
 

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2560  



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั                        
ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี                             
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ี
ระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ         
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                       
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                     
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปา และสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบาํบัดนํา้เสีย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาของบริษทัฯ สินทรัพยใ์นการผลิต
นํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดสญัญาฯของบริษทัยอ่ย และสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและ
การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียของบริษทัฯ จาํนวนรวม 767 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 
ของค่าใชจ่้ายรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 37 ของค่าใชจ่้ายรวมในงบการเงินรวม                                   
ในการคาํนวณค่าตดัจาํหน่ายดงักล่าว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีผนัแปรตามจาํนวนหน่วยท่ีผลิต ซ่ึงตอ้งใช ้                             
การประมาณการจาํนวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญาซ้ือขายนํ้าประปา หรือสัญญาการให้
สิทธิดาํเนินงาน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการจาํนวนหน่วยผลิตในอนาคต โดยพจิารณาจาก
ปริมาณการผลิตในปัจจุบนั กาํลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร ปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้าของผูบ้ริโภค สภาวะเศรฐกิจ
และอุตสาหกรรม ซ่ึงมีผลต่อการแสดงมูลค่าของค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพย ์

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินขอ้สมมติของฝ่ายบริหารในการประมาณการจาํนวนหน่วยผลิตนํ้าประปาในอนาคต โดยการ
สอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการประมาณการจาํนวนหน่วยผลิต ตรวจสอบอายุ
ของสมัปทานและอายขุองสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียกบั
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และเปรียบเทียบประมาณการจาํนวนหน่วยผลิตนํ้าประปาตามท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
ประมาณการไวก้บัปริมาณการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตจนถึงปัจจุบนั และทดสอบการคาํนวณค่าตดัจาํหน่าย
สาํหรับปีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้                                    
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้           
ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต                
หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ี
ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ     
สูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากการเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือ่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                                  
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2561 
 



บริษทั ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 316,808,375        246,286,986        280,915,300        196,869,602        
เงินลงทุนชัว่คราว 8 2,359,470,155      4,477,538,942      1,744,711,852      3,771,093,280      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 553,314,173        497,006,571        380,288,058        346,050,729        
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 -                           -                           367,433,193        367,422,440        
วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 10 23,054,712          21,700,544          12,696,313          11,646,086          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,903,290          41,035,585          22,500,456          34,988,626          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,279,550,705      5,283,568,628      2,808,545,172      4,728,070,763      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 -                           -                           461,080,000        828,220,000        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                           2,358,675,014      2,580,169,162      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 4,508,502,298      4,507,336,539      4,228,013,282      4,228,013,282      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 29,000,000          15,000,000          -                           -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 775,909,824        916,041,515        714,865,259        855,164,794        
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปากบัภาครัฐ:
   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 15 9,993,245,750      9,960,230,533      9,993,245,750      9,960,230,533      
   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 16 2,270,108,038      2,560,062,990      -                           -                           
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชน 17 1,238,007,688      1,137,733,871      1,238,007,688      1,137,733,871      
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   จากการซ้ือธุรกิจ 18 1,128,552,669      1,323,985,418      -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 4,044,641            5,205,150            -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 3,615,468            2,761,831            -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           8,948,084            -                           8,948,084            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 46,504,062          43,948,712          43,042,488          43,010,062          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 19,997,490,438    20,481,254,643    19,036,929,481    19,641,489,788    
รวมสินทรัพย์ 23,277,041,143    25,764,823,271    21,845,474,653    24,369,560,551    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 127,840,506        324,964,181        88,315,016          289,626,318        
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 480,000,000        1,090,000,000      480,000,000        1,090,000,000      
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 1,000,000,000      -                           1,000,000,000      -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 269,785,430        280,069,856        208,300,796        200,479,209        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 100,018,297        100,955,440        100,018,297        100,955,440        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 68,680,219          58,104,150          46,506,903          37,830,966          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,046,324,452      1,854,093,627      1,923,141,012      1,718,891,933      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 6 -                           -                           5,000,000            5,000,000            
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 21 3,795,000,000      5,855,000,000      3,795,000,000      5,855,000,000      
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 5,395,118,308      6,393,017,554      5,395,118,308      6,393,017,554      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 40,252,967          34,650,832          21,318,624          17,894,998          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 122,439,796        92,672,008          90,586,456          70,889,525          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 9,352,811,071      12,375,340,394    9,307,023,388      12,341,802,077    
รวมหนีสิ้น 11,399,135,523    14,229,434,021    11,230,164,400    14,060,694,010    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 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        
   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 25 1,691,230,767      1,691,230,767 1,691,230,767      1,691,230,767      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,699,628,987      3,432,942,542      1,897,309,885      1,590,866,173      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (582,130,970)       (657,808,002)       -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 11,835,498,385    11,493,134,908    10,615,310,253    10,308,866,541    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 42,407,235          42,254,342          -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,877,905,620    11,535,389,250    10,615,310,253    10,308,866,541    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,277,041,143    25,764,823,271    21,845,474,653    24,369,560,551    

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 5,003,360,943       4,981,686,284       3,364,759,143       3,339,905,444       
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 264,938,943          108,409,053          200,560,551          103,659,043          
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 206,194,672          180,139,377          206,194,672          180,139,377          
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 28 5,474,494,558       5,270,234,714       3,771,514,366       3,623,703,864       
รายไดจ้ากการบริการ 120,748,441          108,743,783          42,787,851            36,932,945            
ดอกเบ้ียรับ 13,119,225            29,162,349            54,429,769            87,875,269            
เงินปันผลรับ 11, 12 -                             -                             962,108,563          782,678,725          
รายไดอ่ื้น 139,085,792          90,948,200            142,109,627          94,071,445            
รวมรายได้ 5,747,448,016       5,499,089,046       4,972,950,176       4,625,262,248       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,564,424,330       1,497,485,032       925,274,978          904,371,302          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 257,303,906          244,344,320          199,357,257          196,204,676          
คา่ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                             -                             221,494,148          222,100,981          
คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 17 50,474,847            43,380,104            50,474,847            43,380,104            
คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
   นํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 18 195,432,749          195,480,491          -                             -                             
รวมค่าใช้จ่าย 2,067,635,832       1,980,689,947       1,396,601,230       1,366,057,063       
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,679,812,184       3,518,399,099       3,576,348,946       3,259,205,185       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 40,185,469            13,934,354            -                             -                             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,719,997,653       3,532,333,453       3,576,348,946       3,259,205,185       
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (407,025,029)         (433,178,951)         (407,025,029)         (433,178,951)         
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,312,972,624       3,099,154,502       3,169,323,917       2,826,026,234       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (632,221,086)         (606,667,937)         (469,823,369)         (434,539,522)         
กําไรสําหรับปี 2,680,751,538       2,492,486,565       2,699,500,548       2,391,486,712       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม



บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียง
   ในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 71,676,718            19,978,476            -                             -                             
กาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,000,314              4,973,988              -                             -                             

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,682,991)             (2,849,112)             821,574                 (668,153)                
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี 72,994,041            22,103,352            821,574                 (668,153)                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2,753,745,579       2,514,589,917       2,700,322,122       2,390,818,559       

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,663,247,846       2,475,559,072       2,699,500,548       2,391,486,712       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,503,692            16,927,493            

2,680,751,538       2,492,486,565       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,736,241,887       2,497,662,424       2,700,322,122       2,390,818,559       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,503,692            16,927,493            

2,753,745,579       2,514,589,917       

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29
  กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.67                       0.62                       0.68                       0.60                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 3,312,972,624    3,099,154,502    3,169,323,917    2,826,026,234    

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 733,990,700       658,231,610       440,352,261       386,950,260       

   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                         -                         221,494,148       222,100,981       

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

      จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 195,432,749       195,480,491       -                         -                         

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 50,474,847         43,380,104         50,474,847         43,380,104         

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 8,412                 (1,258,867)         -                         (373,830)            

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ตอ้งโอน

      เม่ือส้ินสุดอายุสญัญาฯของบริษทัย่อย -                         (7,496,388)         -                         -                         

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (40,185,469)       (13,934,354)       -                         -                         

   เงินปันผลรับ -                         -                         (962,108,563)     (782,678,725)     

   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 862,055             2,461,380           -                         -                         

   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 10,063,547         -                         5,610,428           -                         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,626,487           6,675,290           5,229,739           4,464,867           

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 407,025,029       433,178,951       407,025,029       433,178,951       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 4,678,270,981    4,415,872,719    3,337,401,806    3,133,048,842    

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (58,578,990)       19,899,238         (32,066,351)       18,746,797         

   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ (1,354,168)         407,009             (1,050,227)         330,373             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,038,687         7,333,383           12,488,170         6,402,937           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 457,684             (10,050,670)       469,685             (10,068,070)       

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (201,498,776)     (126,503,237)     (205,686,403)     (108,106,587)     

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,576,069         3,916,572           8,675,937           8,248                 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,930,496)         (3,377,180)         (779,146)            (3,377,180)         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,437,980,991    4,307,497,834    3,119,453,471    3,036,985,360    

   จ่ายดอกเบ้ีย (405,861,418)     (461,077,837)     (405,861,418)     (461,077,837)     

   จ่ายภาษีเงินได้ (614,889,504)     (574,272,856)     (442,510,247)     (412,854,438)     

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,417,230,069    3,272,147,141    2,271,081,806    2,163,053,085    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)



บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 2,114,513,178    1,467,556,813    2,022,825,819    1,653,175,132    

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (14,000,000)       (15,000,000)       -                         -                         

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         367,140,000       367,140,000       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (12,731,564)       (210,902,770)     (10,472,329)       (209,377,837)     

จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ (45,656,464)       (71,487,063)       (45,656,464)       (71,487,063)       

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน (403,297,732)     (1,448,924,964)  (403,297,732)     (1,448,924,964)  

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุสญัญาฯ

   ของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน (440,000)            (84,079,478)       -                         -                         

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน (15,944,106)       -                         (15,944,106)       -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                         1,258,879           -                         373,832             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ตอ้งโอน

      เม่ือส้ินสุดอายุสญัญาฯของบริษทัย่อย -                         9,100,000           -                         -                         

รับเงินปันผล 111,938,666       41,603,871         962,108,563       782,678,725       

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         (20,716,950)       -                         (20,716,950)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,734,381,978    (331,591,662)     2,876,703,751    1,052,860,875    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                         1,500,000,000    -                         1,500,000,000    

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (2,670,000,000)  (770,000,000)     (2,670,000,000)  (770,000,000)     

ชาํระคืนหุน้กู้ -                         (1,800,000,000)  -                         (1,800,000,000)  

เงินปันผลจ่าย (2,393,739,859)  (2,393,814,211)  (2,393,739,859)  (2,393,814,211)  

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (17,350,799)       (15,124,320)       -                         -                         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,081,090,658)  (3,478,938,531)  (5,063,739,859)  (3,463,814,211)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 70,521,389         (538,383,052)     84,045,698         (247,900,251)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 246,286,986       784,670,038       196,869,602       444,769,853       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 316,808,375       246,286,986       280,915,300       196,869,602       

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 138,551             (75,091)              138,551             (75,091)              

   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (7,792,159)         (1,076,817)         (7,792,159)         (1,076,817)         

   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 4,236,550           4,299,536           4,236,550           4,299,536           

   โอนเงินมดัจาํไปเป็นงานระหว่างก่อสร้าง -                         1,255,530           -                         1,255,530           

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของอุปกรณ์ 1,244,416           19,472,534         1,244,416           19,472,534         

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ 7,703,668           284,823,908       7,703,668           284,823,908       

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุสญัญาฯของบริษทัย่อย -                         12,705,402         -                         -                         

   โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็น (มาจาก) สินทรัพย์

      ในการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ 7,700,000           (72,000)              7,700,000           (72,000)              

   โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็นสิทธิในการดาํเนินการผลิต

      และจาํหน่ายนํ้าประปา และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน 134,711,099       -                         134,711,099       -                         

   โอนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ ไปเป็นสิทธิในการดาํเนินการผลิต

      และจาํหน่ายนํ้าประปา และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน (93,459)              -                         (93,458)              -                         

   โอนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (502,111)            -                         (502,111)            -                         

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง -                         4,454,865           -                         4,454,865           

   สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง -                         173,103,346       -                         173,103,346       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) ผลแตกต่าง ส่วนของ
จากการวดั ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง ของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

มูลค่าเงินลงทุน จากการป้องกนั โครงสร้าง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ที่ไม่มีอาํนาจ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - ในหลกัทรัพย์ ความเสี่ยง การดาํเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม รวม

 หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผื่อขาย ในกระแสเงินสด ของกลุ่มบริษทั ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000       1,445,616,272    3,599,586,197    -                          (82,397,600)        (600,362,866)      (682,760,466)      11,389,211,604   40,451,169         11,429,662,773    
กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          2,475,559,072    -                          -                          -                          -                          2,475,559,072     16,927,493         2,492,486,565      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          (2,849,112)          4,973,988           19,978,476         -                          24,952,464         22,103,352          -                          22,103,352           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          2,472,709,960    4,973,988           19,978,476         -                          24,952,464         2,497,662,424     16,927,493         2,514,589,917      
เงินปันผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          (2,393,739,120)   -                          -                          -                          -                          (2,393,739,120)    -                          (2,393,739,120)    
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 25 -                          -                          -                          245,614,495       (245,614,495)      -                          -                          -                          -                          -                           -                          -                           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           (15,124,320)        (15,124,320)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000       1,691,230,767    3,432,942,542    4,973,988           (62,419,124)        (600,362,866)      (657,808,002)      11,493,134,908   42,254,342         11,535,389,250    
-                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000       1,691,230,767    3,432,942,542    4,973,988           (62,419,124)        (600,362,866)      (657,808,002)      11,493,134,908   42,254,342         11,535,389,250    
กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          2,663,247,846    -                          -                          -                          -                          2,663,247,846     17,503,692         2,680,751,538      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          (2,682,991)          4,000,314           71,676,718         -                          75,677,032         72,994,041          -                          72,994,041           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          2,660,564,855    4,000,314           71,676,718         -                          75,677,032         2,736,241,887     17,503,692         2,753,745,579      
เงินปันผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          (2,393,878,410)   -                          -                          -                          -                          (2,393,878,410)    -                          (2,393,878,410)    
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           (17,350,799)        (17,350,799)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000       1,691,230,767    3,699,628,987    8,974,302           9,257,594           (600,362,866)      (582,130,970)      11,835,498,385   42,407,235         11,877,905,620    
-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษัท ททีดีับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,445,616,272         1,839,401,229         10,311,787,102       
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,391,486,712         2,391,486,712         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               (668,153)                  (668,153)                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,390,818,559         2,390,818,559         
เงินปันผลจ่าย 32 -                               -                               -                               -                               (2,393,739,120)        (2,393,739,120)        
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 25 -                               -                               -                               245,614,495            (245,614,495)           -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,691,230,767         1,590,866,173         10,308,866,541       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,691,230,767         1,590,866,173         10,308,866,541       
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,699,500,548         2,699,500,548         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               821,574                   821,574                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,700,322,122         2,700,322,122         
เงินปันผลจ่าย 32 -                               -                               -                               -                               (2,393,878,410)        (2,393,878,410)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,691,230,767         1,897,309,885         10,615,310,253       

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



  1

บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาให้กบัการ
ประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) ในพ้ืนท่ี อ.นครชยัศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม       
อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ญัญาซ้ือขายนํ้าประปากบั กปภ. 
ซ่ึงได้ลงนามเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551) เป็น
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายนํ้ าประปา (วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต้สัมปทาน
ประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
สญัญาซ้ือขายนํ้าประปา และสมัปทานประกอบกิจการประปา 

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯได้
ทาํการไปไดก่ึ้งอายุสัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงคจ์ะซ้ือ
กิจการประปาของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้หส้มัปทานมีสิทธิถอนคืนสมัปทานเพ่ือซ้ือหรืออนุญาตใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซ้ือขายกนัในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯทราบล่วงหนา้หกเดือน  

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน  

2.1  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี           
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท  ทีทีดับบลิว จาํกัด (มหาชน)                 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาให ้

กบัการประปาส่วนภูมิภาคใน
จงัหวดัปทุมธานี 

ไทย 98.0 98.0 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 
(ถือหุน้โดยบริษทั ประปาปทุมธานี 
จาํกดั ในอตัราร้อยละ 31.5)  

บริการจดัการและบาํรุงรักษา
โครงการนํ้ าประปา 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการส่ังการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก  
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายนํา้ประปา 

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปารับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัส่งนํ้ าประปาให้แก่การประปาส่วน
ภูมิภาคแล้ว รายได้จากการขายนํ้ าประปาแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับปริมาณนํ้าประปาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจง้หน้ีซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมของบริการท่ีใหแ้ลว้ 

ดอกเบีย้รับ 
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ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใ ช้จ่ายอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภาระท่ีจะตอ้งจ่าย 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 วตัถุดบิและวสัดุคงเหลือ 

 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตนํ้าประปาเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงนิลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี
ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตัดจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบ้ียรับ  

 ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วธีิราคาทุน 
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 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 ตน้ทุนการลงทุนในบริษทัยอ่ยไดแ้ก่มูลค่าท่ีบริษทัฯจ่ายไปเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
ท่ีประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปากบัการประปาส่วน
ภูมิภาคและสมัปทานท่ีไดรั้บจากกิจการหรือหน่วยงานของภาครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บสิทธิและสัมปทานอนัจาํกดัตามท่ีกาํหนดในสัญญาให้สิทธิและสัมปทาน อีก
ทั้ งทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการประกอบกิจการของบริษทัย่อยยงัมีภาระผูกพนัท่ีผูไ้ดรั้บสิทธิ
จะตอ้งส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ดงันั้น ตน้ทุนการลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบกิจการ
ภายใตส้ัญญาใหสิ้ทธิและสมัปทานดงักล่าวส่วนหน่ึงถือเสมือนวา่เป็นการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าในสิทธิ
ในการประกอบกิจการภายใตส้ัญญาให้สิทธิและสัมปทานท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯตดัจาํหน่าย
ส่วนดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาใหสิ้ทธินบัจากวนัท่ีลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น
และแสดงเป็นค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย จาํนวนท่ีตัดจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน        
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สําหรับบริษทัย่อยท่ีโอนการดาํเนินงานโดยส่วนใหญ่มาท่ีบริษทัฯหลงัจากท่ีบริษทัฯเขา้ลงทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทัฯในอนาคต ตน้ทุนการลงทุนใน
บริษทัย่อยนั้นส่วนหน่ึงถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการดาํเนินงานส่วนดงักล่าว ซ่ึง
บริษทัฯตดัจาํหน่ายส่วนดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสญัญาซ้ือขายนํ้าประปาระหว่าง
บริษทัฯกบัการประปาส่วนภูมิภาคนบัจากวนัท่ีลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้นและแสดงเป็นค่าตดัจาํหน่าย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.7 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ  3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษัทฯ
คาํนวณโดยการใชว้ิธีผนัแปรตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวธีิคาํนวณดงัน้ี 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด  x  
  อตัราส่วนการผลิตนํ้ าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ้ าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตนํ้ าประปาจริงสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตนํ้ าประปาจริงสาํหรับงวด + ประมาณการ  
  จาํนวนผลผลิตนํ้ าประปาในอนาคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญา

ซ้ือขายนํ้าประปา) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาสุทธิ       
ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาทั้งหมด – ค่าเส่ือมราคา
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าก่อสร้างโรงผลิตนํ้ าประปา และ
ระบบในการจ่ายนํ้าประปา รวมทั้งดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง  

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาฯ และค่าตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ซ่ึงตอ้งโอนให้แก่การประปาส่วน
ภูมิภาคเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา ไดแ้ก่ ท่ีดิน โรงผลิต
นํ้ าประปา และระบบในการจ่ายนํ้ าประปา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ      
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) ค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาคาํนวณโดยการใช้วิธี       
ผนัแปรตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวธีิคาํนวณดงัน้ี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
อายสุัญญาสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัราส่วนการผลิต 

  นํ้าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ้ าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาจริงสาํหรับงวด + ประมาณการ  
  จาํนวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญา

ใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอน    
เม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญาฯทั้งหมด - ค่าตดัจาํหน่ายสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 
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4.9 สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียและค่าตดัจาํหน่าย 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดั
นํ้ าเสีย (“สิทธิการดาํเนินงาน”) ในราคาทุนท่ีซ้ือมา โดยปันส่วนค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและ
จาํหน่ายนํ้ าประปา และค่าสิทธิในการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียตามสัดส่วนรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บท่ี
คาํนวณได ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

ก) สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 

 สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินงานดงักล่าวคาํนวณ
โดยใชว้ธีิผนัแปรตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวธีิคาํนวณดงัน้ี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด  
  x อตัราส่วนการผลิตนํ้ าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ้ าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้ าประปาสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ้ าประปา  
  สาํหรับงวด + ประมาณการจาํนวนผลผลิตในอนาคตของการผลิต

นํ้ าประปาจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินงาน) 
   

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
นํ้ าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา – ค่าตดัจาํหน่าย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ข) สิทธิในการให้บริการบําบัดนํา้เสีย 

สิทธิในการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผ่ือ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินงานดงักล่าวคาํนวณโดยใชวิ้ธีผนัแปร
ตามหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีคาํนวณดงัน้ี 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด   
  x อตัราส่วนการบาํบดันํ้าเสียสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการบาํบดันํ้ าเสียสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตจริงของการบาํบดันํ้ าเสียสาํหรับงวด 

  (จาํนวนผลผลิตจริงของการบาํบดันํ้ าเสียสาํหรับงวด 
  + ประมาณการจาํนวนผลผลิตในอนาคตของการบาํบดันํ้ าเสียจนถึง

วนัส้ินสุดสัญญาใหสิ้ทธิดาํเนินงาน) 
   

สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดั    
นํ้าเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสีย – ค่าตดัจาํหน่าย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.10 สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํา้ประปาจากการซื้อธุรกิจและค่าตดัจาํหน่าย 

 ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
ประปาปทุมธานี จาํกดั ในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษทัย่อยดงักล่าวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายใุชง้านจาํกดั ซ่ึงเเสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมเเละค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) 

 บริษทัฯคิดค่าตัดจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
นํ้ าประปาท่ีเหลืออยู่ของบริษัทย่อยดังกล่าว นับจากวนัท่ีบริษัทฯซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 
(ประมาณ 16 ปี) เเละจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการ
ด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของสิทธิในการ
ดาํเนินการผลิตเเละจาํหน่ายนํ้าประปาทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน 

4.11 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวด
ท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สินทรัพยท่ี์ทาํให้ไดม้าซ่ึงงานบริหารจดัการและบาํรุงรักษา) ของบริษทัย่อย 
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายกุาร
ใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่าย
และวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.14 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของ               
สญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
นํ้าประปาเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะ         
สูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นราย
เดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย          
เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน   
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 
ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.18 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.19 การบัญชีสําหรับการป้องกันความเส่ียง - การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 บริษทัร่วมได้นําการบัญชีสําหรับการป้องกันความเส่ียงมาใช้เม่ือการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว
สามารถระบุความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถวดัผลของการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจาก
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินหรือรายการพยากรณ์ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะ
เกิดในอนาคต (Highly probable forecast transactions) และสามารถป้องกันความเส่ียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจาก
กระแสเงินสดไดเ้กิดข้ึน จะโอนกาํไรหรือขาดทุนท่ีไดเ้คยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นกาํไร
หรือขาดทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรกต็าม ถา้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไม่มี
ประสิทธิภาพ กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียงจะถูกรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.20 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย              
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบั     
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน            
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้ง
ใช้การประมาณและการตั้ งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ           
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ตน้ทุนขายและบริการ - - 36 34 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 45 63 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื

ขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ี
กาํหนดต่อปี 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 16 16 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 850 741 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 112 42 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 39 31 39 31 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการบริการ 3 2 3 2 ราคาตามสัญญา 
งานระหวา่งก่อสร้าง 363 2,113 363 2,028 ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนขายและบริการ 3 4 3 4 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 80 - 80 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บริษทัทีเ่ก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 9)                               
บริษทัยอ่ย - - 1,391 1,391 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 8,194 5,529 8,194 5,529 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 8,194 5,529 9,585 6,920 

     
เงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 8,948 - 8,948 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - 8,948 - 8,948 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 20) 
    

บริษทัยอ่ย - - 3,157 3,037 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 241 197,017 241 197,017 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 241 197,017 3,398 200,054 

     
เจ้าหนีเ้งนิประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ลกัษณะ        
ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 
เพิม่ข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 
 

บริษทั 
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั  บริษทัยอ่ย     

เงินตน้  1,195,360 - (367,140) 828,220 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  282 45,479 (45,468) 293 

รวม  1,195,642 45,479 (412,608) 828,513 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันและดอกเบีย้ค้างรับ   
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั    

เงินตน้ 828,220 1,195,360 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 293 282 

รวม 828,513 1,195,642 

หกั:  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ (367,433) (367,422) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 461,080 828,220 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบส่วนต่างท่ีกาํหนด 
(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินให้กูย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนธนัวาคม 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 101 107 75 82 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 13 12 10 9 
รวม 114 119 85 91 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 423 476 43 129 
เงินฝากธนาคาร 316,385 245,811 280,872 196,741 
รวม 316,808 246,287 280,915 196,870 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 
0.50 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.98 ต่อปี) 
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8. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12 
เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 0.65 ถึง 4.38 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.15 ถึง 
4.70 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากประจําธนาคาร 535,176 687,950 405,176 567,950 
 535,176 687,950 405,176 567,950 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า     
   ซึ่งแสดงตามมูลค่ายุตธิรรม     
พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 522,967 471,741 522,967 471,741 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,065,478 3,085,873 580,720 2,499,427 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 235,849 231,975 235,849 231,975 
 1,824,294 3,789,589 1,339,536 3,203,143 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 2,359,470 4,477,539 1,744,712 3,771,093 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,896 2,872 3,896 2,872 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  4,298 2,657 4,298 2,657 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,194 5,529 8,194 5,529 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 510,411 470,796 340,827 318,762 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  11,121 5,681 11,121 5,681 
 มากกวา่ 12 เดือน - 33 - 33 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 521,532 476,510 351,948 324,476 
รวมลูกหน้ีการคา้ 529,726 482,039 360,142 330,005 
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      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,391 1,391 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,139 10 11,221 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,966 13,202 3,597 12,900 
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ 9,547 1,755 9,547 1,755 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 33,652 14,967 25,756 16,046 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,064) - (5,610) - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 23,588 14,967 20,146 16,046 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 553,314 497,006 380,288 346,051 

10. วตัถุดบิและวสัดุคงเหลือ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
วตัถุดิบ 5,666 5,096 3,842 2,853 
อะไหล่ 17,389 16,605 8,854 8,793 
รวม 23,055 21,701 12,696 11,646 

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ          

รับระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (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 3,998,310 850,170 741,075 

     4,698,310 4,698,310 850,170 741,075 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (2,319,635) (2,098,141) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากกาํไรก่อนการซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     2,358,675 2,580,169 850,170 741,075 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 25.31 25.31 4,228,013 4,228,013 4,508,502 4,507,337 
รวม     4,228,013 4,228,013 4,508,502 4,507,337 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอื่น ไทย 25.31 25.31 4,228,013 4,228,013 4,228,013 4,228,013 
รวม     4,228,013 4,228,013 4,228,013 4,228,013 
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12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้             
เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จาํกดั (มหาชน) 40 14 73 25 112 42 

รวม 40 14 73 25 112 42 

12.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทัร่วม มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 7,537(1) 6,604(1) 

รวม 7,537 6,604 

 (1) ไม่รวมมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 255 ลา้นบาท (2559: 255 ลา้นบาท) 
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12.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวียน 6,294 7,666 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 54,168 51,639 
หน้ีสินหมุนเวียน (2,669) (1,488) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (27,134) (27,311) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 30,659 30,506 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 

ของบริษทัร่วม (12,911) (12,762) 
สินทรัพย ์- สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 17,748 17,744 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.31 25.31 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 4,492 4,491 
ค่าความนิยม 16 16 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 4,508 4,507 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
รายได ้ 6,930 6,359 
กาํไร  308 194 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 549 156 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 857 350 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัร่วมโดยไม่
คิดมูลค่า จาํนวน 490.64 ลา้นหน่วย ท่ีจะนาํไปใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนไดจ้าํนวน 490.64 ลา้นหุ้น 
(อตัราส่วน 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั) ในราคาใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บาท             
ต่อหุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมี
ระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
2563   

 นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2560 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม เป็นจาํนวน 
111.9 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 

13.  เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติอนุมติัการลงทุน
ในกองทุนรวมและ/หรือตราสารหน้ีภาครัฐบาล และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน             
โดยบริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นกู ้ซ่ึงผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอนและลงทุน
ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะถือไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อ
ขายดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม 

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 2560 2559 
   (ร้อยละต่อปี)   
1 3 ปี 28 ตุลาคม 2562 4.20 10,000 10,000 
2 5 ปี 2 ธนัวาคม 2564 4.50 5,000 5,000 
3 5 ปี 6 ตุลาคม 2565 4.10 9,000 - 

รวมเงินลงทุนในหุน้กู ้   24,000 15,000 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งแสดงตามมูลค่ายุตธิรรม   
ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  5,000 - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  29,000 15,000 
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14. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน งานระหวา่งก่อสร้าง 
อาคารและ             

สิ่งปรับปรุงอาคาร 
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 627,161 4,951 55,124 122,207 28,360 22,981 860,784 
ซื้อเพิ่ม 80,000 137,819 3,112 12,547 160 2,520 236,158 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - - (9) (3,492) - (3,501) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 707,161 142,770 58,236 134,745 25,028 25,501 1,093,441 
ซื้อเพิ่ม - 414 3,467 9,137 365 594 13,977 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - - - (484) (10) (494) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - (142,411) - - - - (142,411) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 707,161 773 61,703 143,882 24,909 26,085 964,513 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 - - 18,127 104,133 26,372   21,537 170,169 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 2,434 6,239 645 1,413 10,731 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (9) (3,492) - (3,501) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 - - 20,561 110,363 23,525 22,950 177,399 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 3,314 7,011 555 810 11,690 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - - (484) (2) (486) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 - - 23,875 117,374 23,596 23,758 188,603 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 707,161 142,770 37,675 24,382 1,503 2,551 916,042 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 707,161 773 37,828 26,508 1,313 2,327 775,910 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี        
2559 (3  ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํ้ าประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร)   10,731 

2560 (5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํ้ าประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร)   11,690 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน งานระหวา่งก่อสร้าง 

อาคารและ             
สิ่งปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ เครื่องมือ รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 572,429 4,951 55,124 73,992 15,558 10,004 732,058 
ซื้อเพิ่ม 80,000 137,819 3,112 12,069 8 1,625 234,633 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - - - (1,282) - (1,282) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 652,429 142,770 58,236 86,061 14,284 11,629 965,409 
ซื้อเพิ่ม - 414 3,467 7,407 361 68 11,717 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - (142,411) - - - - (142,411) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 652,429 773 61,703 93,468 14,645 11,697 834,715 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 - - 18,127 61,073 14,336 9,791 103,327 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 2,434 4,558 280 927 8,199 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - - - (1,282) - (1,282) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 - - 20,561 65,631 13,334 10,718 110,244 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 3,314 5,745 297 250 9,606 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 - - 23,875 71,376 13,631 10,968 119,850 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 652,429 142,770 37,675 20,430 950 911 855,165 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 652,429 773 37,828 22,092 1,014 729 714,865 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2559 (2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํ้ าประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร)   8,199 

2560 (4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํ้ าประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร)    9,606 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 155 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 91 ลา้นบาท) (2559: 149 ลา้นบาท เฉพาะกิจการ: 87 ลา้นบาท) 

15. สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปากับภาครัฐ – สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงผลิต   
 นํ้าประปาและ   
 ระบบในการจ่าย งานระหวา่ง  
 นํ้าประปา ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 10,819,495 1,124,242 11,943,737 
ซ้ือเพ่ิม - 1,906,853 1,906,853 
โอนเขา้ (ออก) 907,204 (907,276) (72) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - 71,487 71,487 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 11,726,699 2,195,306 13,922,005 
ซ้ือเพ่ิม 312,746 98,256 411,002 
โอนเขา้ (ออก) 2,334,326 (2,334,326) - 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - 45,656 45,656 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 7,700 (596) 7,104 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 14,381,471 4,296 14,385,767 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,583,023 - 3,583,023 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 378,751 - 378,751 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,961,774 - 3,961,774 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 430,747 - 430,747 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,392,521 - 4,392,521 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 7,764,925 2,195,306 9,960,231 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9,988,950 4,296 9,993,246 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี    
2559   378,751 
2560   430,747 
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บริษทัฯไดใ้ชเ้งินจากหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558 และเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงเพ่ือใช้ในการก่อสร้างสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการจาํนวน 46 ลา้นบาท 
(2559: 71 ลา้นบาท) 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

16. สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเมื่อส้ินสุดอายุสัญญาฯของบริษัท
ย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  โรงผลิต   
  นํ้าประปาและ   
  ระบบในการจ่าย งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน นํ้าประปา ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 418,088 6,008,594 441,160 6,867,842 
ซ้ือเพิ่ม - 11,412 85,373 96,785 
จาํหน่าย (4,687) - - (4,687) 
โอนเขา้ (ออก) - 526,533 (526,533) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 413,401 6,546,539 - 6,959,940 
ซ้ือเพิ่ม - 440 - 440 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 413,401 6,546,979 - 6,960,380 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 284,027 3,851,348 - 4,135,375 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 16,653 250,932 - 267,585 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย (3,083) - - (3,083) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 297,597 4,102,280 - 4,399,877 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,005 273,390 - 290,395 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 314,602 4,375,670 - 4,690,272 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 115,804 2,444,259 - 2,560,063 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 98,799 2,171,309 - 2,270,108 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี   
2559    267,585 

2560    290,395 
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ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายนํ้าประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกัด จะถูกโอนให้กับการประปา            
ส่วนภูมิภาคภายหลงัจากส้ินสุดอายสุญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 25 ปี 

17.  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียจากภาคเอกชน 

  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดั
นํ้าเสียจากภาคเอกชน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดง ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สิทธิ 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 :     
ราคาทุน 1,410,075 146,921 3,828 1,560,824 
หกั ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเส่ือมราคาสะสม (318,937) (3,879) - (322,816) 
มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 1,091,138 143,042 3,828 1,238,008 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 :     
ราคาทุน 1,410,075 - - 1,410,075 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (272,341) - - (272,341) 
มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 1,137,734 - - 1,137,734 

  การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการ
ใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชน สาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สิทธิ 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 1,181,114 - - 1,181,114 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (43,380) - - (43,380) 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,137,734 - - 1,137,734 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน - 12,116 3,828 15,944 
โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 134,711 - 134,711 
โอนมาจากสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา - 94 - 94 
ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (46,596) (3,879) - (50,475) 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,091,138 143,042 3,828 1,238,008 

ในระหว่างปีบริษทัฯมีการก่อสร้างสินทรัพยใ์นการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการ
ใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนเพ่ิมเติม โดยสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกโอนใหแ้ก่เจา้ของสิทธิภาย
หลงัจากส้ินสุดอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและการให้บริการบาํบดั     
นํ้าเสีย 30 ปี 
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18. สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํา้ประปาจากการซื้อธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาจากการซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั:  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาจากการซ้ือธุรกิจ   

 ตดัจาํหน่ายสะสม (2,040,556) (1,845,123) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 1,128,553 1,323,986 

19. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:  
ราคาทุน 14,104 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (10,059) 
มูลค่าตามบญัชี – สุทธิ 4,045 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:  
ราคาทุน 14,104 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,899) 
มูลค่าตามบญัชี – สุทธิ 5,205 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 5,205 6,369 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,160) (1,164) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 4,045 5,205 
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20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,157 3,037 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,431 18,255 9,510 9,939 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 241 124 241 124 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,788 15,127 12,268 12,029 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 189,987 - 189,987 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 143 143 143 143 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6,906 - 6,906 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,004 4,186 3,593 3,860 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 8,536 4,300 8,536 4,300 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 81,698 85,936 50,867 59,301 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 127,841 324,964 88,315 289,626 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) การชาํระคืน 2560 2559 
1. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน 

บวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 - 600,000 

2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน 
และ 12 เดือน บวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 

ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม 2552 ถึงเดือนกนัยายน 2562 315,000 990,000 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน 
บวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 

ชาํระคืนคร้ังเดียวทั้งจาํนวนภายในวนัท่ี         
9 พฤษภาคม 2563 2,760,000 2,760,000 

4. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน 
บวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 

ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 - 1,095,000 

5. อตัราคงท่ีร้อยละ 2.95 ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 1,200,000 1,500,000 

รวม 4,275,000 6,945,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (480,000) (1,090,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,795,000 5,855,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา  

ในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวล่วงหน้าเป็นจาํนวน 1,580 ลา้นบาท 
แก่ธนาคารแห่งหน่ึง โดยธนาคารดงักล่าวไม่คิดค่าปรับจากการชาํระคืนก่อนกาํหนด 
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22. หุ้นกู้ 
      (หน่วย: พนับาท) 
   วนัท่ีครบ  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้ กาํหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 2560 2559 
    (ร้อยละต่อปี) 
1 7 ปี  22 กมุภาพนัธ์ 2555 22 กมุภาพนัธ ์2562 4.40 1,500,000 1,500,000 
2 10 ปี 22 กมุภาพนัธ์ 2555 22 กมุภาพนัธ ์2565 4.60 2,000,000 2,000,000 
3 3 ปี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 6 กมุภาพนัธ ์2561 3.06 1,000,000 1,000,000 
4 5 ปี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 6 กมุภาพนัธ ์2563 3.37 500,000 500,000 
5 10 ปี 21 พฤษภาคม 2558 21 พฤษภาคม 2568 3.98 1,400,000 1,400,000 

รวม  6,400,000 6,400,000 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (1,000,000) - 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (4,882) (6,982) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,395,118 6,393,018 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพ่ิมอีกจาํนวน 2 ชุด เป็นจาํนวนเงิน 
1,500 ล้านบาท เพื่อจาํหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดของหุ้นกูด้งัน้ี  

 ก) หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 จาํนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
1,000 ลา้นบาท หุ้นกู้ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 และมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.06 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ข) หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 จาํนวน 500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 500 
ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 และมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 3.37 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 

 เม่ือว ันท่ี  7 เมษายน  2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู ้          
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพ่ิมอีกจาํนวน 1 ชุด เป็นจาํนวนเงิน 
1,400 ล้านบาท เพื่อจาํหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดของหุ้นกูด้งัน้ี  

 ค) หุ้นกูชุ้ดท่ี 3 จาํนวน 1,400,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
1,400 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2568 และมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.98 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 

 บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน                   
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด  
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23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 34,651 27,791 17,895 15,972 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,795 4,566 4,812 2,697 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 807 690 413 348 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 
    จากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ 25 1,420 5 1,420 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ 2,535 885 1,475 187 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 168 3,409 161 1,564 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,798) (733) (2,663) (916) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,930) (3,377) (779) (3,377) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 40,253 34,651 21,319 17,895 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนบริการ 2,414 2,187 535 478 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,213 4,489 4,695 3,987 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 7,627 6,676 5,230 4,465 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า 
เป็นจาํนวนประมาณ 2 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท) (2559: จาํนวน 1 ล้านบาท เฉพาะ
กิจการ: ไม่มี)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 8.17 - 10.05 ปี (เฉพาะกิจการ: 8.17 ปี) (2559: 12.02 - 
15.42 ปี เฉพาะกิจการ: 12.02 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.22 - 2.38 2.31 - 2.53 2.22 2.31 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0 - 14.0 0 - 16.0 0 - 13.0 0 - 12.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิม่ข้ึน 1% ลดลง 1% เพิม่ข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (2.7) 3.2 (1.3) 1.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.2 (2.7) 1.5 (1.3) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (3.0) 2.0 (1.4) 0.9 
     

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิม่ข้ึน 1% ลดลง 1% เพิม่ข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (2.5) 2.8 (1.1) 1.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  2.7 (2.4) 1.2 (1.1) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (2.6) 1.8 (1.2) 0.8 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบัน บริษทัฯได้
จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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25. สํารองอ่ืน 

 ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2551 
กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

 อย่างไรก็ตาม ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา                  
ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ไดแ้กไ้ขขอ้กาํหนดเร่ืองการจดัสรรสาํรองขา้งตน้ เป็นการกาํหนดให้บริษทัฯ
จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิจะกระทาํไดต่้อเม่ือมีการกนัสาํรองตามกฎหมายไวร้้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนเต็มจาํนวน และกาํไรสะสมท่ีสาํรองตามกฎหมายใหก้นัไวเ้ป็นเงินสดโดยนาํฝากประจาํไวท่ี้
ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 192,143 178,752 103,130 95,368 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 443,595 390,646 440,352 386,950 
ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปา

ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯ 290,395 267,585 - - 
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 221,494 222,101 
ค่าบริหารและจดัการ - - 35,588 35,203 
ค่าใชจ่้ายในการผลิตและซ่อมบาํรุง 680,081 699,882 387,818 428,662 

27. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 603,326 598,995 450,332 435,310 
ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 28,895 7,673 19,491 (770) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 632,221 606,668 469,823 434,540 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)  

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (671) (713) 205 (167) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,000 1,243 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน) ท่ียงั

ไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 17,919 4,995 - - 

 18,248 5,525 205 (167) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,312,973 3,099,155 3,169,324 2,826,026 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 662,595 619,831 633,865 565,205 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (78,069) (48,297) (31,523) (19,570) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 49,125 49,663 46,048 46,136 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิม่ข้ึน (1,853) (1,791) (1,663) (1,595) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (192,422) (156,536) 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (16,161) (10,567) - - 
อ่ืน ๆ 16,584 (2,171) 15,518 900 

รวม (30,374) (13,163) (164,042) (130,665) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 632,221 606,668 469,823 434,540 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,051 6,930 4,264 3,579 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,013 - 1,122 - 

รวม 10,064 6,930 5,386 3,579 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา (79,861) (58,299) (79,861) (58,299) 
ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและ      

การใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียตดัจาํหน่ายสะสม (15,218) (15,023) (15,218) (15,023) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา           

ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย (27,860) (16,427) - - 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (893) (1,147) (893) (1,147) 
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยใ์นการ 

ผลิตนํ้ าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาฯจากการ
รวมธุรกิจ (5,056) (5,944) - - 

รวม (128,888) (96,840) (95,972) (74,469) 

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตนํ้ าประปา    
ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2437(2)/2553 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2553 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

- การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ของการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีเขา้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม มีกาํหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี                    
30 กนัยายน 2553)  

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ
ฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี  5177(2)/2556 เม่ือวนัท่ี  27 
พฤษภาคม 2556 (แทนบัตรเดิมเลขท่ี 1382(2)/2545 ซ่ึงส้ินสุดการส่งเสริมการลงทุนในปี 2555) 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
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- การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ของการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีเขา้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียน เฉพาะค่าซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเสียหายเน่ืองจากนํ้ าท่วม มีกาํหนดระยะเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556) 

 รายได้ของบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 349,729 252,759 3,421,785 3,370,945 3,771,514 3,623,704 

29. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 2,663,248 2,475,559 2,699,501 2,391,487 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.67 0.62 0.68 0.60 

30. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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 ข้อมูลเก่ียวกับภูมศิาสตร์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายให้แก่ลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 5,268 ลา้นบาท (2559: 5,090 ลา้นบาท) 

31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย และพนักงานบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหาร
โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออก
จากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทั
ย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท) (2559: 7 
ลา้นบาท เฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท) 

32. เงนิปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2558 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
2559 43,886 0.011 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2558 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
2559 965,482 0.242 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
2559 187,511 0.047 

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือน
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี     
11 สิงหาคม 2559       43,885 0.011 

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี     
11 สิงหาคม 2559       1,053,237 0.264 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี     
11 สิงหาคม 2559       99,738 0.025 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559  2,393,739 0.600 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บ  
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
2560 51,865 0.013 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนสาํหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
2560 1,145,015 0.287 

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14
สิงหาคม 2560 63,840 0.016 

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2560 1,133,158 0.284 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560  2,393,878 0.600 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
ก่อสร้างบ่อคอนกรีตสาํหรับมิเตอร์ซ้ือขายนํ้ าประปา สถานีจ่ายนํ้ ามหาชยัและโครงการติดตั้งท่อนํ้ า
ระบบป้องกนัอคัคีภยั โรงผลิตนํ้ าประปาบางเลน (2559: 52 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการขยาย
กาํลงัการผลิตนํ้าประปาในพ้ืนท่ีและโครงการยา้ยสถานีสูบนํ้าดิบ) 

33.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั (“บริษทัย่อย”) เพ่ือให้บริษทัย่อยดงักล่าวบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงรักษา ระบบ
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา
ดงักล่าวบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปีเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 8 มกราคม 2553 และต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลา 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการอ่ืน ๆ เป็น
จาํนวนเงินรวม 12 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 3 ลา้นบาท) (2559: 11 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี)) 
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33.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละท่ีดินท่ีใชเ้ป็นอาคารสาํนกังาน 
อายขุองสัญญาเช่าท่ีดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2582 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 8 7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17 20 
มากกวา่ 5 ปี 34 36 

33.4 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 307 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 120 ลา้นบาท) (2559: 296                  
ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 109 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

คํ้าประกนัตามสญัญาซ้ือขายนํ้าประปากบั
การประปาส่วนภูมิภาค 228 228 62 62 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 66 65 45 44 
คํ้าประกนัอ่ืนๆ 13 3 13 3 

รวม 307 296 120 109 
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34.  ลําดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 236 - - 236 
ตราสารหน้ี - 1,588 - 1,588 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - ทรัสตเ์พ่ือการลงทุน     
 ในอสงัหาริมทรัพย ์ 5 - - 5 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,537 - - 7,537 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 24 - 24 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,787 - 6,787 
     

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 232 - - 232 
ตราสารหน้ี - 3,558 - 3,558 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,604 - - 6,604 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หุน้กู ้ - 15 - 15 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,753 - 6,753 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 236 - - 236 
ตราสารหน้ี - 1,104 - 1,104 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,537 - - 7,537 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,787 - 6,787 
     

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 232 - - 232 
ตราสารหน้ี - 2,971 - 2,971 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,604 - - 6,604 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 6,753 - 6,753 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  เงินให้
กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ
มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของลูกหน้ี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกคา้หลกัรายเดียวคือการ
ประปาส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว 
จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินลงทุนชัว่คราว เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอตัราตลาดในปัจจุบัน ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 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 - - - 285 32 317 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว 2,123 - - - 236 2,359 0.65 - 4.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 553 553 - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 24 - - 5 29 4.10 - 4.50 

 2,123 24 - 285 826 3,258  

หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 128 128 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 4,275 - 4,275 2.75 - 3.10 
หุน้กู ้ 1,000 3,997 1,398 - - 6,395 3.06 - 4.60 

 1,000 3,997 1,398 4,275 128 10,798  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 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 8 - - 206 32 246 0.05 - 0.98 
เงินลงทุนชัว่คราว 4,246 - - - 232 4,478 1.15 - 4.70 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 497 497 - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 15 - - - 15 4.20 และ 4.50 

 4,254 15 - 206 761 5,236  

หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 320 320 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 6,945 - 6,945 2.8125 - 3.1000 
หุน้กู ้ - 2,998 3,395 - - 6,393 3.06 - 4.60 

 - 2,998 3,395 6,945 320 13,658  

   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 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 - - - 249 32 281 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,509 - - - 236 1,745 0.65 - 4.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 380 380 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 829 - 829 4.25 - 4.40 

 1,509 - - 1,078 648 3,235  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 88 88 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 4,275 - 4,275 2.75 - 3.10 
หุน้กู ้ 1,000 3,997 1,398 - - 6,395 3.06 - 4.60 

 1,000 3,997 1,398 4,275 88 10,758  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 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 8 - - 157 32 197 0.05 - 0.98 
เงินลงทุนชัว่คราว 3,539 - - - 232 3,771 1.15 - 4.70 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 346 346 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 1,196 - 1,196 4.25 - 4.65 

 3,547 - - 1,353 610 5,510  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 285 285 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 6,945 - 6,945 2.8125 - 3.1000 
หุน้กู ้ - 2,998 3,395 - - 6,393 3.06 - 4.60 

 - 2,998 3,395 6,945 285 13,623  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

35.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น                
หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ     
   หุน้กู ้ 6,395 6,787 6,393 6,753 
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 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) หุ้นกูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาํหรับเงิน
กูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผูถื้อ
หุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.96:1 (2559: 1.23:1) 
และบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.06:1 (2559: 1.36:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

37.1 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัให้ออกและเสนอขายหุน้กู้
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จาํนวน 1,000 ลา้นบาท มี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.33 ต่อปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2566 และมี
กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  โดยบริษัทฯ ได้ออกจาํหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวในวนัท่ี  1 
กมุภาพนัธ์ 2561 และไดรั้บชาํระเงินเตม็จาํนวนแลว้ 

37.2 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญั    
ผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซ่ึงบริษทัฯได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย
อีกในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ 

38. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
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