
 

 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ                                                       

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด

รวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของ                                  

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ                                               

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

กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี                        

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั                      

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                                        

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

กลุรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2564 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,301                 91,969                  60,810                 86,240                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 525,548               557,911                362,767               377,588                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 2 -                           -                            57,148                 57,160                  

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 25,686                 26,185                  14,058                 14,680                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 4 3,562,229            3,311,925             2,583,039            2,346,040             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 48,659                 29,039                  40,219                 24,546                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,231,423            4,017,029             3,118,041            2,906,254             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                           -                            28,590                 57,160                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,125                 12,775                  -                           -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                           -                            1,583,749            1,693,586             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 5,964,260            5,954,961             5,218,706            5,218,706             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 873,719               870,536                795,055               791,519                

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 8 8,724,407            8,965,354             8,724,407            8,965,354             

   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย 9 1,314,854            1,346,521             -                           -                            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชน 10 1,055,608            1,081,618             1,055,608            1,081,618             

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   จากการซ้ือธุรกิจ 11 446,507               542,693                -                           -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,102                 11,959                  -                           -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,506                   5,270                    -                           -                            

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 1,209                   23,268                  -                           -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,546                   10,454                  3,136                   6,228                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,416,843          18,825,409           17,409,251          17,814,171           
รวมสินทรัพย์ 22,648,266          22,842,438           20,527,292          20,720,425           

บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 12 150,508               204,991                76,586                 134,581                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 610,000               760,000                610,000               760,000                

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 2,000,000            -                            2,000,000            -                            

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11,357                 11,166                  9,434                   9,035                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 300,440               296,782                218,964               213,385                

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 62,294                 63,607                  62,294                 63,607                  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 66,089                 69,513                  45,504                 47,441                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,200,688            1,406,059             3,022,782            1,228,049             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 2 -                           -                            5,000                   5,000                    

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 13 1,870,000            2,100,000             1,870,000            2,100,000             

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 3,397,623            5,396,523             3,397,623            5,396,523             

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 55,751                 60,578                  49,668                 53,598                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 66,529                 62,271                  38,072                 35,698                  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 121,670               117,398                101,875               95,684                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 5,511,573            7,736,770             5,462,238            7,686,503             

รวมหนีสิ้น 8,712,261            9,142,829             8,485,020            8,914,552             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000            3,990,000             3,990,000            3,990,000             

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000            3,990,000             3,990,000            3,990,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,637,770            2,637,770             2,637,770            2,637,770             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 399,000               399,000                399,000               399,000                
   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 15 1,691,231            1,691,231             1,691,231            1,691,231             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,803,186            5,441,452             3,324,271            3,087,872             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (629,055)              (504,205)               -                           -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,892,132          13,655,248           12,042,272          11,805,873           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 43,873 44,361                  -                           -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,936,005          13,699,609           12,042,272          11,805,873           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,648,266          22,842,438           20,527,292          20,720,425           

-                           -                            -                           -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าข ั้นต ํ่า 1,269,519         1,279,075         854,801            860,121            
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าข ั้นต ํ่า 120,927            184,668            92,139              108,665            
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 53,290              52,999              53,290              52,999              
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 1,443,736         1,516,742         1,000,230         1,021,785         
รายไดจ้ากการบริการ 31,653              30,124              10,937              10,408              
เงินปันผลรับ 2, 6.2 -                        -                        71,076              60,923              
รายไดอ่ื้น 1,504                2,274                5,013                6,230                
รวมรายได้ 1,476,893         1,549,140         1,087,256         1,099,346         
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 450,936            462,699            268,859            261,772            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 50,692              62,225              42,112              52,640              
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        55,222              55,222              
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 13,670              13,427              13,670              13,427              
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 48,603              48,603              -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 563,901            586,954            379,863            383,061            
กําไรจากการดําเนินงาน 912,992            962,186            707,393            716,285            
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 176,599            (23,696)             -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 1,154                2,811                1,533                2,999                
ตน้ทุนทางการเงิน (62,567)             (69,157)             (62,451)             (69,130)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,028,178         872,144            646,475            650,154            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (167,204)           (172,740)           (124,304)           (128,642)           
กําไรสําหรับงวด 860,974            699,404            522,171            521,512            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (45,452)             117,756            -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (45,452)             117,756            -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 815,522            817,160            522,171            521,512            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 856,458            694,289            522,171            521,512            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,516                5,115                

860,974            699,404            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 811,006            812,045            522,171            521,512            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,516                5,115                

815,522            817,160            

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.21                  0.17                  0.13                  0.13                  
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าข ั้นต ํ่า 2,525,088         2,549,456         1,700,209         1,711,549         
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าข ั้นต ํ่า 258,790            368,290            184,702            225,551            
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 98,813              103,550            98,813              103,550            
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 2,882,691         3,021,296         1,983,724         2,040,650         
รายไดจ้ากการบริการ 60,986              59,974              20,168              20,485              
เงินปันผลรับ 2, 5, 6.2 -                        -                        556,506            529,219            
รายไดอ่ื้น 5,463                9,563                10,344              15,387              
รวมรายได้ 2,949,140         3,090,833         2,570,742         2,605,741         
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 8, 9 900,054            898,706            542,706            507,262            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 108,428            131,656            91,890              110,039            
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                        -                        109,837            110,444            
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 10 25,339              26,245              25,339              26,245              
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 11 96,186              97,206              -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 1,130,007         1,153,813         769,772            753,990            
กําไรจากการดําเนินงาน 1,819,133         1,937,020         1,800,970         1,851,751         
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.2 205,225            (108,511)           -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 2,234                5,691                3,149                6,262                
ตน้ทุนทางการเงิน (126,449)           (143,534)           (126,209)           (143,477)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,900,143         1,690,666         1,677,910         1,714,536         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (332,434)           (348,222)           (244,955)           (259,133)           
กําไรสําหรับงวด 1,567,709         1,342,444         1,432,955         1,455,403         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 6.2 (124,850)           (57,151)             -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (124,850)           (57,151)             -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,442,859         1,285,293         1,432,955         1,455,403         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,558,290         1,332,187         1,432,955         1,455,403         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,419                10,257              

1,567,709         1,342,444         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,433,440         1,275,036         1,432,955         1,455,403         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,419                10,257              

1,442,859         1,285,293         

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.39                  0.33                  0.36                  0.36                  
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 1,900,143         1,690,666         1,677,910         1,714,536         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 441,109            458,284            258,381            252,553            
   โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (22)                    (60)                    -                        -                        
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        109,837            110,444            
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
      และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 25,339              26,245              25,339              26,245              
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
      จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 96,186              97,206              -                        -                        
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (179)                  22                     (3)                      20                     
   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (205,225)           108,511            -                        -                        
   เงินปันผลรับ -                        -                        (556,506)           (529,219)           
   ตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,290                972                   -                        -                        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,258                4,134                2,374                2,405                
   ตน้ทุนทางการเงิน 126,449            143,534            126,209            143,477            
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 2,389,348         2,529,514         1,643,541         1,720,461         
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 32,385              (520,635)           14,833              (337,819)           
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 499                   1,324                622                   1,291                
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (19,620)             (20,432)             (15,673)             (16,371)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,092                84                     3,092                83                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (54,557)             17,911              (58,069)             21,718              
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,424)               22,190              (1,937)               16,245              
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,347,723         2,029,956         1,586,409         1,405,608         
   จ่ายดอกเบ้ีย (125,162)           (153,745)           (125,162)           (153,745)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (325,214)           (324,118)           (233,185)           (235,533)           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,897,347         1,552,093         1,228,062         1,016,330         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (250,304) 1,086,798 (236,999)           825,778            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        -                        28,570 28,570
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (350)                  800                   -                        -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (18,107)             (11,709)             (15,301) (10,421)
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯเพิ่มข้ึน (1,750)               (130,377)           (1,750)               (130,377)           
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (125,000)           (64,016)             -                        -                        
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการให้บริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน (1,569)               -                        (1,569)               -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 193                   11                     3                       10                     
เงินสดรับจากเงินปันผล 71,076              60,923              556,506            529,219            
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                        (50,995)             -                        -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (325,811)           891,435            329,460            1,242,779         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (380,000)           (216,000)           (380,000)           (216,000)           
ชาํระคนืหุ้นกู้ -                        (500,000)           -                        (500,000)           
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (7,815)               (8,667)               (6,470)               (8,257)               
จ่ายเงินปันผล (1,196,482)        (1,196,881)        (1,196,482)        (1,196,881)        
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,907)               (9,557)               -                        -                        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,594,204)        (1,931,105)        (1,582,952)        (1,921,138)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (22,668)             512,423            (25,430)             337,971            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 91,969              76,571              86,240              71,361              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 69,301              588,994            60,810              409,332            

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 74                     115                   74                     115                   
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ -                        31,869              -                        31,869              
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
      อายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 22,059              11,296              -                        -                        
   โอนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอน
      เม่ือส้ินสุดสัญญาฯของบริษทัยอ่ย ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (149)                  - - -
   โอนสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ
      การให้บริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,240)               -                        (2,240)               -                        
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ -                        68                     -                        -                        
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึนจากสัญญาเช่าใหม่ (1,679)               (7,398)               (1,679)               (7,398)               
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากสัญญาเช่าใหม่ 1,679                7,398                1,679                7,398                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ผลแตกต่าง ส่วนของ

ส่วนแบ่ง ของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

กาํไรขาดทุน โครงสร้าง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - เบด็เสร็จอื่น การดาํเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม รวม

 หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากบริษทัร่วม ของกลุ่มบริษทั ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 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         
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         1,332,187           -                         -                         -                         1,332,187           10,257                1,342,444           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         (57,151)              -                         (57,151)              (57,151)              -                         (57,151)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         1,332,187           (57,151)              -                         (57,151)              1,275,036           10,257                1,285,293           
เงินปันผลจ่าย 19 -                         -                         -                         -                         (1,196,996)         -                         -                         -                         (1,196,996)         -                         (1,196,996)         
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (9,557)                (9,557)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 3,990,000           2,637,770           399,000              1,691,231           5,441,452           96,158                (600,363)            (504,205)            13,655,248         44,361                13,699,609         
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         1,558,290           -                         -                         -                         1,558,290           9,419                  1,567,709           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         (124,850)            -                         (124,850)            (124,850)            -                         (124,850)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         1,558,290           (124,850)            -                         (124,850)            1,433,440           9,419                  1,442,859           
เงินปันผลจ่าย 19 -                         -                         -                         -                         (1,196,556)         -                         -                         -                         (1,196,556)         -                         (1,196,556)         
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (9,907)                (9,907)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 3,990,000           2,637,770           399,000              1,691,231           5,803,186           (28,692)              (600,363)            (629,055)            13,892,132         43,873                13,936,005         

-                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,691,231                2,631,136                11,349,137              
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               1,455,403                1,455,403                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               1,455,403                1,455,403                
เงินปันผลจ่าย 19 -                               -                               -                               -                               (1,196,996)               (1,196,996)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,691,231                2,889,543                11,607,544              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,691,231                3,087,872                11,805,873              
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               1,432,955                1,432,955                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               1,432,955                1,432,955                
เงินปันผลจ่าย 19 -                               -                               -                               -                               (1,196,556)               (1,196,556)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 3,990,000                2,637,770                399,000                   1,691,231                3,324,271                12,042,272              

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

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

โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย

เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค 

(“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร                  

และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั กปภ. ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี               

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

เร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวง

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

โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายนํ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการ

ประปา  

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้าํการ

ไปไดก่ึ้งอายสุัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงคจ์ะซ้ือกิจการประปา

ของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้ห้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซ้ือหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกันในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบ

ล่วงหนา้หกเดือน  

 ท่ีอยู่ของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง                  

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน              

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดับบลิว จาํกัด (มหาชน) และ        

บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                          

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                         

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 809 1,332 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3,900 4,549 ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนขายและบริการ - - 9,450 9,284 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

เงินปันผลรับ - - 71,076 60,923 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 11,728 12,875 11,728 12,875 ราคาตามสญัญา 

รายไดจ้ากการบริการ 822 891 822 891 ราคาตามสญัญา 

ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์          

ระบบผลิตและส่งจ่ายนํ้าประปา 44,269 168,095 - 104,080 ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนขายและบริการ 2,361 2,352 2,361 2,352 ราคาตามสญัญา 

ค่าไฟฟ้า 3,419 3,705 3,419 3,705 ราคาตามสญัญา 

ซ้ือวตัถุดิบ 2,122 1,787 2,122 1,787 ตามราคาขายท่ีระบุไว ้
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 1,724 3,012 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า

ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 7,800 8,449 ราคาตามสญัญา 

เงินปันผลรับ - - 485,430 468,296 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ตน้ทุนขายและบริการ - - 18,548 18,468 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

เงินปันผลรับ - - 71,076 60,923 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 20,992 24,228 20,992 24,228 ราคาตามสญัญา 

รายไดจ้ากการบริการ 1,489 1,690 1,489 1,690 ราคาตามสญัญา 

ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์          

ระบบผลิตและส่งจ่ายนํ้าประปา 125,000 274,354 - 159,344 ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนขายและบริการ 3,331 4,571 3,331 4,562 ราคาตามสญัญา 

ค่าไฟฟ้า 6,876 7,415 6,876 7,415 ราคาตามสญัญา 

ซ้ือวตัถุดิบ 4,283 3,948 4,283 3,948 ตามราคาขายท่ีระบุไว ้

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563                          

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน                   

(หมายเหตุ 3)                                          

บริษทัยอ่ย - - 1,391 3,995 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 4,080 4,376 4,080 4,376 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 4,080 4,376 5,471 8,371 

     

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,209 23,268 - - 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 1,209 23,268 - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน                 

(หมายเหตุ 12) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,421 3,212 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 35,190 55,287 1,999 36,802 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัเดียวกนั

กบัผูถื้อหุน้ใหญ่) 1,292 2,028 1,292 2,028 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 36,482 57,315 6,712 42,042 

     

เจ้าหนีเ้งินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ       

31 ธนัวาคม 2563 และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ลกัษณะ ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสมัพนัธ์ 1 มกราคม 2564 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2564 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั บริษทัยอ่ย     

      เงินตน้  114,300 - (28,570) 85,730 

      ดอกเบ้ียคา้งรับ  20 1,724 (1,736) 8 

รวม  114,320   85,738 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรับ   

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั    

เงินตน้ 85,730 114,300 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 8 20 

รวม 85,738 114,320 

หกั:  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (57,148) (57,160) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 28,590 57,160 
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เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ีกําหนด                

(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้

งวดสุดทา้ยภายในเดือนธนัวาคม 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,592 16,295 11,698 14,410 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 399 398 313 316 

รวม 13,991 16,693 12,011 14,726 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 29,135 31,960 25,359 26,673 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 798 795 627 632 

รวม 29,933 32,755 25,986 27,305 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,080 4,368 4,080 4,368 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  - 8 - 8 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,080 4,376 4,080 4,376 
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      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 520,786 544,841 356,836 365,216 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  - 3,075 - 3,075 

 3 - 6 เดือน 3 - 3 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 520,789 547,916 356,839 368,291 

รวมลูกหน้ีการคา้ 524,869 552,292 360,919 372,667 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,391 3,995 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,660 24,322 11,221 11,566 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 679 979 457 581 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 20,339 25,301 13,069 16,142 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน (19,660) (19,682) (11,221) (11,221) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 679 5,619 1,848 4,921 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 525,548 557,911 362,767 377,588 

4. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนเปิด หุ้นกูแ้ละเงินฝากประจาํธนาคาร โดยมีอตัราดอกเบ้ีย               

และผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 0.625 ถึง 4.50 ต่อปี (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.625 ถึง 0.75 ต่อปี)                                               

บริษทัฯนําเงินฝากประจาํไวก้ับธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้าย

สมัปทานประกอบกิจการประปา ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 565,296 565,296 425,296 425,296 

หุน้กูท่ี้จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 5,000 5,000 - - 

รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  570,296 570,296 425,296 425,296 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

  

 เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีภาครัฐ 2,991,933 2,741,629 2,157,743 1,920,744 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย                            

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,991,933 2,741,629 2,157,743 1,920,744 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  3,562,229 3,311,925 2,583,039 2,346,040 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวา่งงวดหกเดือน 

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

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 485,430 468,296 

บริษทั ไทยวอเตอร์ 

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

     4,698,310 4,698,310 485,430 468,296 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (3,094,561) (2,984,724) - - 

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

รวม     1,583,749 1,693,586 485,430 468,296 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

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

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,964,260 5,954,961 

รวม     5,218,706 5,218,706 5,964,260 5,954,961 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

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

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 

รวม     5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
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6.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                          

จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                             

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งขาดทุน 

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                    

ท่ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                          

รับระหวา่งงวด 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 205,225 (108,511) (124,850) (57,151) 71,076 60,923 

รวม 205,225 (108,511) (124,850) (57,151) 71,076 60,923 

7. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 870,536 791,519 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 19,786 16,980 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                   

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (14) - 

โอนมาจากสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพย ์           

ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 149 - 

โอนมาจากสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย 

นํ้าประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน 2,240 2,240 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (18,978) (15,684) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 873,719 795,055 

8. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯสําหรับ            

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 8,965,354 
เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,750 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (242,697) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 8,724,407 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 
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9. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตนํ้ าประปาท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของ                                                      

บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,346,521 

เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 147,059 

โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (149) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (178,577) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,314,854 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั จะถูกโอนใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค

ภายหลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุัญญา

ในปี 2566 

10.  สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียจากภาคเอกชน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดั            

นํ้าเสียจากภาคเอกชนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิ 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 950,211 130,736 671 1,081,618 

เพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน - - 1,569 1,569 

โอนเขา้ (ออก) - 2,240 (2,240) - 

โอนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - (2,240) - (2,240) 

ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (22,222) (3,117) - (25,339) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 927,989 127,619 - 1,055,608 

สินทรัพยใ์นการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชน                          

จะถูกโอนให้แก่เจา้ของสิทธิภายหลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา

และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุญัญาในปี 2582 
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11. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาจากการซ้ือธุรกจิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 

หกั: สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ

ตดัจาํหน่ายสะสม (2,722,602) (2,626,416) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 446,507 542,693 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,292 2,028 4,713 5,240 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,996 35,513 10,856 13,443 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 748 705 748 705 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,281 25,589 6,238 22,083 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,191 53,454 - 34,969 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,521 5,438 5,092 4,050 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,251 1,128 1,251 1,128 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 80,228 81,136 47,688 52,963 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 150,508 204,991 76,586 134,581 

13. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,480,000 2,860,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (610,000) (760,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,870,000 2,100,000 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม /                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,860,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (380,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,480,000 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน บวกส่วนต่าง

ท่ีกาํหนดต่อปี 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                     

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA 

ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 

14. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5,396,523 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,100 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 5,397,623 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,000,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,397,623 

 หุน้กูข้องบริษทัฯทั้งหมดมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั

และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด  
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15. สํารองอ่ืน 

 ตามข้อกําหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 

กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

 อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา                                         

ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ไดแ้กไ้ขขอ้กาํหนดเร่ืองการจดัสรรสํารองขา้งตน้ เป็นการกาํหนดให้บริษทัฯ

จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจะกระทําได้ต่อเม่ือมีการกันสํารองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของทุน                               

จดทะเบียนเตม็จาํนวน  

 กาํไรสะสมท่ีสํารองตามกฎหมายให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยนาํฝากประจาํไวท่ี้ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน                       

ท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                           

ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 167,070 172,346 121,822 126,893 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 134 394 2,482 1,749 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 167,204 172,740 124,304 128,642 
  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 328,398 346,130 238,764 254,722 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,036 2,092 6,191 4,411 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 332,434 348,222 244,955 259,133 
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17. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

นํ้ าประปา และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังาน

ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้น               

การวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพย์

ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

19. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ

เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               

1 เมษายน 2563 

1,196,996 0.30 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563  1,196,996 0.30 

    

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธนัวาคม 2563 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

1,196,556 0.30 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564  1,196,556 0.30 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 4 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานติดตั้งวางท่อ

นํ้าประปา HDPE บริเวณอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม (31 ธนัวาคม 2563: 11 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานปรับปรุงสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 10 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปรับปรุง                     

ระบบผลิตและระบบส่งจ่ายนํ้าประปา โรงผลิตนํ้าประปาปทุมธานี (31 ธนัวาคม 2563: 132 ลา้นบาท) 
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20.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกับบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จาํกัด 

(“บริษทัยอ่ย”) เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวบริหารจดัการและซ่อมบาํรุงรักษาระบบผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

และบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการตาม

อตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุัญญาโดยอตัโนมติั

ทุก ๆ ปี คราวละ 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากสญัญาบริการอ่ืน ๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 27 ลา้นบาท 

(เฉพาะบริษทัฯ: 22 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 29 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 23 ลา้นบาท)) 

20.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่

เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 110 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 303 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 

113 ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท                          

โดยประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ค ํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้าประปา                           

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

ค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 68,976 68,976 46,836 46,836 

ค ํ้าประกนัอ่ืน ๆ 101 3,101 101 3,101 

รวม 299,727 302,727 109,937 112,937 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

21.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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21.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                               

 ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 2,991,933 - 2,991,933 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 4,125 - - 4,125 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,169,180 - - 11,169,180 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี - หุน้กู ้ - 5,023 - 5,023 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - หุน้กู ้ - 9,069 - 9,069 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

หุน้กู ้ - 5,597,556 - 5,597,556 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                          

 ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 2,741,629 - 2,741,629 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 3,775 - - 3,775 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี - หุน้กู ้ - 5,022 - 5,022 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - หุน้กู ้ - 9,099 - 9,099 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

หุน้กู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                          

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 2,157,743 - 2,157,743 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,169,180 - - 11,169,180 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

หุน้กู ้ - 5,597,556 - 5,597,556 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                             

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,920,744 - 1,920,744 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

หุน้กู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

จากผลการดาํเนินงานของงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 

38.52 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 462 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
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