
 
 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ                                                       
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของ                                  
บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ                                               
บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของ
กิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี                        
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั                      
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

กลุรพ ีปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหำคม 2563 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 588,994              76,571                 409,332              71,361                 
เงินลงทนุชัว่คราว 2, 5 -                          3,035,147            -                          2,252,003            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 1,085,630           564,935               723,606              385,762               
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 3 -                          -                           57,153                57,178                 
วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 25,879                27,203                 14,214                15,505                 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 5 1,948,349           -                           1,426,225           -                           
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 44,691                26,834                 36,190                19,819                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,693,543           3,730,690            2,666,720           2,801,628            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 -                          -                           85,730                114,300               
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 17,725                -                           -                          -                           
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                           1,805,243           1,915,687            
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 7 5,671,990           5,898,575            5,218,706           5,218,706            
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2 -                          18,525                 -                          -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2, 8 840,348              794,732               773,580              729,443               
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ:
   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 9 9,133,301           9,209,922            9,133,301           9,209,922            
   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย 10 1,433,197           1,560,957            -                          -                           
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   และการใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชน 11 1,106,117           1,132,362            1,106,117           1,132,362            
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   จากการซ้ือธุรกิจ 12 640,968              738,174               -                          -                           
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12,846                13,724                 -                          -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,501                  5,333                   -                          -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 54,524                46,694                 14,825                46,694                 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 10,927                8,425                   6,310                  6,393                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18,927,444         19,427,423          18,143,812         18,373,507          
รวมสินทรัพย์ 22,620,987         23,158,113          20,810,532         21,175,135          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 177,598              159,504               126,240              104,407               
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 664,000              3,060,000            664,000              3,060,000            
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 -                          500,000               -                          500,000               
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,679                  -                           4,933                  -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 323,414              300,517               238,128              218,939               
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 62,686                74,172                 62,686                74,172                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 92,587                70,397                 63,951                47,706                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,325,964           4,164,590            1,159,938           4,005,224            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 3 -                          -                           5,000                  5,000                   
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 14 2,480,000           300,000               2,480,000           300,000               
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 5,396,362           5,395,840            5,396,362           5,395,840            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 35,750                -                           34,938                -                           
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 62,826                58,692                 34,422                32,017                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,530              114,176               92,328                87,917                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,091,468           5,868,708            8,043,050           5,820,774            
รวมหนีสิ้น 9,417,432           10,033,298          9,202,988           9,825,998            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 3,990,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000            3,990,000           3,990,000            

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
   หุ้นสามญั 3,990,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 3,990,000           3,990,000            3,990,000           3,990,000            
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 2,637,770           2,637,770            2,637,770           2,637,770            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 399,000              399,000               399,000              399,000               
   จดัสรรแลว้ - ส ารองอ่ืน 16 1,691,231           1,691,231            1,691,231           1,691,231            
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,018,743           4,883,932            2,889,543           2,631,136            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (577,567)             (520,796)              -                          -                           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 13,159,177         13,081,137          11,607,544         11,349,137          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 44,378 43,678                 -                          -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,203,555         13,124,815          11,607,544         11,349,137          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,620,987         23,158,113          20,810,532         21,175,135          

-                          -                           -                          -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายน ้าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือน ้าขั้นต ่า 1,279,075         1,267,986         860,121            852,942            
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือน ้าขั้นต ่า 184,668            179,091            108,665            122,009            
รายไดจ้ากการขายน ้าประปากบัภาคเอกชน 52,999              56,098              52,999              56,098              
รวมรายไดจ้ากการขายน ้าประปา 1,516,742         1,503,175         1,021,785         1,031,049         
รายไดจ้ากการบริการ 30,124              30,232              10,408              11,139              
เงินปันผลรับ 3, 7 -                       -                       60,923              52,238              
รายไดอ่ื้น 2,274                7,635                6,230                9,979                
รวมรายได้ 1,549,140         1,541,042         1,099,346         1,104,405         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายน ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 462,699            443,004            261,772            254,254            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 62,225              69,226              52,640              58,503              
ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       55,222              55,222              
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   และการให้บริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจ าหน่าย 13,427              14,205              13,427              14,205              
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่าย
   น ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจ าหน่าย 48,603              48,603              -                       -                       
รวมค่าใช้จ่าย 586,954            575,038            383,061            382,184            
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 962,186            966,004            716,285            722,221            
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (23,696)            21,193              -                       -                       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 938,490            987,197            716,285            722,221            
รายไดท้างการเงิน 2,811                3,771                2,999                6,150                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (69,157)            (72,583)            (69,130)            (72,583)            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 872,144            918,385            650,154            655,788            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (172,740)          (183,717)          (128,642)          (139,150)          
ก าไรส าหรับงวด 699,404            734,668            521,512            516,638            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       (60)                   -                       -                       
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 117,756            (9,767)              -                       -                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 117,756            (9,827)              -                       -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 817,160            724,841            521,512            516,638            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 694,289            729,804            521,512            516,638            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,115                4,864                

699,404            734,668            

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 812,045            719,977            521,512            516,638            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,115                4,864                

817,160            724,841            

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 18
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.17                  0.18                  0.13                  0.13                  
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายน ้าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือน ้าขั้นต ่า 2,549,456         2,522,038         1,711,549         1,696,511         
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือน ้าขั้นต ่า 368,290            341,480            225,551            228,289            
รายไดจ้ากการขายน ้าประปากบัภาคเอกชน 103,550            108,065            103,550            108,065            
รวมรายไดจ้ากการขายน ้าประปา 3,021,296         2,971,583         2,040,650         2,032,865         
รายไดจ้ากการบริการ 59,974              59,625              20,485              21,265              
เงินปันผลรับ 3, 6, 7 -                       -                       529,219            516,442            
รายไดอ่ื้น 9,563                21,157              15,387              24,963              
รวมรายได้ 3,090,833         3,052,365         2,605,741         2,595,535         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายน ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 9, 10 898,706            872,861            507,262            500,547            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 131,656            128,406            110,039            106,109            
ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                       110,444            109,837            
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
   และการให้บริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจ าหน่าย 11 26,245              27,327              26,245              27,327              
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่าย
   น ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจ าหน่าย 12 97,206              96,672              -                       -                       
รวมค่าใช้จ่าย 1,153,813         1,125,266         753,990            743,820            
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,937,020         1,927,099         1,851,751         1,851,715         
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.1 (108,511)          56,480              -                       -                       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,828,509         1,983,579         1,851,751         1,851,715         
รายไดท้างการเงิน 5,691                6,961                6,262                12,837              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (143,534)          (155,490)          (143,477)          (155,490)          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,690,666         1,835,050         1,714,536         1,709,062         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (348,222)          (357,672)          (259,133)          (270,353)          
ก าไรส าหรับงวด 1,342,444         1,477,378         1,455,403         1,438,709         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       (100)                 -                       -                       
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 7.1 (57,151)            (17,334)            -                       -                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (57,151)            (17,434)            -                       -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,285,293         1,459,944         1,455,403         1,438,709         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,332,187         1,467,663         1,455,403         1,438,709         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,257              9,715                

1,342,444         1,477,378         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,275,036         1,450,229         1,455,403         1,438,709         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,257              9,715                

1,285,293         1,459,944         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 18
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.33                  0.37                  0.36                  0.36                  
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไรก่อนภาษี 1,690,666         1,835,050         1,714,536         1,709,062         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 458,284            429,811            252,553            244,381            
   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (60)                   (56)                   -                       -                       
   ค่าตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       110,444            109,837            
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
      และการให้บริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจ าหน่าย 26,245              27,327              26,245              27,327              
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
      จากการซ้ือธุรกิจตดัจ าหน่าย 97,206              96,672              -                       -                       
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 22                    (464)                 20                    (232)                 
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 108,511            (56,480)            -                       -                       
   เงินปันผลรับ -                       -                       (529,219)          (516,442)          
   ตดัจ  าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 972                   640                   -                       -                       
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,134                4,299                2,405                2,100                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 143,534            155,490            143,477            155,490            
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 2,529,514         2,492,289         1,720,461         1,731,523         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (520,635)          (5,103)              (337,819)          (972)                 
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 1,324                2,192                1,291                1,401                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (20,432)            (20,228)            (16,371)            (16,160)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 84                    2,325                83                    2,324                
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,911              (9,517)              21,718              (12,932)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,190              (91)                   16,245              28                    
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,029,956         2,461,867         1,405,608         1,705,212         
   จ่ายดอกเบ้ีย (153,745)          (179,444)          (153,745)          (179,444)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (324,118)          (337,326)          (235,533)          (249,313)          
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,552,093         1,945,097         1,016,330         1,276,455         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
(หน่วย: พนับาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 1,086,798 957,008 825,778            967,957            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       -                       28,570 183,570
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 800                   -                       -                       -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (11,709)            (15,295)            (10,421) (14,704)
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาตามสญัญากบัภาครัฐ
   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน (130,377)          (8,152)              (130,377)          (8,152)              
สินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯ
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (64,016)            (22)                   -                       -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 11                    464                   10                    232                   
รับเงินปันผล 60,923              52,238              529,219            516,442            
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (50,995)            -                       -                       -                       
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 891,435            986,241            1,242,779         1,645,345         
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (216,000)          (240,000)          (216,000)          (240,000)          
ช าระคืนหุ้นกู้ (500,000)          (1,500,000)       (500,000)          (1,500,000)       
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (8,667)              -                       (8,257)              -                       
เงินปันผลจ่าย (1,196,881)       (1,196,971)       (1,196,881)       (1,196,971)       
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,557)              (9,474)              -                       -                       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,931,105)       (2,946,445)       (1,921,138)       (2,936,971)       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 512,423            (15,107)            337,971            (15,171)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 76,571              99,342              71,361              92,437              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 588,994            84,235              409,332            77,266              

-                       -                       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                       (125)                 -                       -                       
   เงินปันผลคา้งจ่าย 115                   29                    115                   29                    
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพยล์ดลง -                       18,391              -                       18,391              
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 31,869              1,325                31,869              1,325                
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญา
      ของบริษทัยอ่ย 11,296              -                       -                       -                       
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ 68 -                       -                       -                       
   ปรับปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของงวดก่อน 95                    -                       -                       -                       
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าใหม่ (7,398)              -                       (7,398)              -                       
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าใหม่ 7,398                -                       7,398                -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทีทีดับบลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ขาดทุน ผลแตกต่าง ส่วนของ

จากการวดั ส่วนแบ่ง ของการจดั รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
มูลค่าเงินลงทุน ก าไรขาดทุน โครงสร้าง องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วน ท่ีไม่มีอ  านาจ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - ในหลกัทรัพย์ เบด็เสร็จอ่ืน การด าเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวม
 หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผ่ือขาย จากบริษทัร่วม ของกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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       
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,467,663         -                        -                        -                        -                        1,467,663         9,715                1,477,378         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        (100)                  (17,334)             -                        (17,434)             (17,434)             -                        (17,434)             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,467,663         (100)                  (17,334)             -                        (17,434)             1,450,229         9,715                1,459,944         
เงินปันผลจ่าย 20 -                        -                        -                        -                        (1,197,000)        -                        -                        -                        -                        (1,197,000)        -                        (1,197,000)        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (9,474)               (9,474)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 3,990,000         2,637,770         399,000            1,691,231         4,418,219         (320)                  39,265              (600,363)           (561,418)           12,574,802       43,522              12,618,324       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 3,990,000         2,637,770         399,000            1,691,231         4,883,932         (380)                  79,947              (600,363)           (520,796)           13,081,137       43,678              13,124,815       
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                        -                        -                        -                        (380)                  380                   -                        -                        380                   -                        -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000         2,637,770         399,000            1,691,231         4,883,552         -                        79,947              (600,363)           (520,416)           13,081,137       43,678              13,124,815       
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,332,187         -                        -                        -                        -                        1,332,187         10,257              1,342,444         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        (57,151)             -                        (57,151)             (57,151)             -                        (57,151)             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,332,187         -                        (57,151)             -                        (57,151)             1,275,036         10,257              1,285,293         
เงินปันผลจ่าย 20 -                        -                        -                        -                        (1,196,996)        -                        -                        -                        -                        (1,196,996)        -                        (1,196,996)        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (9,557)               (9,557)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563 3,990,000         2,637,770         399,000            1,691,231         5,018,743         -                        22,796              (600,363)           (577,567)           13,159,177       44,378              13,203,555       

-                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ก าไรสะสม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               2,169,942               10,887,943             
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,438,709               1,438,709               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,438,709               1,438,709               

เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              -                              -                              (1,197,000)              (1,197,000)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2562 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               2,411,651               11,129,652             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               2,631,136               11,349,137             
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,455,403               1,455,403               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,455,403               1,455,403               

เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              -                              -                              (1,196,996)              (1,196,996)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2563 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               2,889,543               11,607,544             

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทีทีดับบลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

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 ้ าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค 
(“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร                  
และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายน ้ าประปากบั กปภ. ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี               
21 กนัยายน 2543 (แกไ้ขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ี
เร่ิมตน้ขายน ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 
โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายน ้าประปา และสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา  

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

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

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน              
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) และ        
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน              
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                        
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ                      
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                               
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี                 
คาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษทัมี                    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว เป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดงักล่าวส่วนเกิน (ต ่ากว่า) 
ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีถูกจดัประเภทใหม่ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใตก้ าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็นก าไรสะสม 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ีเข้าท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน                    
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                     
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสญัญาเช่า 

1.5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายใน           
การพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

1.5.2 สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก              
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ                              
กลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่า
ใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่                       
มำถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน               
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวด
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี                 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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 ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

31 ธนัวาคม 2562 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน  ฉบบัท่ี 16           1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 3,035,147 (3,035,147) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 3,035,147 - 3,035,147 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 18,525 - 18,525 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 18,525 (18,525) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  794,732 - 41,945 836,677 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - - 9,484 9,484 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 32,461 32,461 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,883,932 (380) - 4,883,552 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

31 ธนัวาคม 2562 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน  ฉบบัท่ี 16           1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 2,252,003 (2,252,003) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 2,252,003 - 2,252,003 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  729,443 - 40,034 769,477 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - - 8,764 8,764 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 31,270 31,270 

2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                              
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (380) - 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                  
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (380) - 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม         
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                                               
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม       
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน                          

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,571 - 76,571 76,571 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 564,935 - 564,935 564,935 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,035,147 2,279,891 755,256 3,035,147 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,525 4,525 14,000 18,525 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 3,695,178 2,284,416 1,410,762 3,695,178 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม      
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                                                 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม        
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 71,361 - 71,361 71,361 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 385,762 - 385,762 385,762 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,252,003 1,776,747 475,256 2,252,003 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 171,478 - 171,478 171,478 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 2,880,604 1,776,747 1,103,857 2,880,604 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ได้ก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร                              
หรือขาดทุน 
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2.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 51,874 49,911 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (209) (209) 
หกั: อ่ืน ๆ (136) (273) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (9,584) (9,395) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 41,945 40,034 

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 41,945 40,034 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 9,484 8,764 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 32,461 31,270 

 41,945 40,034 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 30,370 30,370 
ยานพาหนะ 11,575 9,664 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 41,945 40,034 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 1,332 3,914 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่า

ลบส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4,549 3,900 ราคาตามสญัญา 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 9,284 9,271 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 60,923 52,238 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 12,875 13,271 12,875 13,271 ราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการบริการ 891 932 891 932 ราคาตามสญัญา 
ค่างานปรับปรุงระบบสูบส่งน ้าประปา - 382 - 382 ราคาตามสญัญา 
ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์          
ระบบผลิตและส่งจ่ายน ้าประปา 

168,095 - 104,080 - ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนขายและบริการ 2,352 746 2,352 746 ราคาตามสญัญา 
ค่าไฟฟ้า 3,705 1,112 3,705 1,112 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือวตัถุดิบ 1,787 2,236 1,787 2,236 ตามราคาขายท่ีระบุไว ้
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 3,012 8,763 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่า

ลบส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 8,449 7,800 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 468,296 464,204 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 18,468 18,338 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 60,923 52,238 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 24,228 26,339 24,228 26,339 ราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการบริการ 1,690 1,850 1,690 1,850 ราคาตามสญัญา 
ค่างานปรับปรุงระบบสูบส่งน ้าประปา - 6,627 - 6,627 ราคาตามสญัญา 
ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์          
ระบบผลิตและส่งจ่ายน ้าประปา 

274,354 - 159,344 - ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนขายและบริการ 4,571 2,979 4,562 2,968 ราคาตามสญัญา 
ค่าไฟฟ้า 7,415 1,112 7,415 1,112 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือวตัถุดิบ 3,948 3,383 3,948 3,383 ตามราคาขายท่ีระบุไว ้

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                           
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน                   

(หมำยเหตุ 4)                                          
บริษทัยอ่ย - - 1,563 1,391 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนั) 4,736 4,177 4,736 4,177 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 4,736 4,177 6,299 5,568 

     
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 54,524 46,694 14,825 46,694 
รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั 54,524 46,694 14,825 46,694 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน                 

(หมำยเหตุ 13) 
    

บริษทัยอ่ย - - 3,308 3,279 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนั) 37,083 20,366 29,552 20,366 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัเดียวกนั
กบัผูถื้อหุน้ใหญ่) 1,331 1,954 1,331 1,954 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 38,414 22,320 34,191 25,599 

     
เจ้ำหนีเ้งินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ       
31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลกัษณะ ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสมัพนัธ์ 1 มกราคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2563 

บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั บริษทัยอ่ย     
      เงินตน้  171,440 - (28,570) 142,870 
      ดอกเบ้ียคา้งรับ  38 3,012 (3,037) 13 

รวม  171,478   142,883 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั    
เงินตน้ 142,870 171,440 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 13 38 

รวม 142,883 171,478 
หกั:  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (57,153) (57,178) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 85,730 114,300 

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,295 17,152 14,410 13,050 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 398 1,029 316 538 
รวม 16,693 18,181 14,726 13,588 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,960 31,393 26,673 24,063 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 795 1,405 632 840 
รวม 32,755 32,798 27,305 24,903 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,725 4,171 4,725 4,171 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  11 6 11 6 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,736 4,177 4,736 4,177 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 720,514 550,820 358,295 371,634 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  355,164 7,770 355,164 7,770 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,075,678 558,590 713,459 379,404 
รวมลูกหน้ีการคา้ 1,080,414 562,767 718,195 383,581 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,563 1,391 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,836 19,896 11,221 11,221 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,216 2,168 3,848 790 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 25,052 22,064 16,632 13,402 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,836) (19,896) (11,221) (11,221) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,216 2,168 5,411 2,181 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,085,630 564,935 723,606 385,762 
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5. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนเปิดและเงินฝากประจ าธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12 เดือน โดย               
มีอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทนระหวา่งร้อยละ 0.65 ถึง 1.85 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.65 ถึง 1.85 
ต่อปี) บริษทัฯน าเงินฝากประจ าไวก้บัธนาคารเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ย
สมัปทานประกอบกิจการประปา ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี 615,256 755,256 475,256 475,256 

 615,256 755,256 475,256 475,256 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด     
 ซ่ึงแสดงตามมูลค่ายติุธรรม     
 ตราสารหน้ีภาครัฐ 1,333,093 - 950,969 - 
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 2,279,891 - 1,776,747 
 1,333,093 2,279,891 950,969 1,776,747 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,948,349 3,035,147 1,426,225 2,252,003 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวา่งงวดหกเดือน 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 468,296 464,204 
บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชัน่ส์  จ ากดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

     4,698,310 4,698,310 468,296 464,204 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (2,873,067) (2,762,623) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากก าไรก่อนการซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,805,243 1,915,687 468,296 464,204 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,671,990 5,898,575 
รวม     5,218,706 5,218,706 5,671,990 5,898,575 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
รวม     5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
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7.1 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                          
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ท่ีแสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในระหว่างงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                   
รับระหวา่งงวด 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) (108,511) 56,480 (57,151) (17,334) 60,923 52,238 

รวม (108,511) 56,480 (57,151) (17,334) 60,923 52,238 

7.2 ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัฯไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัร่วมโดย
ไม่คิดมูลค่า จ านวน 490.64 ล้านหน่วย โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้                                 
1 หุ้น และภายหลังบริษทัร่วมได้ปรับอัตราการใช้สิทธิใหม่เป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ                                        
ซ้ือหุ้นสามญัได ้1.0007 หุ้น ในราคาใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บาทต่อหุ้นโดยใบส าคญัแสดง
สิทธิมีอาย ุ5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุก ๆ 3 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

8. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 794,732 729,443 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน                    
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก                               
(หมายเหตุ 2) 41,945 40,034 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 19,171 17,819 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                             
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (33) (30) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15,467) (13,686) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 840,348 773,580 
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9. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตน ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯส าหรับ            
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 9,209,922 
เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 162,246 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (238,867) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 9,133,301 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา 

10. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตน ้ าประปาท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของ                                                      
บริษทัยอ่ยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,560,957 
เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 75,312 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (203,072) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 1,433,197 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตน ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั จะถูกโอนใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค
ภายหลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 25 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุัญญา
ในปี 2566 
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11.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียจำกภำคเอกชน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาและการให้บริการบ าบดั            
น ้าเสียจากภาคเอกชนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สิทธิ 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 995,286 137,076 1,132,362 
ค่าตดัจ าหน่าย/ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (23,009) (3,236) (26,245) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 972,277 133,840 1,106,117 

สินทรัพยใ์นการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาและการใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียจากภาคเอกชนจะถูก
โอนให้แก่เจา้ของสิทธิ ภายหลงัจากส้ินสุดอายุสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาและ                                                                   
การใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุญัญาในปี 2582 

12. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั: สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการ                                   

ซ้ือธุรกิจตดัจ าหน่ายสะสม (2,528,141) (2,430,935) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 640,968 738,174 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,331 1,954 4,639 5,233 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,635 19,461 4,276 4,128 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 721 526 721 526 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,388 27,014 10,673 21,509 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,994 - 7,994 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 68 7,768 - - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,088 10,688 27,557 10,688 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,467 4,314 4,121 3,491 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,274 1,158 1,274 1,158 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 107,626 78,627 72,979 49,680 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 177,598 159,504 126,240 104,407 
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14. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,144,000 3,360,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (664,000) (3,060,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,480,000 300,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม /                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,360,000 
บวก: จดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                      

เป็นเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี* 2,760,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (216,000) 
 คืนเงินกูจ้ากการรีไฟแนนซ์* (2,760,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 3,144,000 

 * ในระหว่างงวด บริษทัฯได้ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ                              
รีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยอี์กแห่งหน่ึงในวงเงินกูย้ืม 2,760 ลา้นบาท วงเงินกูย้ืม                   
คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี โดยช าระคืนเป็นรายไตรมาส 
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 และส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2569 

เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 และ 12 เดือน                   
บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                     
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA 
ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
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15. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,895,840 
หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้ (500,000) 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 522 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 5,396,362 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,396,362 

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

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด  

16. ส ำรองอ่ืน 

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

 อย่างไรก็ตาม ตามขอ้ก าหนดของสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี                               
28 ตุลาคม 2559 ไดแ้กไ้ขขอ้ก าหนดเร่ืองการจดัสรรส ารองขา้งตน้ เป็นการก าหนดใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสุทธิจะกระท าไดต่้อเม่ือมีการกนัส ารองตามกฎหมายไวร้้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียนเตม็จ านวน  

 ก าไรสะสมท่ีส ารองตามกฎหมายใหก้นัไวเ้ป็นเงินสดโดยน าฝากประจ าไวท่ี้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
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17. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 172,346 182,427 126,893 137,659 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 394 1,290 1,749 1,491 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 172,740 183,717 128,642 139,150 

  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 346,130 356,955 254,722 268,950 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,092 717 4,411 1,403 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 348,222 357,672 259,133 270,353 
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18. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

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

19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น ้าประปา และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ใน               
การวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

20. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
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 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  1,197,000 0.300 

    
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงาน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               
1 เมษายน 2563 

1,196,996 0.300 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  1,196,996 0.300 
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21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

21.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 63 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปรับปรุง
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน ้ าประปา โรงผลิตน ้ าประปาบางเลน (ระยะท่ี 1) กับบริษทั                           
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (31 ธนัวาคม 2562: 199 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 225 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปรับปรุง
ระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน ้ าประปา โรงผลิตน ้ าประปาปทุมธานีกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง                    
(31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) 

21.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบ ารุงกับบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ากัด 
(“บริษทัย่อยของบริษทัฯ”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารจดัการและซ่อมบ ารุงรักษาระบบผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดังกล่าวกลุ่มบริษทั                    
ตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายุ
สัญญาโดยอตัโนมติัทุก ๆ ปี คราวละ 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากสญัญาบริการอ่ืน ๆ เป็นจ านวนเงินรวม 34 ลา้นบาท 
(เฉพาะกิจการ: 24 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2562: 38 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 27 ลา้นบาท)) 

21.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้ นหรือสัญญาเช่าท่ีมี                 
มูลค่าต ่าท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 
จ่ายช าระ 
    ภายใน 1 ปี  5 
    มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22 
    มากกวา่ 5 ปี 182 
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21.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม กลุ่มบริษทัเหลืออยู่
เป็นจ านวน 303 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 113 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2562: 312 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 
123 ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ค ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายน ้าประปากบั            
การประปาส่วนภูมิภาค 230,650 230,500 63,000 63,000 

ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 68,976 68,521 46,836 46,836 
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 3,101 13,101 3,101 13,101 

รวม 302,727 312,122 112,937 122,937 

22. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนใน      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,333,093 - 1,333,093 

 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 3,725 - - 3,725 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,366,731 - - 8,366,731 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 14,121 - 14,121 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 5,608,328 - 5,608,328 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 2,279,891 - 2,279,891 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 4,525 - - 4,525 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 14,193 - 14,193 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 
     

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 950,969 - 950,969 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,366,731 - - 8,366,731 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 5,608,328 - 5,608,328 
     

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,776,747 - 1,776,747 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   
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23. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการด าเนินงานของงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 
42.113 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 505.4 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

