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด จะถูกโอนให้กับการประปา      
ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 25 ปี 
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12.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียจำกภำคเอกชน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาและ                           
การใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชน 1,410,075 1,410,075 

หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาและ                
การใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจ าหน่ายสะสม (261,306) (228,961) 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาและ                                               
การใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชน - สุทธิ 1,148,769 1,181,114 

13. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 

ตดัจ าหน่ายสะสม (1,795,986) (1,649,643) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 1,373,123 1,519,466 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,171 3,025 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,116 19,040 7,777 9,411 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 280 125 280 738 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,021 11,929 4,875 9,110 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 83,722 - 83,722 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 143 4,574 143 143 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

 
4,507 

 
45,437 

 
4,507 

 
32,882 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ี                   
ไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
3,025 

 
3,179 

 
2,786 

 
3,061 

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 24,741 - 24,741 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 110,875 89,250 73,283 61,429 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 164,708 257,256 121,563 203,521 
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15. เงินกู้ยืมระยะยำว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินกูย้มืระยะยาว 6,242,500 6,215,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (925,625) (770,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,316,875 5,445,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 6,215,000 
บวก: กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 605,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (577,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 6,242,500 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่าหักส่วนต่างท่ีก าหนด (MLR - margin) ต่อปี
และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 895 
ลา้นบาท 

16. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 8,191,737 
หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้ (1,800,000) 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 875 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 6,392,612 
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 หุ้นกูข้องบริษทัฯทั้งหมดมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน                   
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด  

17. ส ำรองอ่ืน 

 ตามขอ้ก าหนดของสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 
ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรส ารองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปี  

18. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 151,200 131,683 111,197 89,310 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (654) (591) (171) (121) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 150,546 131,092 111,026 89,189 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 444,789 216,850 328,873 93,162 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,324) 19,623 (903) 21,019 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 442,465 236,473 327,970 114,181 

19. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

20. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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21. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคมจนถึง
เดือนธนัวาคม 2557 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2558 1,057,350 0.265 

เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2557 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2558 211,470 0.053 

เงินปันผลจ่ายจากก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2558 127,680 0.032 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส่วน
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือน
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี               
10 สิงหาคม 2558 1,057,243 0.265 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส่วน
ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือน
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี              
10 สิงหาคม 2558 139,635 0.035 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2558  2,593,378 0.650 

    
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคมจนถึง
เดือนธนัวาคม 2558 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
2559 43,886 0.011 

เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2558 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
2559 965,482 0.242 

เงินปันผลจ่ายจากก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
2559 187,511 0.047 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส่วน
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือน
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี     
11 สิงหาคม 2559                43,885 0.011 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส่วน
ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือน
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี     
11 สิงหาคม 2559               1,053,237 0.264 

เงินปันผลจ่ายจากก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี     
11 สิงหาคม 2559               99,738 0.025 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559  2,393,739 0.600 
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22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 610 ลา้นบาท (เฉพาะ
กิจการ: 602 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการขยายก าลงัการผลิตน ้ าประปาในพื้นท่ีและโครงการยา้ย
สถานีสูบน ้ าดิบ (31 ธันวาคม 2558: 1,736 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 1,664 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานก่อสร้างถงัเกบ็น ้าใสและโครงการขยายก าลงัการผลิตน ้าประปาในพื้นท่ี) 

22.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) บริษทัฯไดท้ าสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบ ารุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จ  ากดั (“บริษทัย่อย”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบ ารุงรักษา ระบบ
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา
ดงักล่าวบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุก ๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ข)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการอ่ืน ๆ เป็นจ านวนเงินรวม 
4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 8 ลา้นบาท) 

22.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละท่ีดินท่ีใชเ้ป็นอาคารส านกังาน 
อายขุองสญัญาเช่าท่ีดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2582 

บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 7 7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22 20 
มากกวา่ 5 ปี 36 9 
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22.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 291 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 104 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 
2558: 291 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 103 ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ค ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายน ้ าประปากบั
การประปาส่วนภูมิภาค 228 228 62 62 

ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 63 63 42 41 

รวม 291 291 104 103 

23. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 144 - - 144 
ตราสารหน้ี - 2,793 - 2,793 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,119 - - 6,119 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 144 - - 144 
ตราสารหน้ี - 2,277 - 2,277 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,119 - - 6,119 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรือค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมแลว้แต่กรณี หรือค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาด  
ตราสารหน้ีไทย ปรับดว้ยปัจจยัความเส่ียงตามความเหมาะสม   

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2559 
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