
 
 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 



 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด
สำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ี
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

กุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกำยน 2562 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86,876                99,342                 79,041                92,437                 

เงินลงทุนชวัคราว 4 2,003,553           3,499,881            1,579,405           2,826,764            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 545,491              564,548               370,226              394,436               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปีและดอกเบียคา้งรับ 3 -                          -                           57,162                289,857               

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 26,636                28,007                 14,714                16,761                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 35,705                24,547                 30,122                20,518                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,698,261           4,216,325            2,130,670           3,640,773            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 -                          -                           128,585              171,440               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                           1,971,516           2,137,181            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 5,679,171           4,656,518            5,218,706           4,228,013            

เงินลงทุนระยะยาวอนื 28,575                28,725                 -                          -                           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 792,758              788,502               729,325              725,203               

สินทรัพยใ์นการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 9 9,289,149           9,560,793            9,289,149           9,560,793            

   สินทรัพยที์ตอ้งโอนเมือสินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 10 1,654,752           1,933,838            -                          -                           

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชน 11 1,146,489           1,188,114            1,146,489           1,188,114            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   จากการซือธุรกิจ 12 787,311              933,120               -                          -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,016                  2,884                   -                          -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,880                  5,313                   -                          -                           

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 54,590                1,325                   54,590                1,325                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 11,827                14,917                 7,838                  11,607                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 19,455,518         19,114,049          18,546,198         18,023,676          

รวมสินทรัพย์ 22,153,779         23,330,374          20,676,868         21,664,449          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ทีทดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 13 148,003              134,319               93,430                95,096                 

ตวัแลกเงิน 14 996,036              -                           996,036              -                           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 3,060,000           435,000               3,060,000           435,000               

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 500,000              1,500,000            500,000              1,500,000            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 161,666              308,595               120,100              229,375               

ดอกเบียคา้งจ่าย 73,259                97,438                 73,259                97,438                 

หนีสินหมุนเวยีนอนื 90,917                69,369                 69,108                47,105                 

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,029,881           2,544,721            4,911,933           2,404,014            

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 3 -                          -                           5,000                  5,000                   

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 15 375,000              3,360,000            375,000              3,360,000            

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 4,396,775           4,895,795            4,396,775           4,895,795            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 60,809                54,360                 31,866                28,716                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 112,200              110,644               85,856                82,981                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 4,944,784           8,420,799            4,894,497           8,372,492            

รวมหนีสิน 9,974,665           10,965,520          9,806,430           10,776,506          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ทีทดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(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 - สาํรองอนื 17 1,691,231           1,691,231            1,691,231           1,691,231            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,947,046           4,147,556            2,152,437           2,169,942            

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ (524,824)             (543,984)              -                          -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,140,223         12,321,573          10,870,438         10,887,943          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 38,891 43,281                 -                          -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,179,114         12,364,854          10,870,438         10,887,943          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,153,779         23,330,374          20,676,868         21,664,449          

-                          -                           -                          -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ทีทดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายนาํประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซือนาํขนัตาํ 1,281,919         1,272,804         862,315            859,128            

   รายไดส่้วนทีเกินกวา่ปริมาณรับซือนาํขนัตาํ 176,246            147,143            115,623            93,551              

รายไดจ้ากการขายนาํประปากบัภาคเอกชน 56,403              53,611              56,403              53,611              

รวมรายไดจ้ากการขายนาํประปา 1,514,568         1,473,558         1,034,341         1,006,290         

รายไดจ้ากการบริการ 30,057              29,456              11,230              10,635              

ดอกเบียรับ 3,359                2,495                4,905                8,578                

เงินปันผลรับ 3 -                        -                        468,190            449,775            

รายไดอื้น 9,381                15,794              11,347              18,405              

รวมรายได้ 1,557,365         1,521,303         1,530,013         1,493,683         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนาํประปาและตน้ทุนการบริการ 9, 10 454,269            439,028            257,985            253,483            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 59,633              57,514              49,924              47,120              

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        55,828              55,828              

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   และการให้บริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 14,298              13,621              14,298              13,621              

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

   นาํประปาจากการซือธุรกิจตดัจาํหน่าย 49,137              49,137              -                        -                        

รวมค่าใช้จ่าย 577,337            559,300            378,035            370,052            

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 980,028            962,003            1,151,978         1,123,631         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,439                100,938            -                        -                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 988,467            1,062,941         1,151,978         1,123,631         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (72,645)             (92,461)             (72,645)             (92,461)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 915,822            970,480            1,079,333         1,031,170         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (185,071)           (158,549)           (141,547)           (116,447)           

กําไรสําหรับงวด 730,751            811,931            937,786            914,723            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (19)                    -                        -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม 36,613              9,831                -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 36,594              9,831                -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 767,345            821,762            937,786            914,723            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 725,827            807,132            937,786            914,723            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,924                4,799                

730,751            811,931            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 762,421            816,963            937,786            914,723            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,924                4,799                

767,345            821,762            

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 19

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.18                  0.20                  0.24                  0.23                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายนาํประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซือนาํขนัตาํ 3,803,957         3,776,907         2,558,826         2,549,368         

   รายไดส่้วนทีเกินกวา่ปริมาณรับซือนาํขนัตาํ 517,726            401,439            343,912            258,262            

รายไดจ้ากการขายนาํประปากบัภาคเอกชน 164,468            157,206            164,468            157,206            

รวมรายไดจ้ากการขายนาํประปา 4,486,151         4,335,552         3,067,206         2,964,836         

รายไดจ้ากการบริการ 89,682              88,521              32,495              31,258              

ดอกเบียรับ 10,320              8,004                17,742              29,012              

เงินปันผลรับ 3, 6, 7 -                        -                        984,632            929,014            

รายไดอื้น 30,538              15,944              36,310              23,322              

รวมรายได้ 4,616,691         4,448,021         4,138,385         3,977,442         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนาํประปาและตน้ทุนการบริการ 9, 10 1,327,130         1,288,485         758,532            757,052            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 188,039            180,452            156,033            142,216            

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        165,665            165,665            

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   และการให้บริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 11 41,625              39,713              41,625              39,713              

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

   นาํประปาจากการซือธุรกิจตดัจาํหน่าย 12 145,809            146,296            -                        -                        

รวมค่าใช้จ่าย 1,702,603         1,654,946         1,121,855         1,104,646         

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,914,088         2,793,075         3,016,530         2,872,796         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.1 64,919              120,860            -                        -                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,979,007         2,913,935         3,016,530         2,872,796         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (228,135)           (279,700)           (228,135)           (279,700)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,750,872         2,634,235         2,788,395         2,593,096         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (542,743)           (452,384)           (411,900)           (328,402)           

กําไรสําหรับงวด 2,208,129         2,181,851         2,376,495         2,264,694         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (119)                  -                        -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม 19,279              47,858              -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 19,160              47,858              -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,227,289         2,229,709         2,376,495         2,264,694         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,193,490         2,167,694         2,376,495         2,264,694         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,639              14,157              

2,208,129         2,181,851         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,212,650         2,215,552         2,376,495         2,264,694         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,639              14,157              

2,227,289         2,229,709         

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 19

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.55                  0.54                  0.60                  0.57                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

บริษทั ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษี 2,750,872         2,634,235         2,788,395         2,593,096         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 651,056            606,737            369,491            351,752            

   ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ -                        7,917                -                        4,033                

   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        165,665            165,665            

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

      จากการซือธุรกิจตดัจาํหน่าย 145,809            146,296            -                        -                        

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

      และการให้บริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 41,625              39,713              41,625              39,713              

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (498)                  (788)                  (255)                  (795)                  

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (64,919)             (120,860)           -                        -                        

   เงินปันผลรับ -                        -                        (984,632)           (929,014)           

   ตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ทีจ่าย 960                   1,570                -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,449                5,414                3,150                2,992                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 228,135            279,700            228,135            279,700            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 3,759,489         3,599,934         2,611,574         2,507,142         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 666                   (3,635)               6,014                (2,524)               

   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 1,371                (1,703)               2,047                (790)                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (10,948)             (11,699)             (9,604)               (8,625)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,770                (517)                  3,769                (124)                  

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10,199              27,378              (1,941)               13,687              

   หนีสินหมุนเวียนอืน 21,548              21,615              22,003              22,081              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,786,095         3,631,373         2,633,862         2,530,847         

   จ่ายดอกเบีย (251,004)           (297,675)           (251,004)           (297,675)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (690,292)           (578,480)           (518,300)           (427,026)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,844,799         2,755,218         1,864,558         1,806,146         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

บริษทั ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชวัคราว (เพมิขึน) ลดลง 1,514,719 (190,783)           1,265,750         (401,465)           

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                        -                        275,355            275,355

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพมิขึน (990,693)           -                        (990,693)           -                    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพมิขึน (17,475)             (16,014)             -15,752 -13,707

สินทรัพยใ์นการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯเพมิขึน (84,892)             (93)                    (84,892)             (93)                    

สินทรัพยใ์นการผลิตนาํประปาทีตอ้งโอนเมือสินสุดอายสุญัญาฯ

   ของบริษทัยอ่ยเพมิขึน (22)                    (1,370)               -                        -                        

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   และการให้บริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนเพมิขึน -                        (3,601)               -                        (3,601)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 498                   817                   255                   811                   

รับเงินปันผล 52,238              41,977              984,632 929,014

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน (54,590)             (7,606)               (54,590)             -7,606

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 419,783            (176,673)           1,380,065         778,708            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากตวัแลกเงิน 995,706            -                        995,706 -                        

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (360,000)           (360,000)           (360,000)           (360,000)           

เงินสดรับจากหุ้นกู้ -                        998,897            -                        998,897            

ชาํระคืนหุ้นกู้ (1,500,000)        (1,000,000)        (1,500,000)        (1,000,000)        

เงินปันผลจ่าย (2,393,725)        (2,393,908)        (2,393,725)        (2,393,908)        

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (19,029)             (18,103)             -                        -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,277,048)        (2,773,114)        (3,258,019)        (2,755,011)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (12,466)             (194,569)           (13,396)             (170,157)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 99,342              316,808            92,437              280,915            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 86,876              122,239            79,041              110,758            

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม 

รายการทีมิใช่เงินสด  

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพมิขึน 275                   92                     275                   92                     

   ลูกหนีจากการขายหลกัทรัพย ์(เพมิขึน) ลดลง 18,391              (451)                  18,391              (451)                  

   เจา้หนีจากการซือหลกัทรัพยค์า้งจ่ายเพมิขึน -                        16,448              -                        16,448              

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนทีหกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ 1,325                -                        1,325                -                        

   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์จากสินทรัพย์

       ในการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ -                        (4,296)               -                        (4,296)               

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึนจากเจา้หนีค่าก่อสร้าง 3,000                -                        -                        -                        

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

บริษทั ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ขาดทุน ผลแตกต่าง ส่วนของ

จากการวดั ส่วนแบ่ง ของการจดั รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

มูลค่าเงินลงทุน กาํไรขาดทุน โครงสรา้ง องคป์ระกอบอืน รวมส่วน ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - ในหลกัทรพัย์ เบด็เสร็จอืน การดาํเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวม

 หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย จากบริษทัร่วม ของกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          3,699,629          -                         18,232               (600,363)            (582,131)            11,835,499        42,407               11,877,906        

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         2,167,694          -                         -                         -                         -                         2,167,694          14,157               2,181,851          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         47,858               -                         47,858               47,858               -                         47,858               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                         -                         -                         -                         2,167,694          -                         47,858               -                         47,858               2,215,552          14,157               2,229,709          

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         -                         (2,394,000)         -                         -                         -                         -                         (2,394,000)         -                         (2,394,000)         

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงนิปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (18,103)              (18,103)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2561 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          3,473,323          -                         66,090               (600,363)            (534,273)            11,657,051        38,461               11,695,512        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          4,147,556          (220)                   56,599               (600,363)            (543,984)            12,321,573        43,281               12,364,854        

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         2,193,490          -                         -                         -                         -                         2,193,490          14,639               2,208,129          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         (119)                   19,279               -                         19,160               19,160               -                         19,160               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                         -                         -                         -                         2,193,490          (119)                   19,279               -                         19,160               2,212,650          14,639               2,227,289          

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         -                         (2,394,000)         -                         -                         -                         -                         (2,394,000)         -                         (2,394,000)         

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงนิปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (19,029)              (19,029)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2562 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          3,947,046          (339)                   75,878               (600,363)            (524,824)            12,140,223        38,891               12,179,114        

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ทีออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               1,897,310               10,615,311             

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              2,264,694               2,264,694               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              2,264,694               2,264,694               

เงินปันผลจ่าย 21 -                              -                              -                              -                              (2,394,000)              (2,394,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2561 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               1,768,004               10,486,005             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               2,169,942               10,887,943             

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              2,376,495               2,376,495               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              2,376,495               2,376,495               

เงินปันผลจ่าย 21 -                              -                              -                              -                              (2,394,000)              (2,394,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2562 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               2,152,437               10,870,438             

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทีทีดับบลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

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

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

 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้สัตยาบันแก่บริษัท ไทยวอเตอร์                              
โอเปอเรชัน่ จ ากดั (“TWO”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ จดัตั้ง Myanmar Tap Water Company Limited 
(“MTW”) ร่วมกับ Z Corporation Company Limited (“Z Corp”) นิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้นในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 
TWO ถือหุ้นร้อยละ 70 และ Z Corp ถือหุ้นร้อยละ 30 MTW เขา้ลงทุนในธุรกิจโครงการระบบน ้ าประปาท่ี
เมืองเมาะล าไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มูลค่าการลงทุนในโครงการประมาณ 15 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 486 ลา้นบาท) โดยหน่วยงานรัฐท่ีดูแลโครงการได้แจง้ให้ MTW ยุติโครงการ ดงันั้น                               
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย                                      
ท าการปิด MTW ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน               
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้น            
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) และ        
บริษทัย่อย และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                           
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                                    
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ                                          
ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญ                              
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี                                      
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ                            
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                    
ทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี                  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ                    
จดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน 
ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ                       
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช ้                            
จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมี                       
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน                        
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                                    
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน                                      
ปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                       
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

3.  รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                     
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 2,979 6,959 อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มขั้นต ่า

ลบส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3,900 3,900 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 468,190 449,775 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 9,291 9,143 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 13,236 11,745 13,236 11,745 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการบริการ 915 808 915 808 ราคาตามสัญญา 
ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
ระบบผลิตและส่งจ่ายน ้าประปา 

76,740 - 76,740 - ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,343 837 1,339 837 ราคาตามสัญญา 
ค่าไฟฟ้า 2,480 - 2,480 - ราคาตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ 2,562 754 2,562 754 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 11,742 23,615 อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มขั้นต ่า

ลบส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 11,700 11,700 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 932,394 887,037 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 27,629 27,263 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 52,238 41,977 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 39,575 34,745 39,575 34,745 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการบริการ 2,765 2,389 2,765 2,389 ราคาตามสัญญา 
ค่างานปรับปรุงระบบสูบส่งน ้าประปา 6,627 - 6,627 - ราคาตามสัญญา 
ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์

ระบบผลิตและส่งจ่ายน ้าประปา 
76,740 - 76,740 - ราคาตามสัญญา 

ตน้ทนุขายและบริการ 4,322 2,995 4,307 2,995 ราคาตามสัญญา 
ค่าไฟฟ้า 3,592 - 3,592 - ราคาตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ 5,945 1,033 5,945 1,033 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                           
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมำยเหตุ 5)                                          
บริษทัยอ่ย - - 1,391 1,391 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนั) 5,022 4,515 5,022 4,515 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั
เดียวกนักบัผูถื้อหุ้นใหญ่) - 3,954 - 3,954 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 5,022 8,469 6,413 9,860 

     
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 54,590 1,325 54,590 1,325 
รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 54,590 1,325 54,590 1,325 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 

(หมำยเหตุ 13) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,322 3,262 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนั) 8,207 9,039 8,202 9,039 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั
เดียวกนักบัผูถื้อหุ้นใหญ่) 1,780 583 1,780 583 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั
เดียวกนักบับริษทัร่วม) 673 - 673 - 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 10,660 9,622 13,977 12,884 

     
เจ้ำหนีเ้งินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ       
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลกัษณะ ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสัมพนัธ ์ 1 มกราคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กนัยายน 2562 

บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั บริษทัยอ่ย     
      เงินตน้  461,080 - (275,355) 185,725 
      ดอกเบ้ียคา้งรับ  217 11,742 (11,937) 22 

รวม  461,297   185,747 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั    
เงินตน้ 185,725 461,080 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 22 217 

รวม 185,747 461,297 
หกั:  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (57,162) (289,857) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ 128,585 171,440 

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อย                                
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,888 17,502 10,629 13,931 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 607 421 325 347 
รวม 14,495 17,923 10,954 14,278 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,281 48,329 34,692 37,627 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,012 1,370 1,165 1,147 
รวม 47,293 49,699 35,857 38,774 
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4. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเงินฝากประจ าธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12 เดือน 
โดยมีอัตราดอกเบ้ียและผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 0.650 ถึง 0.1850 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 
0.650 ถึง 1.853 ต่อปี) บริษทัฯน าเงินฝากประจ าไวก้บัธนาคารเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาแกไ้ข
เพิ่มเติมต่อทา้ยสัมปทานประกอบกิจการประปา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินฝำกประจ ำที่มีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือนแต่
ไม่เกิน 1 ปี 765,256 715,216 475,256 455,216 

 765,256 715,216 475,256 455,216 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ     
   ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 819,392 - 819,392 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,238,297 1,879,619 1,104,149 1,466,502 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด - 85,654 - 85,654 

 1,238,297 2,784,665 1,104,149 2,371,548 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 2,003,553 3,499,881 1,579,405 2,826,764 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,011 4,491 5,011 4,491 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  11 24 11 24 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,022 4,515 5,022 4,515 
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      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 531,212 533,617 357,038 362,678 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,900 2,225 1,900 2,225 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 533,112 535,842 358,938 364,903 
รวมลูกหน้ีการคา้ 538,134 540,357 363,960 369,418 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,954 1,391 5,345 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,071 20,138 11,221 11,221 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,357 1,835 4,875 1,282 
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ - 18,391 - 18,391 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 27,428 44,318 17,487 36,239 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20,071) (20,127) (11,221) (11,221) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7,357 24,191 6,266 25,018 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 545,491 564,548 370,226 394,436 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหว่างงวดเกา้เดือน 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 932,394 887,037 
บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชัน่ส์  จ ากดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

     4,698,310 4,698,310 932,394 887,037 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (2,706,794) (2,541,129) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากก าไรก่อนการซ้ือหุ้น  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,971,516 2,137,181 932,394 887,037 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 24.98 25.31 5,218,706 4,228,013 5,679,171 4,656,518 
รวม     5,218,706 4,228,013 5,679,171 4,656,518 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 
   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 24.98 25.31 5,218,706 4,228,013 5,218,706 4,228,013 
รวม     5,218,706 4,228,013 5,218,706 4,228,013 
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7.1 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน
ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 

ส่วนแบ่งก าไร 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ท่ีแสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                  
รับระหว่างงวด 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 64,919 120,860 19,279 47,858 52,238 41,977 

รวม 64,919 120,860 19,279 47,858 52,238 41,977 

7.2 บริษัทฯมีใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทร่วมโดยไม่คิดมูลค่าจ านวน 490.64                         
ลา้นหน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1.0007 หุ้น (ภายหลงับริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ปรับอตัราการใช้สิทธิใหม่) ในราคาใช้สิทธิท่ี 6 บาทต่อหุ้น ใบส าคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุการใช้สิทธิ 5 ปี สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ในวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ 
ไตรมาสตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดการใช้สิทธิวนัแรกและวนัสุดท้ายตรงกับวนัท่ี                       
30 กนัยายน 2558 และ 28 พฤษภาคม 2563 ตามล าดบั   

ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯได้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 165 ล้านหน่วย เพื่อซ้ือ                                     
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 165.12 ลา้นหุ้น ในราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ                             
6 บาท คิดเป็นมูลค่า 990.7 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม มีผูถื้อหุ้นอ่ืนของบริษทัดงักล่าวท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดว้ยท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 
25.31 เป็นร้อยละ 24.98  

8. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 788,502 725,203 
ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 17,475 15,752 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (13,219) (11,630) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 792,758 729,325 
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9. สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตน ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯส าหรับ            
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 9,560,793 
เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 86,217 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (357,861) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2562 9,289,149 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา 

10. สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตน ้ าประปาท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของ                                                      
บริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 1,933,838 
เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 22 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (279,108) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2562 1,654,752 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา 

สินทรัพย์ในการผลิตน ้ าประปาของบริษัท  ประปาปทุมธานี จ ากัด จะถูกโอนให้ แก่การประปา                  
ส่วนภูมิภาคภายหลังจากส้ินสุดอายุสัญญาให้ สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา 25 ปี                                                         
โดยจะส้ินสุดอายสุัญญาในปี 2566 

11.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ้ำเสียจำกภำคเอกชน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สิทธิ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 1,044,161 143,953 1,188,114 
ค่าตดัจ าหน่าย/ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (36,488) (5,137) (41,625) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 1,007,673 138,816 1,146,489 
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สินทรัพยใ์นการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาและการใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสียจากภาคเอกชนจะถูก
โอนให้แก่เจา้ของสิทธิ ภายหลงัจากส้ินสุดอายุสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาและ                                                                   
การใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุัญญาในปี 2582 

12. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการ                                   

ซ้ือธุรกิจตดัจ าหน่ายสะสม (2,381,798) (2,235,989) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 787,311 933,120 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,785 583 5,102 3,845 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,539 21,054 5,578 11,992 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 528 521 528 521 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,817 19,450 11,790 14,895 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6,089 - 6,089 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,210 143 - 143 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,674 2,429 7,674 2,429 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,343 5,550 3,744 4,841 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 673 - 673 - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 98,434 78,500 58,341 50,341 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 148,003 134,139 93,430 95,096 
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14. ตั๋วแลกเงิน 
                                           (หน่วย: พนับาท) 
  

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม /                                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ราคาตามมูลค่าหนา้ตัว๋ 1.73 - 1,000,000 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (3,964) - 
ตัว๋แลกเงิน - สุทธิ   996,036 - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีตัว๋แลกเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 
บวก: ออกตัว๋แลกเงินระหวา่งงวด 1,000,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (4,294) 
บวก: ดอกเบ้ียจ่าย 330 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 996,036 

 ตั๋วแลกเงินข้างต้นมีอายุ 91 วัน เสนอขายแบบวงจ ากัด (วงแคบ) โดยผู ้ลงทุนไม่ เกิน 10 ราย โดยไม่ มี
หลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ 

15. เงินกู้ยืมระยะยำว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินกูย้ืมระยะยาว 3,435,000 3,795,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,060,000) (435,000) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 375,000 3,360,000 
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การเปลี่ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม /                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,795,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (360,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 3,435,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคิดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีและอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือนและ                     
12 เดือน บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                     
การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

16. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 6,395,795 
หกั: จ่ายคืนหุ้นกู ้ (1,500,000) 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 980 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (500,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 4,396,775 

 หุ้นกู้ของบริษัทฯทั้ งหมดมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มี
หลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

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

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

 อย่างไรก็ตาม ตามข้อก าหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่ม เติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา                   
ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ได้แก้ไขข้อก าหนดเร่ืองการจดัสรรส ารองข้างตน้ เป็นการก าหนดให้บริษทัฯ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจะกระท าได้ต่อเม่ือมีการกันส ารองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของ                   
ทุนจดทะเบียนเตม็จ านวน  

 ก าไรสะสมท่ีส ารองตามกฎหมายให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยน าฝากประจ าไวท่ี้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

18. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2562 และ 2561                                                        
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 184,770 154,928 140,075 111,705 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 301 3,621 1,472 4,742 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 185,071 158,549 141,547 116,447 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 541,725 449,594 409,025 321,699 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,018 2,790 2,875 6,703 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 542,743 452,384 411,900 328,402 

19. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน 

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

20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายน ้ าประปา และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน  ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน  ดังนั้ น รายได้ ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและ
เขตภูมิศาสตร์แลว้  
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21. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                            
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

91,770 0.023 
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                                 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

1,105,230 0.277 
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน

ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทนุส าหรับ           
เดือนมกราคมจนถึงมิถนุายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 

107,730 0.027 
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถนุายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 

1,089,270 0.273 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  2,394,000 0.600 

    
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                         
เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

 59,850 0.015 
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                              
เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

1,137,150 0.285 
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถนุายน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2562 

1,197,000 0.300 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  2,394,000 0.600 
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22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 228 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปรับปรุง
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน ้ าประปา โรงผลิตน ้ าประปาบางเลน (ระยะท่ี 1) (31 ธนัวาคม 2561: 
19 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโครงการปรับปรุงระบบสูบส่งน ้าประปาโรงผลิตน ้าประปาบางเลน) 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน  10 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวข้องกับงานโครงการ
ก่อสร้างระบบจดัการตะกอนของระบบผลิตน ้ าประปานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง และโครงการ
ติดตั้งอุปกรณ์วาลว์ควบคุม (31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี) 

22.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาการบริหารจัดการและการซ่อมบ ารุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์                                   
โอเปอเรชั่น ส์  จ ากัด (“บ ริษัทย่อยของบริษัทฯ”) เพื่ อให้บ ริษัทย่อยดังกล่าวบ ริหารจัดการและ                           
ซ่อมบ ารุงรักษาระบบผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบ าบัดน ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไข                
ในสัญญาดงักล่าวบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 
ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุัญญาโดยอตัโนมติัทุก ๆ ปี คราวละ 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการอ่ืน ๆ เป็นจ านวนเงินรวม 
39 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 31 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 37 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 25 ลา้นบาท)) 

22.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่ารถยนต์และท่ีดินท่ีใช้เป็นอาคารส านักงาน               
สถานีสูบน ้ าดิบและวางท่อน ้ าดิบ อายุของสัญญาเช่าท่ีดินมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2553 ถึงวนัท่ี                                                                          
30 กนัยายน 2591 

บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

จ่ายช าระ 
    ภายใน 1 ปี  8,595 8,605 7,828 8,605 
    มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,081 17,202 12,659 17,202 
    มากกวา่ 5 ปี 30,521 31,955 30,521 31,955 
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22.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม บริษทัฯ
และบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 312 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 123 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2561: 311 
ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 122 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ค ้าประกนัตามสัญญาซ้ือขายน ้าประปากบั            
การประปาส่วนภูมิภาค 230,500 230,400 63,000 62,900 

ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 68,521 67,733 46,836 46,048 
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 13,101 13,101 13,101 13,101 

รวม 312,122 311,234 122,937 122,049 

23. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,238,297 - 1,238,297 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย      
 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 4,575 - - 4,575 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,676,870 - - 11,676,870 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 24,170 - 24,170 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
ตัว๋แลกเงิน - 996,211 - 996,211 
หุน้กู ้ - 5,092,402 - 5,092,402 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 85,654 - - 85,654 
ตราสารหน้ี - 2,699,011 - 2,699,011 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย      
 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 4,725 - - 4,725 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,253,596 - - 9,253,596 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 24,009 - 24,009 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 6,547,931 - 6,547,931 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,104,149 - 1,104,149 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,676,870 - - 11,676,870 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
ตัว๋แลกเงิน - 996,211 - 996,211 
หุน้กู ้ - 5,092,402 - 5,092,402 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 85,654 - - 85,654 
ตราสารหน้ี - 2,285,894 - 2,285,894 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,253,596 - - 9,253,596 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 6,547,931 - 6,547,931 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   

24. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
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