
 

บริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2556  



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี

สาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ  

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและ

การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ          

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 

นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการนาํ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อ   

กรณีน้ีแต่อยา่งใด 

กฤษดา เลิศวนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 มกราคม 2557 

 



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 2,148,024,596     2,676,865,367     1,967,105,263     1,642,676,136     2,098,390,696     1,405,182,127     

เงินลงทุนชัว่คราว 9 3,679,041,489     3,096,567,482     2,965,962,319     3,679,041,489     3,096,567,482     2,965,962,319     

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 10 539,933,986        452,063,407        431,237,544        380,457,320        295,968,223        290,594,552        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 7 -                           -                           -                           311,208,091        311,163,219        310,681,575        

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 12 22,189,628          23,643,137          24,869,016          12,112,412          15,007,441          15,562,833          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,007,158          57,362,109          45,773,968          15,035,547          49,046,961          38,704,463          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,417,196,857     6,306,501,502     5,434,948,110     6,040,530,995     5,866,144,022     5,026,687,869     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 400,000,000        200,000,000        -                           200,000,000        -                           -                           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 -                           -                           -                           1,472,500,000     1,782,500,000     2,092,500,000     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                           -                           -                           3,245,258,440     3,466,752,588     3,688,853,569     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 2,904,995,995     2,771,312,856     24,807,925          2,756,080,010     2,766,100,000     36,100,000          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 8,640,268,248     8,869,866,014     9,232,032,753     8,572,117,369     8,800,099,977     9,161,560,146     

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอน

   เม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯ 16 2,851,788,267     3,088,456,680     3,367,419,936     -                           -                           -                           

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสีย 17 1,267,117,647     1,304,160,808     1,333,829,201     1,267,117,647     1,304,160,808     1,333,829,201     

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 18 1,909,358,691     2,104,305,081     2,299,299,214     -                           -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 9,687,544            11,346,387          13,009,775          -                           -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 1,378,479            1,125,297            17,919,559          -                           -                           16,925,844          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 90,400,000          -                           -                           90,400,000          -                           -                           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอน

   เม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯ 21,510,000          -                           -                           -                           -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,510,656          14,443,749          22,951,997          5,924,067            8,493,321            8,672,654            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,108,015,527   18,365,016,872   16,311,270,360   17,609,397,533   18,128,106,694   16,338,441,414   
รวมสินทรัพย์ 24,525,212,384   24,671,518,374   21,746,218,470   23,649,928,528   23,994,250,716   21,365,129,283   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 133,023,726        110,122,682        108,548,853        74,888,175          81,740,220          84,462,800          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 510,000,000        490,000,000        470,000,000        510,000,000        490,000,000        470,000,000        

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 1,700,000,000     -                           3,500,000,000     1,700,000,000     -                           3,500,000,000     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 162,578,620        159,374,662        91,035,029          97,008,241          84,500,360          -                           

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 138,343,585        139,717,275        112,380,651        138,343,586        139,717,275        112,380,651        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 63,389,342          82,844,671          76,390,390          42,919,182          53,972,316          51,575,795          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,707,335,273     982,059,290        4,358,354,923     2,563,159,184     849,930,171        4,218,419,246     

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 7 -                           -                           -                           5,000,000            5,000,000            5,000,000            

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 5,430,000,000     5,940,000,000     3,670,000,000     5,430,000,000     5,940,000,000     3,670,000,000     

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 5,292,804,018     6,990,471,485     3,496,207,735     5,292,804,018     6,990,471,485     3,496,207,735     

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 18,490,920          14,780,026          12,065,745          8,384,186            6,577,096            4,998,922            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 65,409,327          83,815,892          16,793,379          50,117,496          66,227,699          -                           

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,806,704,265   13,029,067,403   7,195,066,859     10,786,305,700   13,008,276,280   7,176,206,657     

รวมหนี้สิน 13,514,039,538   14,011,126,693   11,553,421,782   13,349,464,884   13,858,206,451   11,394,625,903   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้

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

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 2,637,769,601     2,637,769,601     2,637,769,601     2,637,769,601     2,637,769,601     2,637,769,601     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 399,000,000        399,000,000        399,000,000        399,000,000        399,000,000        399,000,000        

   จดัสรรแลว้ - สาํรองอื่น 25 935,527,729 723,128,286 516,859,790 935,527,729        723,128,286        516,859,790        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,642,111,050     3,475,162,362     3,219,199,017     2,338,166,314     2,386,146,378     2,426,873,989     

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (629,289,864)       (600,362,866)       (600,362,866)       -                           -                           -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,975,118,516   10,624,697,383   10,162,465,542   10,300,463,644   10,136,044,265   9,970,503,380     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 36,054,330          35,694,298          30,331,146          -                           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,011,172,846   10,660,391,681   10,192,796,688   10,300,463,644   10,136,044,265   9,970,503,380     
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,525,212,384   24,671,518,374   21,746,218,470   23,649,928,528   23,994,250,716   21,365,129,283   

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 28 5,076,078,509    4,837,947,630    3,408,972,490    3,218,959,995    
รายไดจ้ากการบริการ 106,348,166       87,208,925         32,727,228         26,114,220         
ดอกเบ้ียรับ         107,557,886 87,194,836         189,637,780       190,315,431       
รายไดเ้งินปันผล 13 -                           -                           1,105,414,902    606,606,227       
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 113,076,250       -                           2,979,997           -                           
รายไดอ่ื้น 27 386,771,625       260,369,569       37,120,946         99,024,651         
รวมรายได้ 5,789,832,436    5,272,720,960    4,776,853,343    4,141,020,524    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,550,261,485    1,495,379,272    899,672,348       870,112,747       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 341,668,353       262,324,284       273,706,615       190,153,965       
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                           -                           221,494,148       222,100,981       
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 17 37,043,161         29,668,393         37,043,161         29,668,393         
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

   นํ้าประปาตดัจาํหน่าย 18 194,946,391       194,994,132       -                           -                           
รวมค่าใช้จ่าย 2,123,919,390    1,982,366,081    1,431,916,272    1,312,036,086    
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,665,913,046    3,290,354,879    3,344,937,071    2,828,984,438    
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 62,533,873         16,504,932         -                           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,728,446,919    3,306,859,811    3,344,937,071    2,828,984,438    
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (614,748,724)      (608,241,233)      (613,800,039)      (607,319,337)      
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,113,698,195    2,698,618,578    2,731,137,032    2,221,665,101    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27, 28 (316,530,710)      (343,343,585)      (171,818,331)      (180,824,216)      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน 27 (200,482,662)      -                           (200,482,662)      -                           
กาํไรสําหรับปี 2,596,684,823    2,355,274,993    2,358,836,039    2,040,840,885    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (28,926,998) -                           -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (28,926,998)        -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,567,757,825    2,355,274,993    2,358,836,039    2,040,840,885    

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,573,764,791    2,337,503,938    2,358,836,039    2,040,840,885    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 22,920,032         17,771,055         

2,596,684,823    2,355,274,993    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,544,837,793    2,337,503,938    2,358,836,039    2,040,840,885    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 22,920,032         17,771,055         

2,567,757,825    2,355,274,993    
กาํไรต่อหุ้น 29
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

  กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.65                     0.59                     0.59                     0.51                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 3,113,698,195    2,698,618,578    2,731,137,032    2,221,665,101    
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 659,262,038       652,613,008       371,872,727       366,010,278       
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           221,494,148       222,100,981       
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาตดัจาํหน่าย 194,946,391       194,994,132       -                           -                           
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่าย 37,043,161         29,668,393         37,043,161         29,668,393         
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 9,539,863           2,387,124           9,345,795           3,002,394           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (113,076,250)      -                           (2,979,997)          -                           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (62,533,873)        (16,504,932)        -                           -                           
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                           -                           (1,105,414,902)   (606,606,227)      
   โอนกลบัภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                           (91,035,029)        -                           -                           
   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 2,402,587           13,784,593         2,402,587           2,287,253           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,710,894           3,242,221           1,807,090           1,578,174           
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้ืมระยะยาว -                           230,000               -                           230,000               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 613,834,329       607,343,917       613,800,039       607,319,337       
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 4,458,827,335    4,095,342,005    2,880,507,680    2,847,255,684    
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (29,418,740)        (20,825,970)        (26,082,247)        (5,373,671)          
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 1,453,509           1,225,879           2,895,029           555,392               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,247,694           (12,291,052)        1,361,412           (10,687,395)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 90,066                 294,667               166,667               294,667               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16,235,656         (4,026,231)          1,332,570           (8,322,643)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (19,781,613)        6,029,641           (11,379,418)        1,971,882           
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                           (527,940)             -                           -                           
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,430,653,907    4,065,220,999    2,848,801,693    2,825,693,916    
   จ่ายดอกเบ้ีย (612,875,485)      (578,393,543)      (612,841,195)      (578,368,963)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (338,088,922)      (102,480,809)      (175,420,653)      (13,170,313)        
   จ่ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน (200,482,662)      -                           (200,482,662)      -                           
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 3,279,206,838    3,384,346,647    1,860,057,183    2,234,154,640    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

งบการเงนิรวม
(หน่วย: บาท)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (617,595,001)      (125,824,143)      (617,595,001)      (125,824,143)      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึน (200,000,000)      (200,000,000)      (200,000,000)      -                           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                           -                           310,000,000       310,000,000       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน -                           (2,730,000,000)   -                           (2,730,000,000)   
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดินเพิ่มข้ึน (90,400,000)        -                           (90,400,000)        -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอน

   เม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯ เพิ่มข้ึน (6,660,000)          -                           -                           -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (157,002,758)      (12,967,932)        (152,101,254)      (6,962,887)          
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯเพิ่มข้ึน (43,029,460)        -                           -                           -                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 290,000               1,570,893           -                           220,093               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,999,987         -                           12,999,987         -                           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           1,105,414,902    606,606,227       
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,101,397,232)   (3,067,221,182)   368,318,634       (1,945,960,710)   
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                           2,757,240,000    -                           2,757,240,000    
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (490,000,000)      (470,000,000)      (490,000,000)      (470,000,000)      
ชาํระคืนหุน้กู้ -                           (3,500,000,000)   -                           (3,500,000,000)   
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                           3,492,650,000    -                           3,492,650,000    
เงินปันผลจ่าย (2,194,090,377)   (1,874,875,361)   (2,194,090,377)   (1,874,875,361)   
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (22,560,000)        (12,380,000)        -                           -                           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (2,706,650,377)   392,634,639       (2,684,090,377)   405,014,639       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (528,840,771)      709,760,104       (455,714,560)      693,208,569       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,676,865,367    1,967,105,263    2,098,390,696    1,405,182,127    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 2,148,024,596    2,676,865,367    1,642,676,136    2,098,390,696    

-                           -                           -                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 1,134,660           809,710               1,134,660           809,710               
   เงินปันผลคา้งจ่าย 326,283               424,639               326,283               424,639               
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ 25,722,292         -                           25,722,292         -                           
   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 9,398,702           4,781,020           9,398,702           4,781,020           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจาก ผลแตกต่างของการจดั รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - การป้องกนัความเสี่ยง โครงสร้างการดาํเนิน องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

 และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        516,859,790       3,217,946,278    -                                 (600,362,866)             (600,362,866)       10,161,212,803    30,457,705          10,191,670,508     
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                         -                         -                          -                          1,252,739           -                                 -                                 -                           1,252,739             (126,559)              1,126,180              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        516,859,790       3,219,199,017    -                                 (600,362,866)             (600,362,866)       10,162,465,542    30,331,146          10,192,796,688     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                         -                         -                          -                          (1,875,300,000)   -                                 -                                 -                           (1,875,300,000)    -                           (1,875,300,000)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                          -                          2,337,503,938    -                                 -                                 -                           2,337,503,938      17,771,055          2,355,274,993       
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 25) -                         -                         -                          206,268,496       (206,268,496)      -                                 -                                 -                           -                           -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                          -                          -                                 -                                 -                           -                           (12,380,000)         (12,380,000)           

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        723,128,286       3,475,134,459    -                                 (600,362,866)             (600,362,866)       10,624,669,480    35,722,201          10,660,391,681     
-                             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        723,128,286       3,557,698,495    -                                 (600,362,866)             (600,362,866)       10,707,233,516    35,848,760          10,743,082,276     
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                         -                         -                          -                          (82,536,133)        -                                 -                                 -                           (82,536,133)         (154,462)              (82,690,595)           

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        723,128,286       3,475,162,362    -                                 (600,362,866)             (600,362,866)       10,624,697,383    35,694,298          10,660,391,681     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                         -                         -                          -                          (2,194,416,660)   -                                 -                                 -                           (2,194,416,660)    -                           (2,194,416,660)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                          -                          2,573,764,791    (28,926,998)               -                                 (28,926,998)         2,544,837,793      22,920,032          2,567,757,825       
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 25) -                         -                         -                          212,399,443       (212,399,443)      -                                 -                                 -                           -                           -                           -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                          -                          -                          -                                 -                                 -                           -                           (22,560,000)         (22,560,000)           

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000        935,527,729       3,642,111,050    (28,926,998)               (600,362,866)             (629,289,864)       10,975,118,516    36,054,330          11,011,172,846     
-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษัท นํ้าประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           516,859,790           2,409,948,145        9,953,577,536        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              16,925,844             16,925,844             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           516,859,790           2,426,873,989        9,970,503,380        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                              -                              -                              -                              (1,875,300,000)       (1,875,300,000)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              -                              2,040,840,885        2,040,840,885        

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              206,268,496           (206,268,496)          -                              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           723,128,286           2,386,146,378        10,136,044,265       

-                              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           723,128,286           2,452,374,077        10,202,271,964       
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              (66,227,699)            (66,227,699)            

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           723,128,286           2,386,146,378        10,136,044,265       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                              -                              -                              -                              (2,194,416,660)       (2,194,416,660)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              2,358,836,039        2,358,836,039        

จดัสรรเป็นสาํรองอื่น (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              212,399,443           (212,399,443)          -                              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           935,527,729           2,338,166,314        10,300,463,644       

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2543 และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 บริษทัฯประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยมีบริษทั ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนตั้ งใน

ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการ

ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม       

อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบักปภ. 

ซ่ึงไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2543 (แกไ้ขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็น

ระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทาน

ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็น

ระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญาซ้ือขายนํ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการประปา  

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯได้

ทาํการไปไดก่ึ้งอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงคจ์ะซ้ือ

กิจการประปาของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้หส้มัปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพ่ือซ้ือหรืออนุญาตใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกนัในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้

บริษทัฯทราบล่วงหนา้หกเดือน  

 ท่ีอยูข่องบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน  

2.1  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี           

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั นํ้ าประปาไทย จาํกัด (มหาชน)     

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาให ้

กบัการประปาส่วนภมิูภาคใน

จงัหวดัปทุมธานี 

ไทย 98.0 98.0 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 

(ถือหุน้โดยบริษทั ประปาปทุมธานี 

จาํกดั ในอตัราร้อยละ 31.5)  

บริการจดัการและบาํรุงรักษา

โครงการนํ้าประปา 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก  

งบการเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนว

ปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการ

บญัชีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษี

เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัฯและบริษทั

ย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี

ก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษี

เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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 ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทาน

บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ

ร้ื อ ถ อ น  ก า ร บู ร ณ ะ  แ ล ะ ห น้ี สิ น ท่ี มี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา

เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  4 เ ร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง

ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งประเมินว่าขอ้ตกลง

เป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากเน้ือหาของขอ้ตกลง 

หากขอ้ตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ กิจการควรแยกจาํนวนท่ีจ่าย

สาํหรับสญัญาเช่าออกจากจาํนวนท่ีจ่ายสาํหรับองคป์ระกอบอ่ืน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่12 เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้แนวปฏิบติัทางการบนัทึกบญัชีสําหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีได้รับสัมปทานในการรับรู้และวดัมูลค่าภาระผูกพนัและสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งใน

ข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยผูป้ระกอบการต้องรับรู้ส่ิง          

ตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับซ่ึงวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมเป็นสิทธิในสินทรัพยท์างการเงินหรือใน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ทั้งน้ีข้ึนกบัเง่ือนไขของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชก้ารตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 
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4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี             

เงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เพิ่มข้ึน 1,378 - 1,125 - 17,919 16,925 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เพิ่มข้ึน 65,409 50,117 83,816 66,228 16,793 - 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง (125) - (155) - (127) - 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน

(ลดลง) (63,906) (50,117) (82,536) (66,228) 1,253 16,925 

       

  (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2556 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2555 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กาํไรหรือขาดทุน:     

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) (18,660) (16,111) 83,817 83,153 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (ลดลง)  29 - (33) - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่เพิ่มข้ึน (ลดลง) 18,631 16,111 (83,784) (83,153) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาท) - - (0.02) (0.02) 
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายนํา้ประปา 

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปารับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัส่งนํ้ าประปาใหแ้ก่การประปาส่วน

ภูมิภาคแล้ว รายได้จากการขายนํ้ าประปาแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับปริมาณนํ้าประปาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจง้หน้ีซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการท่ีใหแ้ลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภาระท่ีจะตอ้งจ่าย 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง

โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

5.4 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลอื 

 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตนํ้าประปาเม่ือมีการเบิกใช ้
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5.5 เงนิลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

0 ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน0  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน 

5.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 ตน้ทุนการลงทุนในบริษทัยอ่ยไดแ้ก่มูลค่าท่ีบริษทัฯจ่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย

ท่ีประกอบกิจการภายใตส้ัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปากบัการประปาส่วน

ภูมิภาคและสมัปทานท่ีไดรั้บจากกิจการหรือหน่วยงานของภาครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลาในการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บสิทธิและสัมปทานอนัจาํกดัตามท่ีกาํหนดในสัญญาใหสิ้ทธิและสัมปทาน อีก

ทั้งทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการประกอบกิจการของบริษทัย่อยยงัมีภาระผูกพนัท่ีผูไ้ด้รับสิทธิ

จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค ดงันั้น ตน้ทุนการลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบกิจการ

ภายใตส้ญัญาใหสิ้ทธิและสมัปทานดงักล่าวส่วนหน่ึงถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าในสิทธิ

ในการประกอบกิจการภายใตส้ัญญาให้สิทธิและสัมปทานท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯตดัจาํหน่าย

ส่วนดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาใหสิ้ทธินบัจากวนัท่ีลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น

และแสดงเป็นค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน        

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สําหรับบริษทัย่อยท่ีโอนการดาํเนินงานโดยส่วนใหญ่มาท่ีบริษทัฯหลงัจากท่ีบริษทัฯเขา้ลงทุนใน

บริษทัยอ่ยดงักล่าวเพื่อเป็นการลดตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทัฯในอนาคต ตน้ทุนการลงทุนใน

บริษทัย่อยนั้นส่วนหน่ึงถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการดาํเนินงานส่วนดงักล่าว ซ่ึง

บริษทัฯตดัจาํหน่ายส่วนดงักล่าวโดยวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลาของสญัญาซ้ือขายนํ้าประปาระหวา่ง

บริษทัฯกบัการประปาส่วนภูมิภาคนบัจากวนัท่ีลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้นและแสดงเป็นค่าตดัจาํหน่าย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทัฯ

คาํนวณโดยการใชว้ิธีผนัแปรตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีคาํนวณดงัน้ี 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด  x  

  อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด + ประมาณการ  

  จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญา

ซ้ือขายนํ้าประปา) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาสุทธิ                 

ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาทั้งหมด – ค่าเส่ือมราคา

สะสมถึงวนัตน้งวด 

 สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าก่อสร้างโรงผลิตนํ้ าประปา และ

ระบบในการจ่ายนํ้าประปา รวมทั้งดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง  

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพย์

นั้นออกจากบญัชี 
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5.8 สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ และค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ซ่ึงตอ้งโอนให้แก่การประปาส่วน

ภูมิภาคเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา ไดแ้ก่ ท่ีดิน โรงผลิต

นํ้ าประปา และระบบในการจ่ายนํ้ าประปา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ      

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาคาํนวณโดยการใช้วิธี       

ผนัแปรตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีคาํนวณดงัน้ี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด

อายสุัญญาสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัราส่วนการผลิต 

  นํ้าประปาสาํหรับงวด 

   

อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด + ประมาณการ  

  จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญา

ใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา) 

   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอน              

เม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุ

สัญญาฯทั้งหมด - ค่าตดัจาํหน่ายสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงานระหวา่งก่อสร้าง 

5.9 สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียและค่าตัดจําหน่าย 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดั

นํ้ าเสีย (“สิทธิการดาํเนินงาน”) ในราคาทุนท่ีซ้ือมา โดยปันส่วนค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและ

จาํหน่ายนํ้ าประปา และค่าสิทธิในการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียตามสัดส่วนรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บท่ี

คาํนวณได ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ก) สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา 

 สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินงานดงักล่าวคาํนวณ

โดยใชว้ิธีผนัแปรตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีคาํนวณดงัน้ี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด  

  x อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปาสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้าประปา  

  สาํหรับงวด + ประมาณการจาํนวนผลผลิตในอนาคตของการผลิต

นํ้าประปาจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินงาน) 
   

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํ้าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา – ค่าตดัจาํหน่าย

สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ข) สิทธิในการให้บริการบําบัดนํา้เสีย 

สิทธิในการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่

การดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินงานดงักล่าวคาํนวณโดยใชว้ิธีผนัแปร

ตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีคาํนวณดงัน้ี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด   

  x อตัราส่วนการบาํบดันํ้าเสียสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการบาํบดันํ้าเสียสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตจริงของการบาํบดันํ้าเสียสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตจริงของการบาํบดันํ้าเสียสาํหรับงวด 

  + ประมาณการจาํนวนผลผลิตในอนาคตของการบาํบดันํ้าเสียจนถึง

วนัส้ินสุดสัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินงาน) 
   

สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดั       

นํ้าเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย – ค่าตดัจาํหน่าย

สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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5.10 สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและค่าตัดจําหน่าย 

 ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสามญับริษทั 

ประปาปทุมธานี จาํกดั ในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของบริษทัยอ่ยดงักล่าวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ท่ีมีอายใุชง้านจาํกดั ซ่ึงเเสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมเเละค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯคิดค่าตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํ้ าประปาท่ีเหลืออยูข่องบริษทัยอ่ยดงักล่าว นบัจากวนัท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสามญับริษทัยอ่ย (ประมาณ 

16 ปี) เเละจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 

บริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินการผลิต

เเละจาํหน่ายนํ้ าประปาทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สินทรัพยท่ี์ทาํให้ไดม้าซ่ึงงานบริหารจดัการและบาํรุงรักษา) ของบริษทัยอ่ย 

แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุาร

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (5 ปี) และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว

เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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5.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่

มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของ               

สญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่

ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์

ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํ้ าประปาเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง

มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะ         

สูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นราย

เดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย          

เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน   

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาํไรหรือ

ขาดทุน  

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลกาํไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.17 การบัญชีสําหรับการป้องกนัความเส่ียง - การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 บริษัทร่วมได้นําการบัญชีสําหรับการป้องกันความเส่ียงมาใช้เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกาํหนดให้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกนั

ความเส่ียง (Hedged item) และเงินกูย้ืมระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการป้องกนัความเส่ียง (Hedging instrument) บริษทัร่วมบนัทึกรายการดงักล่าวโดยใชก้ารบญัชี

ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสดจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล

ของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เม่ือรายการท่ีมีการป้องกนั

ความเส่ียงมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนั 

6. การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้ง

ใช้การประมาณและการตั้ งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ    

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ตน้ทุนขายและบริการ - - 31 28 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 100 116 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื

ขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ี

กาํหนดต่อปี 

รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 1,105 607 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดอ่ื้น 2 - - - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีอ้ืน่ - บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)                                     

(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 5,779 238 5,779 238 

 5,779 238 5,779 238 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 20) 

    

บริษทัยอ่ย - - 2,983 2,658 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 66 100 66 100 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 66 100 3,049 2,758 

     

เจ้าหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ลกัษณะ           

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2556 

 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งปี 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2556 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั  บริษทัยอ่ย     

เงินตน้  2,092,500 - (310,000) 1,782,500 

ดอกเบ้ีย  1,163 99,894 (99,849) 1,208 

รวม  2,093,663 99,894 (409,849) 1,783,708 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและ

ดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั      

เงินตน้ - - 1,782,500 2,092,500 

ดอกเบ้ีย - - 1,208 1,163 

รวม - - 1,783,708 2,093,663 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - (311,208) (311,163) 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ - - 1,472,500 1,782,500 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ี

กาํหนด (MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีกาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกนัยายน 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 73 66 52 45 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 1 1 1 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน 6 - 5 - 

รวม 81 67 58 46 
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8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 515 515 105 105 

เงินฝากธนาคาร 2,147,510 2,676,350 1,642,571 2,098,286 

รวม 2,148,025 2,676,865 1,642,676 2,098,391 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 

0.125 ถึง 4.00 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.10 ถึง 3.50 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ยอดคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินฝากประจําธนาคาร

ระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.85 ถึง 4.68 ต่อปี (2555: ร้อยละ 2.28 ถึง 

5.25 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

เงนิฝากประจําธนาคาร 2,325,796 1,769,990 

 2,325,796 1,769,990 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าซ่ึงแสดงตามมูลค่ายุตธิรรม   

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 556,958 682,762 

ตราสารหน้ีรัฐวสิาหกิจ 497,914 - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 193,623 514,678 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 104,750 129,137 

 1,353,245 1,326,577 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 3,679,041 3,096,567 

10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่มีอายหุน้ีคงคา้งนบัจาก

วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 ยอดคงเหลือดงักล่าวประกอบดว้ย เงินฝากประจาํอาย ุ15 เดือนและ 22 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

3.50 ถึง 4.00 ต่อปี 
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12. วตัถุดิบและวสัดุคงเหลอื 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

วตัถุดิบ 5,565 7,453 2,811 5,016 

อะไหล่ 16,625 16,190 9,301 9,991 

รวม 22,190 23,643 12,112 15,007 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวา่งปี 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ   

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์  

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

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 1,105,415 606,606 

     4,698,310 4,698,310 1,105,415 606,606 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (1,433,051) (1,211,557) - - 

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

รวม     3,245,259 3,466,753 1,105,415 606,606 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปี 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เป็น

จาํนวน 379 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด เม่ือวนัท่ี                

7 มีนาคม 2556  

ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั เป็น

จาํนวน 726 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด เม่ือวนัท่ี             

25 กรกฎาคม 2556 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

14.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 25 30 2,756,080 2,766,100 2,904,996 2,771,313 

รวม     2,756,080 2,766,100 2,904,996 2,771,313 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 25 30 2,756,080 2,766,100 2,756,080 2,766,100 

รวม     2,756,080 2,766,100 2,756,080 2,766,100 
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14.2 ส่วนแบ่งกาํไร 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

 2556 2555 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 62,534 16,505 

รวม 62,534 16,505 

14.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 3,245,000 - 

รวม 3,245,000 - 

14.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี                          

31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 

ปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

กาํไรสาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

บริษทั ซีเค                 

พาวเวอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

5,500 9,200 50,526 45,154 25,054 22,881 5,679 2,578 249 55 

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทัฯไดใ้ห้การสนับสนุนทางการเงิน โดยการคํ้ าประกันบริษทั ซีเค                 

พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัร่วม”) โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนบัสนุนในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึงของบริษทัร่วมไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกับการกูย้ืมรวมถึงการผิดนัดชาํระหน้ีกับ

ธนาคารผูใ้ห้กูข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 30) รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

154 ลา้นบาท  
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ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 

9,200 ลา้นบาท เป็น 3,067 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุน้สามญัเป็นจาํนวน 613 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 10 บาท ทั้งน้ี ส่วนทุนท่ีลดลงจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษทัร่วมไดจ้ด

ทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2556 โดยบริษทัฯไดรั้บชาํระเงิน          

ค่าหุ้นจากการลดทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเป็นจาํนวน 1,840 ลา้นบาทแลว้ใน

เดือนกมุภาพนัธ์ 2556 

ต่อมา ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัน้ี 

ก)   อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,067 ลา้นบาท เป็น 4,600 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 153 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพ่ือเสนอขายผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ในราคาหุน้ละ 40 บาท  

ข)   อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิมท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท จาํนวน 460 

ลา้นหุน้ เป็นหุน้ละ 5 บาท จาํนวน 920 ลา้นหุน้  

ค)   อนุมติัให้แปรสภาพจากบริษทัจาํกัดเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ง)   อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,600 ลา้นบาท เป็น 5,500 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัจาํนวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นใหแ้ก่

ประชาชนทัว่ไป 

บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ จาํนวน 1,840 ลา้นบาท

แลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัฯ ไดข้ายหุน้สามญัของบริษทัร่วมจาํนวน 999,999 หุน้ ในราคาหุน้ละ 

13 บาท รวมเป็นเงินจาํนวนประมาณ 13 ลา้นบาท และไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 15 

กรกฎาคม 2556 โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นกัลงทุนทัว่ไป ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วม

ดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 ทั้งน้ีบริษทัฯรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมสาํหรับไตรมาสท่ีสามของปี 2556 จาํนวน

เงินประมาณ 3 ลา้นบาท (กาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ลา้นบาท) และรับรู้กาํไร

เสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม (Deemed disposals) ในกาํไรหรือขาดทุน

ในงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสท่ีสามของปี 2556 จาํนวนเงินประมาณ 110 ลา้นบาท โดยแสดง

ภายใตห้วัขอ้ “กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม” 

หุน้สามญัของบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถืออยูจ่าํนวน 189.1 ลา้นหุน้ ติดเง่ือนไขหา้มซ้ือขาย (Silent period) 

เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯสามารถทยอย

ขายหุ้นดงักล่าวไดภ้ายหลงัจากวนัท่ีหุ้นมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ภายใตข้อ้บงัคบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

สินทรัพยใ์น              

การผลิตนํ้าประปา งานระหวา่งก่อสร้าง 

อาคารและ                     

ส่ิงปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ เคร่ืองมือ รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2555 480,681 10,799,223 15,785 52,559 99,104 53,332 21,784 11,522,468 

ซ้ือเพิม่ - - 4,027 493 6,882 2,040 336 13,778 

จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - (3,204) - (821) (2,437) - (6,462) 

โอนเขา้ (ออก) - - (2,919) - 2,919 - - - 

31 ธนัวาคม 2555 480,681 10,799,223 13,689 53,052 108,084 52,935 22,120 11,529,784 

ซ้ือเพิม่ 44,740 - 105,553 - 6,169 1,139 441 158,042 

จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - (9,346) - (4,257) (666) (754) (15,023) 

โอนเขา้ (ออก) - - (92) 183 (2) - - 89 

31 ธนัวาคม 2556 525,421 10,799,223 109,804 53,235 109,994 53,408 21,807 11,672,892 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

1 มกราคม 2555 - 2,168,299 - 7,785 69,287 25,836 19,228 2,290,435 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 346,609 - 3,186 12,938 8,308 946 371,987 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - - (802) (1,702) - (2,504) 

31 ธนัวาคม 2555 - 2,514,908 - 10,971 81,423 32,442 20,174 2,659,918 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 353,172 - 2,485 13,486 7,845 917 377,905 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - - (3,802) (666) (731) (5,199) 

31 ธนัวาคม 2556 - 2,868,080 - 13,456 91,107 39,621 20,360 3,032,624 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี           

31 ธนัวาคม 2555 480,681 8,284,315 13,689 42,081 26,661 20,493 1,946 8,869,866 

31 ธนัวาคม 2556 525,421 7,931,143 109,804 39,779 18,887 13,787 1,447 8,640,268 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2555 (357 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํ้าประปาและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 371,987 

2556 (363 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํ้าประปาและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 377,905 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สินทรัพย ์  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    

  ในการผลิต งานระหวา่ง ส่ิงปรับปรุง และอุปกรณ์    

 ท่ีดิน นํ้าประปา ก่อสร้าง อาคาร สาํนกังาน ยานพาหนะ เคร่ืองมือ รวม 

ราคาทุน          

1 มกราคม 2555 425,949 10,799,223 15,785 52,559 55,616 30,893 9,831 11,389,856 

ซ้ือเพ่ิม - - 4,027 493 2,562 685 6 7,773 

จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - (3,204) - (821) (1,313) - (5,338) 

โอนเขา้ (ออก) - - (2,919) - 2,919 - - - 

31 ธนัวาคม 2555 425,949 10,799,223 13,689 53,052 60,276 30,265 9,837 11,392,291 

ซ้ือเพ่ิม 44,740 - 105,553 - 2,846 - 6 153,145 

จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - (9,346) - - - - (9,346) 

โอนเขา้ (ออก) - - (92) 183 - - - 91 

31 ธนัวาคม 2556 470,689 10,799,223 109,804 53,235 63,122 30,265 9,843 11,536,181 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

1 มกราคม 2555 - 2,168,299 - 7,785 30,220 13,608 8,384 2,228,296 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 346,609 - 3,186 10,402 5,279 534 366,010 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - - - (802) (1,313) - (2,115) 

31 ธนัวาคม 2555 - 2,514,908 - 10,971 39,820 17,574 8,918 2,592,191 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 353,172 - 2,485 10,766 4,934 516 371,873 

31 ธนัวาคม 2556 - 2,868,080 - 13,456 50,586 22,508 9,434 2,964,064 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธนัวาคม 2555 425,949 8,284,315 13,689 42,081 20,456 12,691 919 8,800,100 

31 ธนัวาคม 2556 470,689 7,931,143 109,804 39,779 12,536 7,757 409 8,572,117 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี          

2555 (354 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํ้ าประปาและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 366,010 

2556 (360 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํ้ าประปาและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 371,873 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี

จํานวนเงินประมาณ 84 ล้านบาท (2555: 77 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 32 ล้านบาท                    

2555: 24 ลา้นบาท) 

16. สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาฯ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  โรงผลิต   

  นํ้าประปาและ   

  ระบบในการจ่าย งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน นํ้าประปา ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2555 418,088 5,971,661 - 6,389,749 

31 ธนัวาคม 2555 418,088 5,971,661 - 6,389,749 

ซ้ือเพิ่ม - - 43,029 43,029 

31 ธนัวาคม 2556 418,088 5,971,661 43,029 6,432,778 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม      

1 มกราคม 2555 215,459 2,806,870 - 3,022,329 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,187 261,776 - 278,963 

31 ธนัวาคม 2555 232,646 3,068,646 - 3,301,292 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,147 262,551 - 279,698 

31 ธนัวาคม 2556 249,793 3,331,197 - 3,580,990 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2555 185,442 2,903,015 - 3,088,457 

31 ธนัวาคม 2556 168,295 2,640,464 43,029 2,851,788 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี   

2555    278,963 

2556    279,698 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด จะถูกโอนให้กับการประปา            

ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี 
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17.  สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสีย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ                           

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย 1,410,075 1,410,075 

หกั  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ                                            

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่ายสะสม (142,957) (105,914) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ                                               

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย - สุทธิ 1,267,118 1,304,161 

18. สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 3,169,109 3,169,109 

หกั สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาตดัจาํหน่ายสะสม (1,259,750) (1,064,804) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา - สุทธิ 1,909,359 2,104,305 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาทุน  

1 มกราคม 2555 14,104 

31 ธนัวาคม 2555 14,104 

31 ธนัวาคม 2556 14,104 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม  

1 มกราคม 2555 1,095 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,663 

31 ธนัวาคม 2555 2,758 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,659 

31 ธนัวาคม 2556 4,417 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

31 ธนัวาคม 2555 11,346 

31 ธนัวาคม 2556 9,687 
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20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,901 2,577 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 26,550 40,378 15,347 33,270 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 66 100 148 181 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,818 1,889 2,116 - 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,305 819 1,416 819 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - 

 กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

3,640 

 

3,652 

 

3,175 

 

3,090 

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 1,376 10,775 1,376 10,775 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 80,269 52,510 48,409 31,028 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 133,024 110,123 74,888 81,740 

21. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) การชาํระคืน 2556 2555 

1. MLR - อตัราท่ีระบุในสญัญา

ระหวา่ง 2.00% - 2.25% 

ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 

2562 1,110,000 1,240,000 

2. MLR - อตัราท่ีระบุในสญัญา

ระหวา่ง 2.00% - 2.25% 

ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนธนัวาคม 2552 ถึงเดือนกนัยายน 

2562 2,070,000 2,430,000 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ         

6 เดือน บวกส่วนต่างท่ีกาํหนด

ต่อปี 

ชาํระคืนคร้ังเดียวทั้งจาํนวนภายในวนัท่ี 

9 พฤษภาคม 2563 

2,760,000 2,760,000 

รวม 5,940,000 6,430,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (510,000) (490,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,430,000 5,940,000 

  เงินกูย้ืมระยะยาวในขอ้ 2. และขอ้ 3. ระบุเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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22. หุ้นกู้ 

      (หน่วย: พนับาท) 

   วนัท่ีครบ  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้ กาํหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 2556 2555 

    (ร้อยละต่อปี)   

1 5 ปี 26 กมุภาพนัธ์ 2552 26 กมุภาพนัธ์ 2557 4.75 1,700,000 1,700,000 

2 7 ปี 26 กมุภาพนัธ์ 2552 26 กมุภาพนัธ์ 2559 5.35 1,800,000 1,800,000 

3 7 ปี  22 กมุภาพนัธ์ 2555 22 กมุภาพนัธ์ 2562 4.40 1,500,000 1,500,000 

4 10 ปี 22 กมุภาพนัธ์ 2555 22 กมุภาพนัธ์ 2565 4.60 2,000,000 2,000,000 

รวม   7,000,000 7,000,000 

หกั หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    (1,700,000) - 

หกั ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (7,196) (9,529) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  5,292,804 6,990,471 

หุน้กูข้องบริษทัฯทั้งหมด มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            

แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนต์น้ปี 14,780 12,065 6,577 4,999 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,099 2,760 1,544 1,378 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 612 483 263 200 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี - (528) - - 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานปลายปี 18,491 14,780 8,384 6,577 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,099 2,760 1,544 1,378 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 612 483 263 200 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 3,711 3,243 1,807 1,578 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนขายและบริการ 1,444 1,266 174 148 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,267 1,977 1,633 1,430 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 4.0 4.0 4.0 4.0 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1.5 - 7.0 1.5 - 7.0 5.0 5.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0 - 14.0 0 - 14.0 0 - 14.0 0 - 14.0 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2556 18,491 8,384 

ปี 2555 14,780 6,577 

ปี 2554 12,065 4,999 

ปี 2553 9,259 3,623 

ปี 2552 6,501 2,408 
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24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

25. สํารองอืน่ 

 ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 

กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 156,493 145,359 72,417 69,164 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 379,564 373,650 371,873 366,010 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้ง

โอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯ 279,698 278,963 - - 

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 221,494 222,101 

ค่าบริหารและจดัการ - - 31,462 28,366 

ค่าใชจ่้ายในการผลิตและซ่อมบาํรุง 762,515 730,454 458,181 444,626 
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27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 335,191 259,527 187,929 97,671 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (18,676) 83,797 (16,111) 83,153 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี 16 20 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 316,531 343,344 171,818 180,824 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ี

ใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,113,698 2,698,619 2,731,137 2,221,665 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 622,740 620,682 546,227 510,983 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลง

อตัราภาษี 16 20 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (238,632) (295,872) (191,576) (247,645) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 53,554 65,357 46,865 57,134 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (8,893) (208) (8,615) (129) 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (290,557) (174,624) (221,083) (139,519) 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม 178,303 127,989 - - 

รวม (306,225) (277,358) (374,409) (330,159) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 316,531 343,344 171,818 180,824 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

1 มกราคม 

2555 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

1 มกราคม 

2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       

ค่าเส่ือมราคาสะสม - ซอฟทแ์วร์ - 20 32 - 20 32 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,698 2,971 2,579 1,677 1,315 1,150 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - - 73,665 - - 73,665 

รวม 3,698 2,991 76,276 1,677 1,335 74,847 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       

ค่าเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพยใ์นการผลิต

นํ้าประปา (37,815) (55,399) (49,482) (37,815) (55,399) (49,482) 

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํ้าประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดั

จาํหน่ายสะสม (12,796) (10,805) (8,440) (12,796) (10,805) (8,440) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม -สินทรัพยใ์นการผลิต

นํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯ (7,340) (8,608) (6,800) - - - 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,183) (1,359) - (1,183) (1,359) - 

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

ในการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด

อายสุญัญาฯจากการรวมธุรกิจ (8,595) (9,511) (10,428) - - - 

รวม (67,729) (85,682) (75,150) (51,794) (67,563) (57,922) 

 ในไตรมาสสามปี 2556 กรมสรรพากรเขา้ตรวจสอบการชาํระภาษีของบริษทัฯ  และไดป้ระชุมหารือกบั

บริษทัฯ เก่ียวกบัระยะเวลาการใชสิ้ทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามบตัรส่งเสริมการลงทุน

ของบริษทัฯ ซ่ึงส้ินสุดในเดือนกรกฎาคม 2555 ว่าไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากบริษทัฯยืน่ชาํระภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากการขายนํ้ าประปาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2547 ดงันั้น สิทธิประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของบริษทัฯ ควรจะส้ินสุดในเดือนมกราคม 2555 (ไม่ใช่เดือนกรกฎาคม 2555)  นอกจากน้ี เงินปันผล

จ่ายระหว่างกาลท่ีจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนสิงหาคม 2555 บริษทัฯไม่ไดห้ักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย

สาํหรับเงินปันผลท่ีจ่ายจากกาํไรสุทธิเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 - กรกฎาคม 2555 ซ่ึงบริษทัฯมีหนา้ท่ีตอ้ง

หกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายตามประมวลรัษฎากร ในไตรมาสส่ีปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ายชาํระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 200 ลา้นบาท และภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ี

จ่ายดงักล่าวรวมทั้งเงินเพิ่มจากการชาํระภาษีล่าชา้จาํนวน 60 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 260 ลา้นบาท 

โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระภาษีและเงินเพิ่มทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน 2556 ครบถว้นแลว้ 
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 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั 

 ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2552 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิจาก

สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีปทุมธานี 1 ซ่ึงจากการประเมินของสาํนกังานดงักล่าว ทาํให้บริษทัยอ่ยตอ้ง

เร่ิมจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ

ประเมินดงักล่าว บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2551 ถึงปี 2554 เป็นจาํนวนรวม 580 

ลา้นบาทเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินดงักล่าว บริษทัยอ่ย

จึงไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นการประเมินภาษีอากรกบัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมสรรพากรตั้งแต่

ไตรมาสสองของปี 2552  

 ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปี 2555 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ว่า บริษทัย่อยสามารถใชผ้ลขาดทุนสุทธิไดต้ามท่ีบริษทัยอ่ยเคยยื่นไวเ้ดิม ซ่ึงจากคาํ

วินิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าว บริษทัยอ่ยมีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตั้งแต่ไตรมาสสามปี 2554 เป็นตน้ไป

จาํนวน 86 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัยอ่ยมีสิทธิไดรั้บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดจ่้ายชาํระไปแลว้ของปี 

2551 ถึงปี 2553 คืน โดยบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีชาํระแลว้ของปี 2551 ถึง

ปี 2553 เป็นจาํนวนเงินรวม 386 ลา้นบาท บริษทัย่อยจึงไดก้ลบัรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 

2554 ท่ีบนัทึกไวเ้กินจาํนวน 91 ลา้นบาท เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในไตรมาสหน่ึง

ของปี 2555 

ในเดือนกนัยายน 2555 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้คืนเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2551 จาํนวน 

62 ลา้นบาท จากสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้นใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในไตรมาสสามของปี 2555 และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัย่อยไดรั้บ

หนงัสือแจง้คืนเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2552 และปี 2553 จาํนวน 143 ลา้นบาท และ 182 ลา้น

บาท ตามลาํดบั จากสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้น

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในปีปัจจุบนัแลว้ 

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตนํ้ าประปา    

ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2437(2)/2553 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2553 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด

บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

- การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ของการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีเขา้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริม มีกาํหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี                    

30 กนัยายน 2553)  



 

  34 

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ

ฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 5177(2)/2556 เม่ือวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2556 (แทนบตัรเดิมเลขท่ี 1382(2)2545 ซ่ึงส้ินสุดการส่งเสริมการลงทุนในปี 2555) 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

- การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ของการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีเขา้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียน เฉพาะค่าซ่อมแซม

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเสียหายเน่ืองจากนํ้ าท่วม มีกาํหนดระยะเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556) 

 รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนสามารถสรุปไดต่้อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 2,000,525 1,782,494 1,408,447 1,436,466 3,408,972 3,218,960 

29. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 2,573,765 2,337,504 2,358,836 2,040,841 

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

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.65 0.59 0.59 0.51 
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30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายนํ้ าประปา และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 

รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม

ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย และพนกังานบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่าย

สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

น้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังาน

นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ 3 ลา้นบาท) 

(2555: 6 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท) 

32. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม

จนถึงเดือนธนัวาคม 2554  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 

16 มีนาคม 2555 997,500 0.25 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน

ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ

เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2555  

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                   

26 กรกฎาคม 2555 877,800 0.22 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555  1,875,300 0.47 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนมกราคม

จนถึงเดือนกรกฎาคม 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 

22 มีนาคม 2556 39,897 0.01 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือน

กรกฎาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 2555  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 

22 มีนาคม 2556 957,536 0.24 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 

22 มีนาคม 2556 199,487 0.05 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ

เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2556  

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี               

26 กรกฎาคม 2556 997,497 0.25 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  2,194,417 0.55 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเตรียม

พ้ืนท่ีก่อสร้างของโรงผลิตนํ้ าประปา งานวางระบบท่อจ่ายนํ้ าและซ่อมแซมระบบท่อส่งนํ้ าประปา 

และงานออกแบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (2555: 1 ลา้นบาท) 

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอืน่ 

ก) บริษทัฯไดท้าํสญัญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั 0ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 0

จาํกดั (“บริษทัย่อย”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงรักษา ระบบ

ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย โดยภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา

ดงักล่าวบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ข) บริษทั ประปาปทุมธานี จ◌าํกดั ไดท้าํสญัญาการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 

จาํกดั เพื่อให้บริษทัดงักล่าวทาํการซ่อมบาํรุงรักษา โดยภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาดงักล่าว บริษทั 

ประปาปทุมธานี จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปี เร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 

31 ลา้นบาท (2555: 8 ลา้นบาท) 
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33.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินท่ีใชเ้ป็นอาคารสํานักงาน อายุของ

สญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2578  

บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

จ่ายชาํระ 2556 2555 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2 3 

มากกวา่ 5 ปี 10 9 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯมีรายจ่ายตามสญัญาเช่าจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2555: 1 ลา้นบาท) 

33.4 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 275 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 97 ลา้นบาท) (2555: 265 ลา้น

บาท (เฉพาะกิจการ: 87 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

คํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้าประปา

กบัการประปาส่วนภูมิภาค 220 210 60 50 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 55 55 37 37 

รวม 275 265 97 87 

33.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัท ประปาปทุมธานี จํากดั 

 ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดถู้กบุคคลหน่ึงยื่นคาํเสนอ   

ขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอ้พิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัย่อย          

(ผูค้ดัคา้นท่ี 2) ร่วมกบัการประปาส่วนภูมิภาค (ผูค้ดัคา้นท่ี 1) เป็นจาํนวนทุนทรัพยร์วมประมาณ 65 

ลา้นบาท จากการละเมิดสิทธิของบุคคลดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากการก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้ าประปา 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทดงักล่าว  
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 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2549 บุคคลดงักล่าวไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคดัคา้นคาํช้ีขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการท่ีใหย้กคาํเสนอขอ้พิพากษาดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไม่ไดต้ั้งสาํรองเผือ่ผลเสียหายจากขอ้พิพาทดงักล่าวไวใ้นบญัชีเน่ืองจากฝ่าย

บริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่จะไม่มีค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัจากขอ้พิพาทดงักล่าว  

34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  เงินให้

กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯ

และบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และมีความเส่ียง

จากการกระจุกตวัของลูกหน้ี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกคา้หลกัรายเดียวคือการประปาส่วน

ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว จาํนวนเงิน

สูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดง

อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 

เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หุ้นกูแ้ละ             

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัราตลาดใน

ปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,426 - - 712 10 2,148 0.125 - 4.000 

เงินลงทุนชัว่คราว 3,574 - - - 105 3,679 1.85 - 4.68 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 540 540 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 400 - - - 400 3.50 - 4.00 

 5,000 400 - 712 655 6,767  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 133 133 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 5,940 - 5,940 3.725 - 5.000 

หุน้กู ้ 1,700 1,799 3,494 - - 6,993 4.40 - 5.35 

 1,700 1,799 3,494 5,940 133 13,066  

        

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,264 - - 1,399 14 2,677 0.10 - 3.50   

เงินลงทุนชัว่คราว 2,967 - - - 129 3,096 2.28 - 5.25  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 452 452 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 200 - - - 200 4.00 

 4,231 200 - 1,399 595 6,425  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 110 110 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 6,430 - 6,430 3.9813 - 5.1250 

หุน้กู ้ - 3,497 3,493 - - 6,990 4.40 - 5.35 

 - 3,497 3,493 6,430 110 13,530  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,016 - - 619 8 1,643 0.125 - 4.000 

เงินลงทุนชัว่คราว 3,574 - - - 105 3,679 1.85 - 4.68 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 380 380 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 200 - - - 200 3.5 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - 1,784 - 1,784 4.875 - 5.125 

 4,590 200 - 2,403 493 7,686  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 75 75 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 5,940 - 5,940 3.725 - 5.000 

หุน้กู ้ 1,700 1,799 3,494 - - 6,993 4.40 - 5.35 

 1,700 1,799 3,494 5,940 75 13,008  

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,089 - - 1,003 6 2,098 0.375 - 3.500 

เงินลงทุนชัว่คราว 2,967 - - - 129 3,096 2.28 - 5.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 296 296 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - 2,094 - 2,094 5.00 - 5.25 

 4,056 - - 3,097 431 7,584  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 82 82 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 6,430 - 6,430 3.9813 - 5.1250 

หุน้กู ้ - 3,497 3,493 - - 6,990 4.40 - 5.35 

 - 3,497 3,493 6,430 82 13,502  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสิน

ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็น

อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ี

เหมาะสม  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่าย

ดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) หุน้กูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแส

เงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสาํหรับเงินกูย้มืท่ีมี

เง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัมีมูลค่าโดยประมาณ

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินโดยไม่มีผลแตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญั 

35. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.23:1 (2555: 1.31:1) และบริษทัฯ

มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.30:1 (2555: 1.37:1) 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2557 
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