
 

 
 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 



 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด
สำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 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  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกต ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.1 สัญญำใหสิ้ทธิด ำเนินกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ ("สญัญำฯ") ระหวำ่งบริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั ("บริษทัยอ่ย") กบักำรประปำ               
ส่วนภูมิภำคจะส้ินสุดในวนัท่ี 14 ตุลำคม 2566 ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งเตรียมกำรและหำรือกบัคู่สญัญำ                 
ตำมสญัญำฯ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำต่อไป 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

กลุรพ ีปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2565 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55,295                 66,762                  48,678                 56,256                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 503,989               514,177                349,460               356,501                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 2 -                           -                            14,306                 57,170                  

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 27,658                 25,044                  15,349                 14,520                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 2,562,580            3,596,938             1,405,875            2,645,283             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 50,484                 25,775                  37,474                 21,920                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,200,006            4,228,696             1,871,142            3,151,650             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,925                   4,350                    -                           -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                           -                            1,306,426            1,472,092             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 6,410,650            6,219,582             5,218,706            5,218,706             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 962,694               973,209                778,688               785,323                

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 7 8,329,882            8,589,844             8,329,882            8,589,844             

   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย 8 604,773               1,039,023             -                           -                            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชน 9 990,172               1,029,072             990,172               1,029,072             

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   จากการซ้ือธุรกิจ 10 202,424               348,233                -                           -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,351                 10,799                  -                           -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,404                   4,917                    -                           -                            

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 23,788                 36,344                  23,788                 36,344                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 18,534                 19,828                  2,928                   3,053                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,562,597          18,275,201           16,650,590          17,134,434           
รวมสินทรัพย์ 20,762,603          22,503,897           18,521,732          20,286,084           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 157,239               129,713                101,346               88,910                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 660,000               460,000                660,000               460,000                

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 1,000,000            2,000,000             1,000,000            2,000,000             

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11,263                 11,060                  9,455                   9,282                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 143,109               291,118                111,434               218,169                

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 35,115                 63,536                  35,115                 63,536                  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 96,812                 66,169                  76,694                 46,150                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,103,538            3,021,596             1,994,044            2,886,047             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

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

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 11 2,045,000            1,640,000             2,045,000            1,640,000             

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 2,398,334            3,397,807             2,398,334            3,397,807             

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 46,074                 51,047                  42,237                 45,844                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 80,218                 73,379                  51,986                 47,816                  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 132,085               124,909                120,108               108,279                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,701,711            5,287,142             4,662,665            5,244,746             

รวมหนีสิ้น 6,805,249            8,308,738             6,656,709            8,130,793             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(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 13 1,691,231            1,691,231             1,691,231            1,691,231             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,151,267            6,148,710             3,147,022            3,437,290             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (949,921)              (712,825)               -                           -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,919,347          14,153,886           11,865,023          12,155,291           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 38,007 41,273                  -                           -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,957,354          14,195,159           11,865,023          12,155,291           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,762,603          22,503,897           18,521,732          20,286,084           

-                           -                            -                           -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 1,306,062          1,283,470          884,810             864,195             

   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 51,462               75,658               39,874               61,372               

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 48,705               50,802               48,705               50,802               

รวมรายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 1,406,229          1,409,930          973,389             976,369             

รายไดจ้ากการบริการ 28,625               31,482               9,479                 10,267               

เงินปันผลรับ 2 -                        -                        284,489             452,956             

รายไดอ่ื้น 1,508                 2,486                 6,078                 5,069                 

รวมรายได้ 1,436,362          1,443,898          1,273,435          1,444,661          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 501,182             465,065             256,209             239,362             

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 66,051               67,454               55,365               59,216               

คา่ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        55,829               55,829               

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 12,507               13,027               12,507               13,027               

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 49,137               49,137               -                        -                        

รวมค่าใช้จ่าย 628,877             594,683             379,910             367,434             

กําไรจากการดาํเนินงาน 807,485             849,215             893,525             1,077,227          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 365,116             308,547             -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 911                    1,098                 890                    1,398                 

ตน้ทุนทางการเงิน (39,423)             (61,931)             (39,342)             (61,824)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,134,089          1,096,929          855,073             1,016,801          

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (167,382)           (162,479)           (125,194)           (124,309)           

กําไรสําหรับงวด 966,707             934,450             729,879             892,492             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (153,051)           (132,858)           -                        -                        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด (153,051)           (132,858)           -                        -                        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 813,656             801,592             729,879             892,492             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 963,730             930,908             729,879             892,492             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,977                 3,542                 
966,707             934,450             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 810,679             798,050             729,879             892,492             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,977                 3,542                 
813,656             801,592             

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 14

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.24                   0.23                   0.18                   0.22                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 3,874,867          3,808,558          2,625,578          2,564,404          

   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 151,844             334,448             126,433             246,074             

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 151,172             149,615             151,172             149,615             

รวมรายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 4,177,883          4,292,621          2,903,183          2,960,093          

รายไดจ้ากการบริการ 89,138               92,468               29,868               30,435               

เงินปันผลรับ 2, 4, 5.2 -                        -                        762,664             1,009,462          

รายไดอ่ื้น 5,474                 7,949                 17,885               15,413               

รวมรายได้ 4,272,495          4,393,038          3,713,600          4,015,403          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,434,802          1,365,119          726,508             782,068             

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 212,400             175,882             179,410             151,106             

คา่ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                        -                        165,666             165,666             

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 9 38,900               38,366               38,900               38,366               

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 10 145,809             145,323             -                        -                        

รวมค่าใช้จ่าย 1,831,911          1,724,690          1,110,484          1,137,206          

กําไรจากการดาํเนินงาน 2,440,584          2,668,348          2,603,116          2,878,197          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5.2 590,625             513,772             -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 2,613                 3,332                 2,844                 4,547                 

ตน้ทุนทางการเงิน (127,432)           (188,380)           (127,171)           (188,033)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,906,390          2,997,072          2,478,789          2,694,711          

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (500,852)           (494,913)           (375,059)           (369,264)           

กําไรสําหรับงวด 2,405,538          2,502,159          2,103,730          2,325,447          

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 5.2 (237,096)           (257,708)           -                        -                        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด (237,096)           (257,708)           -                        -                        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2,168,442          2,244,451          2,103,730          2,325,447          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,396,555          2,489,198          2,103,730          2,325,447          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,983                 12,961               
2,405,538          2,502,159          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,159,459          2,231,490          2,103,730          2,325,447          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,983                 12,961               
2,168,442          2,244,451          

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 14

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.60                   0.62                   0.53                   0.58                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษี 2,906,390          2,997,072          2,478,789          2,694,711          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 807,062             709,896             367,237             384,840             

   โอนกลบัคา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (105)                  (86)                    -                        -                        

   คา่ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        165,666             165,666             

   คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 38,900               38,366               38,900               38,366               

   คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

      จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 145,809             145,323             -                        -                        

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 3                        (165)                  4                        10                      

   กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (732)                  (4,281)               (515)                  (3,464)               

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (590,625)           (513,772)           -                        -                        

   เงินปันผลรับ -                        -                        (762,664)           (1,009,462)        

   ตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,169                 1,934                 -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,839                 6,014                 4,170                 3,645                 

   ตน้ทุนทางการเงิน 127,432             188,380             127,171             188,033             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 3,442,142          3,568,681          2,418,758          2,462,345          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10,293               50,473               7,050                 26,293               

   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ (2,614)               319                    (829)                  403                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (24,709)             (17,157)             (15,554)             (12,720)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125                    3,133                 125                    3,133                 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,901               (74,566)             11,811               (47,068)             

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30,643               24,192               30,544               25,916               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,482,781          3,555,075          2,451,905          2,458,302          

   จ่ายดอกเบ้ีย (153,468)           (206,417)           (153,468)           (206,417)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (642,172)           (634,135)           (469,965)           (461,945)           

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,687,141          2,714,523          1,828,472          1,789,940          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 1,035,515 404,038 1,239,923          184,365             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        -                        42,855 42,855

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (14,113)             (26,766)             (12,855) (19,775)

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน (71,150)             (25,399)             (71,150)             (25,399)             

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        (131,853)           -                        -                        
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน -                        (1,569)               -                        (1,569)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 19                      212                    7                        22                      

เงินสดรับจากเงินปันผล 162,461             71,076               762,664             1,009,462          

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        (49,632)             -                        (49,632)             

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,112,732          240,107             1,961,444          1,140,329          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,000,000          -                        1,000,000          -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (395,000)           (570,000)           (395,000)           (570,000)           

ชาํระคืนหุน้กู้ (2,000,000)        -                        (2,000,000)        -                        

ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (10,718)             (11,055)             (9,121)               (9,039)               

จ่ายเงินปันผล (2,393,373)        (2,393,092)        (2,393,373)        (2,393,092)        

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,249)             (19,151)             -                        -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (3,811,340)        (2,993,298)        (3,797,494)        (2,972,131)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (11,467)             (38,668)             (7,578)               (41,862)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 66,762               91,969               56,256               86,240               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 55,295               53,301               48,678               44,378               

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

รายการท่ีมิใช่เงินสด  

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 625                    431                    625                    431                    

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัคา่งานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 12,556               3,403                 12,556               3,403                 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัคา่งานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด

      อายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย -                        23,268               -                        -                        

   โอนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์เป็น

      กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (137)                  -                        (137)                  -                        
   โอนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอน

      เม่ือส้ินสุดสัญญาฯของบริษทัยอ่ย ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                        (149)                  -                        -                        
   สินทรัพยใ์นการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ

      การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีคา่ก่อสร้าง -                        (2,240)               -                        (2,240)               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่าใหม่ (4,090)               (1,679)               (4,090)               (1,679)               

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่าใหม่ 4,090                 1,679                 4,090                 1,679                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(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 วนัที่ 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 -                        -                        -                        -                        2,489,198          -                        -                        -                        2,489,198          12,961               2,502,159          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        (257,708)            -                        (257,708)            (257,708)            -                        (257,708)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        2,489,198          (257,708)            -                        (257,708)            2,231,490          12,961               2,244,451          
เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        -                        (2,393,523)         -                        -                        -                        (2,393,523)         -                        (2,393,523)         
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (19,151)              (19,151)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          5,537,127          (161,550)            (600,363)            (761,913)            13,493,215        38,171               13,531,386        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          6,148,710          (112,462)            (600,363)            (712,825)            14,153,886        41,273               14,195,159        
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        2,396,555          -                        -                        -                        2,396,555          8,983                 2,405,538          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        (237,096)            -                        (237,096)            (237,096)            -                        (237,096)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        2,396,555          (237,096)            -                        (237,096)            2,159,459          8,983                 2,168,442          
เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        -                        (2,393,998)         -                        -                        -                        (2,393,998)         -                        (2,393,998)         
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (12,249)              (12,249)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 3,990,000          2,637,770          399,000             1,691,231          6,151,267          (349,558)            (600,363)            (949,921)            13,919,347        38,007               13,957,354        

-                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,087,872               11,805,873             
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              2,325,447               2,325,447               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              2,325,447               2,325,447               

เงินปันผลจ่าย 16 -                              -                              -                              -                              (2,393,523)              (2,393,523)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,019,796               11,737,797             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,437,290               12,155,291             
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              2,103,730               2,103,730               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              2,103,730               2,103,730               

เงินปันผลจ่าย 16 -                              -                              -                              -                              (2,393,998)              (2,393,998)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 3,990,000               2,637,770               399,000                  1,691,231               3,147,022               11,865,023             

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทีทีดับบลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค 
(“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สามพราน และอ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม 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 

สัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา ("สัญญาฯ") ระหว่างบริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั               
("บริษทัยอ่ย") กบัการประปาส่วนภูมิภาคจะส้ินสุดในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2566 ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่ง
เตรียมการและหารือกบัคู่สัญญาตามสัญญาฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอด าเนินการผลิตและจ าหน่าย
น ้าประปาต่อไป 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

 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 (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี ทั้งน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัใน
นโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวด 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 233 701 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4,956 3,900 
เงินปันผลรับ - - 284,489 452,956 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 9,163 9,331 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 11,893 12,025 11,893 12,025 
รายไดจ้ากการบริการ 823 831 823 831 
ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ระบบผลิตและ
ส่งจ่ายน ้าประปา 39,162 75,763 39,162 68,910 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,045 2,330 1,045 2,330 
ค่าไฟฟ้า 3,925 3,014 3,925 3,014 
ซ้ือวตัถุดิบ - 2,100 - 2,100 
     
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 1,036 2,425 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 14,870 11,700 
เงินปันผลรับ - - 600,203 938,386 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 28,319 27,879 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
เงินปันผลรับ - - 162,461 71,076 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายน ้าประปา 35,745 33,017 35,745 33,017 
รายไดจ้ากการบริการ 2,481 2,320 2,481 2,320 
ค่างานปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ระบบผลิตและ
ส่งจ่ายน ้าประปา 71,150 200,763 71,150 68,910 

ตน้ทุนขายและบริการ 5,769 5,661 5,769 5,661 
ค่าไฟฟ้า 11,289 9,890 11,289 9,890 
ซ้ือวตัถุดิบ 289 6,383 289 6,383 
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ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564                          
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 3)                                          
บริษทัยอ่ย - - 4,040 4,187 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนั) 4,456 4,356 4,456 4,356 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 4,456 4,356 8,496 8,543 
     

เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 23,788 36,344 23,788 36,344 

รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั 23,788 36,344 23,788 36,344 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 3,387 3,358 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนั) 4,642 10,812 4,638 10,801 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัเดียวกนั      
กบัผูถื้อหุน้ใหญ่) - 1,432 - 1,432 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 4,642 12,244 8,025 15,591 
     

เจ้ำหนีเ้งินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ       
31 ธนัวาคม 2564 และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
     (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลกัษณะ ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

บริษทั ความสมัพนัธ์ 1 มกราคม 2565 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2565 

บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั บริษทัยอ่ย     
      เงินตน้  57,160 - (42,855) 14,305 
      ดอกเบ้ียคา้งรับ  10 1,036 (1,045) 1 

รวม  57,170   14,306 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั    

เงินตน้ 14,305 57,160 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1 10 

รวม 14,306 57,170 

หกั:  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (14,306) (57,170) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ - - 

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,051 13,763 14,351 12,311 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 466 400 466 314 
รวม 15,517 14,163 14,817 12,625 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,390 42,898 43,290 37,670 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,398 1,198 1,398 941 
รวม 46,788 44,096 44,688 38,611 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,456 4,348 4,456 4,348 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 8 - 8 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,456 4,356 4,456 4,356 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 497,184 505,582 339,120 344,281 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,454 2,302 1,454 2,302 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 498,638 507,884 340,574 346,583 
รวมลูกหน้ีการคา้ 503,094 512,240 345,030 350,939 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,040 4,187 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,448 19,553 11,221 11,221 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 895 1,937 390 1,375 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 20,343 21,490 15,651 16,783 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน (19,448) (19,553) (11,221) (11,221) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 895 1,937 4,430 5,562 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 503,989 514,177 349,460 356,501 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 7 วนั ถึง 25 วนั 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

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

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    
บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 600,203 938,386 
บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชัน่ส์ จ ากดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

     4,698,310 4,698,310 600,203 938,386 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (3,371,884) (3,206,218) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากก าไรก่อนการซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,306,426 1,472,092 600,203 938,386 

 บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ากัด (“บริษทัย่อย”) ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี                                          
โดยสัญญาดงักล่าวส้ินสุดในระหว่างปี 2564 ปัจจุบนับริษทัย่อยยงัคงให้บริการตามปกติ โดย ณ ปัจจุบนั                     
กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัท าขอ้เสนอการใหบ้ริการ 
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5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

5.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 6,410,650 6,219,582 
รวม     5,218,706 5,218,706 6,410,650 6,219,582 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น 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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5.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
การลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร                             
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                    
ท่ีแสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                          
รับระหวา่งงวด 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 590,625 513,772 (237,096) (257,708) 162,461 71,076 

รวม 590,625 513,772 (237,096) (257,708) 162,461 71,076 

6. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 973,209 785,323 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 18,203 16,945 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                             
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (22) (11) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (28,833) (23,706) 
โอนมาจากสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปากบัภาครัฐ                                  
- สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 137 137 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 962,694 778,688 

7. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตน ้ าประปาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯส าหรับ            
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 8,589,844 
เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 83,706 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (343,531) 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (137) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 8,329,882 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา  
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8. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ในการผลิตน ้ าประปาท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯของ                                                      
บริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 1,039,023 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (434,250) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 604,773 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตน ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายน ้าประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตน ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั จะถูกโอนใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค
ภายหลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 25 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุัญญา
ในปี 2566 

9. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียจำกภำคเอกชน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาและการให้บริการบ าบดั            
น ้าเสียจากภาคเอกชนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สิทธิ 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 904,718 124,354 1,029,072 
ค่าตดัจ าหน่าย/ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (34,110) (4,790) (38,900) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 870,608 119,564 990,172 

สินทรัพยใ์นการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาและการให้บริการบ าบดัน ้ าเสียจากภาคเอกชน                          
จะถูกโอนให้แก่เจา้ของสิทธิภายหลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา
และการใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอายสุญัญาในปี 2582 
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10. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

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

ตดัจ าหน่ายสะสม (2,966,685) (2,820,876) 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 202,424 348,233 

11. เงินกู้ยืมระยะยำว 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,705,000 2,100,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (660,000) (460,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,045,000 1,640,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม /                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,100,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,000,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (395,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 2,705,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีบวกอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงแบบคิดทบตน้และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน บวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี 

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

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 5,397,807 
หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้ (2,000,000) 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 527 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 3,398,334 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,000,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,398,334 

 หุ้นกูข้องบริษทัฯทั้งหมดมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด  

13. ส ำรองอ่ืน 

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

 อย่างไรก็ตาม ตามข้อก าหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา                                         
ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ไดแ้กไ้ขขอ้ก าหนดเร่ืองการจดัสรรส ารองขา้งตน้ เป็นการก าหนดให้บริษทัฯ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจะกระท าได้ต่อเม่ือมีการกันส ารองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของทุน                               
จดทะเบียนเตม็จ านวน  

 ก าไรสะสมท่ีส ารองตามกฎหมายให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยน าฝากประจ าไวท่ี้ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน                       
ท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

14. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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15. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น ้ าประปา และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้น               
การวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลูกคา้รายใหญ่
จ านวนหน่ึงรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 4,027 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

16. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2563 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

1,196,556 0.30 

เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนมกราคม
จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                   
26 สิงหาคม 2564 

1,196,967 0.30 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2564  2,393,523 0.60 
    

เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2564 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2565 

1,196,999 0.30 

เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนส าหรับเดือนมกราคม
จนถึงเดือนมิถุนายน 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                   
23 สิงหาคม 2565 

1,196,999 0.30 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2565  2,393,998 0.60 
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17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

17.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 144 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 209 ลา้นบาท)                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปรับปรุงระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน ้ าประปา โรงผลิตน ้ าประปาบางเลน กบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และงานปรับปรุงระบบอ่ืน ๆ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 17 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 2 ลา้นบาท) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า โรงผลิตน ้ าประปาปทุมธานี และโครงการจดัจา้งท่ีปรึกษาแนวทาง
จดัการระบบประปาในพื้นท่ีปทุมธานี-รังสิต 

17.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบ ารุงกับบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ากัด 
(“บริษทัยอ่ย”) เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวบริหารจดัการและซ่อมบ ารุงรักษาระบบผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา
และบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการตาม
อตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุัญญาโดยอตัโนมติั
ทุก ๆ ปี คราวละ 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากสญัญาบริการอ่ืน ๆ เป็นจ านวนเงินรวม 20 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2564: 28 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 16 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 22 ลา้นบาท))  

17.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
กลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 110 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ค ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายน ้าประปา                           
กบัการประปาส่วนภูมิภาค 230,650 230,650 63,000 63,000 

ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 69,097 69,097 46,894 46,894 
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 101 101 101 101 

รวม 299,848 299,848 109,995 109,995 
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18. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

18.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

18.2 ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                               
 ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,988,260 - 1,988,260 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 3,925 - - 3,925 
     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                          

ผา่นก าไรหรือขาดทุน     
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 980,554 - 980,554 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   

19. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
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