บริ ษทั ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ที ทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ที ทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่
ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องดังต่อไปนี้
สิ นทรั พย์ ใ นการผลิตนํา้ ประปา และสิ ทธิ ใ นการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายนํา้ ประปาและการให้ บริ การบําบัดนํา้ เสีย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาของบริ ษทั ฯ สิ นทรัพย์ในการผลิต
นํ้าประปาที่ตอ้ งโอนเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาฯของบริ ษทั ย่อย และสิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและ
การให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยของบริ ษทั ฯ จํานวนรวม 767 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 35
ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 37 ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินรวม
ในการคํานวณค่าตัดจําหน่ายดังกล่าว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีผนั แปรตามจํานวนหน่วยที่ผลิต ซึ่งต้องใช้
การประมาณการจํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญาซื้ อขายนํ้าประปา หรื อสัญญาการให้
สิ ทธิดาํ เนินงาน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจํานวนหน่วยผลิตในอนาคต โดยพิจารณาจาก
ปริ มาณการผลิตในปั จจุบนั กําลังการผลิตของเครื่ องจักร ปริ มาณความต้องการใช้น้ าํ ของผูบ้ ริ โภค สภาวะเศรฐกิจ
และอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อการแสดงมูลค่าของค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์
ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อสมมติของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการจํานวนหน่วยผลิตนํ้าประปาในอนาคต โดยการ
สอบถามผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบและทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประมาณการจํานวนหน่วยผลิต ตรวจสอบอายุ
ของสัมปทานและอายุของสิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยกับ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเปรี ยบเทียบประมาณการจํานวนหน่วยผลิตนํ้าประปาตามที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
ประมาณการไว้กบั ปริ มาณการผลิตที่เกิดขึ้นจริ งในอดีตจนถึงปั จจุบนั และทดสอบการคํานวณค่าตัดจําหน่าย
สําหรับปี ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

2

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่
ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะ
สู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและสรุ ป
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
หรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

4

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะ
จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

มณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2561

5

บริษทั ทีทดี บั บลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี และดอกเบี้ยค้างรับ
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปากับภาครัฐ:
สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
สิ นทรัพย์ที่ตอ้ งโอนเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาฯของบริ ษทั ย่อย
สิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
และการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยจากภาคเอกชน
สิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
จากการซื้ อธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7
8
9

316,808,375
2,359,470,155
553,314,173

246,286,986
4,477,538,942
497,006,571

280,915,300
1,744,711,852
380,288,058

196,869,602
3,771,093,280
346,050,729

6
10

23,054,712
26,903,290
3,279,550,705

21,700,544
41,035,585
5,283,568,628

367,433,193
12,696,313
22,500,456
2,808,545,172

367,422,440
11,646,086
34,988,626
4,728,070,763

6
11
12
13
14

4,508,502,298
29,000,000
775,909,824

4,507,336,539
15,000,000
916,041,515

461,080,000
2,358,675,014
4,228,013,282
714,865,259

828,220,000
2,580,169,162
4,228,013,282
855,164,794

15
16

9,993,245,750
2,270,108,038

9,960,230,533
2,560,062,990

9,993,245,750
-

9,960,230,533
-

17

1,238,007,688

1,137,733,871

1,238,007,688

1,137,733,871

18
19
27

1,128,552,669
4,044,641
3,615,468
46,504,062
19,997,490,438
23,277,041,143

1,323,985,418
5,205,150
2,761,831
8,948,084
43,948,712
20,481,254,643
25,764,823,271

43,042,488
19,036,929,481
21,845,474,653

8,948,084
43,010,062
19,641,489,788
24,369,560,551

บริษทั ทีทดี บั บลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ เงินประกัน - บริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
หุน้ กู้ - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

2559

20
21
22

127,840,506
480,000,000
1,000,000,000
269,785,430
100,018,297
68,680,219
2,046,324,452

324,964,181
1,090,000,000
280,069,856
100,955,440
58,104,150
1,854,093,627

88,315,016
480,000,000
1,000,000,000
208,300,796
100,018,297
46,506,903
1,923,141,012

289,626,318
1,090,000,000
200,479,209
100,955,440
37,830,966
1,718,891,933

6

-

-

5,000,000

5,000,000

21
22
23
27

3,795,000,000
5,395,118,308
40,252,967
122,439,796
9,352,811,071
11,399,135,523

5,855,000,000
6,393,017,554
34,650,832
92,672,008
12,375,340,394
14,229,434,021

3,795,000,000
5,395,118,308
21,318,624
90,586,456
9,307,023,388
11,230,164,400

5,855,000,000
6,393,017,554
17,894,998
70,889,525
12,341,802,077
14,060,694,010

บริษทั ทีทดี บั บลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สํารองอื่น
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

24
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000

3,990,000,000
2,637,769,601

3,990,000,000
2,637,769,601

3,990,000,000
2,637,769,601

3,990,000,000
2,637,769,601

399,000,000
1,691,230,767
3,699,628,987
(582,130,970)
11,835,498,385
42,407,235
11,877,905,620
23,277,041,143
-

399,000,000
1,691,230,767
3,432,942,542
(657,808,002)
11,493,134,908
42,254,342
11,535,389,250
25,764,823,271
-

399,000,000
1,691,230,767
1,897,309,885
10,615,310,253
10,615,310,253
21,845,474,653
-

399,000,000
1,691,230,767
1,590,866,173
10,308,866,541
10,308,866,541
24,369,560,551
-

บริษทั ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายนํ้าประปากับภาครัฐ:
รายได้ตามปริ มาณรับซื้ อนํ้าขั้นตํ่า
รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริ มาณรับซื้ อนํ้าขั้นตํ่า
รายได้จากการขายนํ้าประปากับภาคเอกชน
รวมรายได้จากการขายนํ้าประปา
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายนํ้าประปาและต้นทุนการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตัดจําหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าสิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
และการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยจากภาคเอกชนตัดจําหน่าย
ค่าสิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่าย
นํ้าประปาจากการซื้ อธุ รกิจตัดจําหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

5,003,360,943
264,938,943
206,194,672
5,474,494,558
120,748,441
13,119,225
139,085,792
5,747,448,016

4,981,686,284
108,409,053
180,139,377
5,270,234,714
108,743,783
29,162,349
90,948,200
5,499,089,046

3,364,759,143
200,560,551
206,194,672
3,771,514,366
42,787,851
54,429,769
962,108,563
142,109,627
4,972,950,176

3,339,905,444
103,659,043
180,139,377
3,623,703,864
36,932,945
87,875,269
782,678,725
94,071,445
4,625,262,248

11

1,564,424,330
257,303,906
-

1,497,485,032
244,344,320
-

925,274,978
199,357,257
221,494,148

904,371,302
196,204,676
222,100,981

17

50,474,847

43,380,104

50,474,847

43,380,104

18

195,432,749
2,067,635,832

195,480,491
1,980,689,947

1,396,601,230

1,366,057,063

3,679,812,184
40,185,469
3,719,997,653
(407,025,029)
3,312,972,624
(632,221,086)
2,680,751,538

3,518,399,099
13,934,354
3,532,333,453
(433,178,951)
3,099,154,502
(606,667,937)
2,492,486,565

3,576,348,946
3,576,348,946
(407,025,029)
3,169,323,917
(469,823,369)
2,699,500,548

3,259,205,185
3,259,205,185
(433,178,951)
2,826,026,234
(434,539,522)
2,391,486,712

28

11, 12

12

27

บริษทั ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการป้องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

71,676,718

19,978,476

-

-

4,000,314

4,973,988

-

-

(2,682,991)
72,994,041

(2,849,112)
22,103,352

821,574
821,574

(668,153)
(668,153)

2,753,745,579

2,514,589,917

2,700,322,122

2,390,818,559

2,663,247,846
17,503,692
2,680,751,538

2,475,559,072
16,927,493
2,492,486,565

2,699,500,548

2,391,486,712

2,736,241,887
17,503,692
2,753,745,579

2,497,662,424
16,927,493
2,514,589,917

2,700,322,122

2,390,818,559

0.67

0.62

0.68

0.60

29

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าสิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
จากการซื้อธุ รกิจตัดจําหน่าย
ค่าสิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
และการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยจากภาคเอกชนตัดจําหน่าย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งโอน
เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาฯของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ
ตัดจําหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

3,312,972,624

3,099,154,502

3,169,323,917

2,826,026,234

733,990,700
-

658,231,610
-

440,352,261
221,494,148

386,950,260
222,100,981

195,432,749

195,480,491

-

-

50,474,847
8,412

43,380,104
(1,258,867)

50,474,847
-

43,380,104
(373,830)

(40,185,469)
862,055
10,063,547
7,626,487
407,025,029

(7,496,388)
(13,934,354)
2,461,380
6,675,290
433,178,951

(962,108,563)
5,610,428
5,229,739
407,025,029

(782,678,725)
4,464,867
433,178,951

4,678,270,981

4,415,872,719

3,337,401,806

3,133,048,842

(58,578,990)
(1,354,168)
12,038,687
457,684

19,899,238
407,009
7,333,383
(10,050,670)

(32,066,351)
(1,050,227)
12,488,170
469,685

18,746,797
330,373
6,402,937
(10,068,070)

(201,498,776)
10,576,069
(1,930,496)
4,437,980,991
(405,861,418)
(614,889,504)
3,417,230,069

(126,503,237)
3,916,572
(3,377,180)
4,307,497,834
(461,077,837)
(574,272,856)
3,272,147,141

(205,686,403)
8,675,937
(779,146)
3,119,453,471
(405,861,418)
(442,510,247)
2,271,081,806

(108,106,587)
8,248
(3,377,180)
3,036,985,360
(461,077,837)
(412,854,438)
2,163,053,085

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
จ่ายดอกเบี้ยส่ วนที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปากับภาครัฐ
- สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ตอ้ งโอนเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาฯ
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
สิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
และการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งโอน
เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาฯของบริ ษทั ย่อย
รับเงินปั นผล
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชําระคืนหุ น้ กู ้
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2,114,513,178
(14,000,000)
(12,731,564)
(45,656,464)

1,467,556,813
(15,000,000)
(210,902,770)
(71,487,063)

2,022,825,819
367,140,000
(10,472,329)
(45,656,464)

1,653,175,132
367,140,000
(209,377,837)
(71,487,063)

(403,297,732)

(1,448,924,964)

(403,297,732)

(1,448,924,964)

(440,000)

(84,079,478)

-

-

(15,944,106)
-

1,258,879

(15,944,106)
-

373,832

111,938,666
1,734,381,978

9,100,000
41,603,871
(20,716,950)
(331,591,662)

962,108,563
2,876,703,751

782,678,725
(20,716,950)
1,052,860,875

(2,670,000,000)
(2,393,739,859)
(17,350,799)
(5,081,090,658)
70,521,389
246,286,986
316,808,375
-

1,500,000,000
(770,000,000)
(1,800,000,000)
(2,393,814,211)
(15,124,320)
(3,478,938,531)
(538,383,052)
784,670,038
246,286,986
-

(2,670,000,000)
(2,393,739,859)
(5,063,739,859)
84,045,698
196,869,602
280,915,300
-

1,500,000,000
(770,000,000)
(1,800,000,000)
(2,393,814,211)
(3,463,814,211)
(247,900,251)
444,769,853
196,869,602
-

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

138,551
(7,792,159)
4,236,550
1,244,416

(75,091)
(1,076,817)
4,299,536
1,255,530
19,472,534

138,551
(7,792,159)
4,236,550
1,244,416

(75,091)
(1,076,817)
4,299,536
1,255,530
19,472,534

7,703,668

284,823,908

7,703,668

284,823,908

-

12,705,402

-

-

7,700,000

(72,000)

7,700,000

(72,000)

134,711,099

-

134,711,099

-

(93,459)
(502,111)
-

4,454,865
173,103,346

(93,458)
(502,111)
-

4,454,865
173,103,346

งบการเงินรวม
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
เงินปั นผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์คา้ งจ่ายเพิ่มขึ้น
โอนเงินมัดจําไปเป็ นงานระหว่างก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมาส่ วนที่หกั กับค่างานของอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมาส่ วนที่หกั กับค่างานของสิ นทรัพย์
ในการผลิตนํ้าประปากับภาครัฐ
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมาส่ วนที่หกั กับค่างานของสิ นทรัพย์
ในการผลิตนํ้าประปาที่ตอ้ งโอนเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาฯของบริ ษทั ย่อย
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็ น (มาจาก) สิ นทรัพย์
ในการผลิตนํ้าประปากับภาครัฐ
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็ นสิ ทธิ ในการดําเนินการผลิต
และจําหน่ายนํ้าประปา และการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยจากภาคเอกชน
โอนสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปากับภาครัฐ ไปเป็ นสิ ทธิ ในการดําเนินการผลิต
และจําหน่ายนํ้าประปา และการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยจากภาคเอกชน
โอนสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปากับภาครัฐ ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรเป็ นสํารองอื่น
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
11,389,211,604
2,475,559,072
22,103,352
2,497,662,424
(2,393,739,120)
-

ส่วนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
40,451,169
16,927,493
16,927,493
-

(657,808,002)

11,493,134,908

(15,124,320)
42,254,342

(600,362,866)
-

(657,808,002)
75,677,032
75,677,032
-

11,493,134,908
2,663,247,846
72,994,041
2,736,241,887
(2,393,878,410)

42,254,342
17,503,692
17,503,692
-

(600,362,866)

(582,130,970)

11,835,498,385

(17,350,799)
42,407,235

ส่วนเกินมูลค่า
จัดสรรแล้ว หุน้ สามัญ สํารองตามกฎหมาย
2,637,769,601
399,000,000
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองอื่น
1,445,616,272
245,614,495

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)

3,990,000,000
-

2,637,769,601
-

399,000,000
-

1,691,230,767
-

3,432,942,542
2,663,247,846
(2,682,991)
2,660,564,855
(2,393,878,410)

4,973,988
4,000,314
4,000,314
-

(62,419,124)
71,676,718
71,676,718
-

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

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
3,990,000,000
32
25
-
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งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลแตกต่าง
ส่วนเกินทุน
กําไร (ขาดทุน)
จากการวัด
ของการจัด
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวม
มูลค่าเงินลงทุน จากการป้องกัน
โครงสร้าง
องค์ประกอบอื่น
การดําเนินธุรกิจ
ในหลักทรัพย์
ความเสี่ ยง
ของส่วนของ
ยังไม่ได้จดั สรร
เผื่อขาย
ในกระแสเงินสด ของกลุ่มบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้
3,599,586,197
(82,397,600)
(600,362,866)
(682,760,466)
2,475,559,072
(2,849,112)
4,973,988
19,978,476
24,952,464
2,472,709,960
4,973,988
19,978,476
24,952,464
(2,393,739,120)
(245,614,495)
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
11,429,662,773
2,492,486,565
22,103,352
2,514,589,917
(2,393,739,120)
(15,124,320)
11,535,389,250
11,535,389,250
2,680,751,538
72,994,041
2,753,745,579
(2,393,878,410)
(17,350,799)
11,877,905,620
-

บริษัท ทีทดี ับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
จัดสรรเป็ นสํารองอื่น

32
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
3,990,000,000
3,990,000,000

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
2,637,769,601
2,637,769,601

3,990,000,000
3,990,000,000

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว จัดสรรแล้ว สํารองอื่น
สํารองตามกฎหมาย
399,000,000
1,445,616,272
245,614,495
399,000,000
1,691,230,767
399,000,000
399,000,000

1,691,230,767
1,691,230,767

ยังไม่ได้จดั สรร รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,839,401,229
10,311,787,102
2,391,486,712
2,391,486,712
(668,153)
(668,153)
2,390,818,559
2,390,818,559
(2,393,739,120)
(2,393,739,120)
(245,614,495)
1,590,866,173
10,308,866,541
1,590,866,173
2,699,500,548
821,574
2,700,322,122
(2,393,878,410)
1,897,309,885

10,308,866,541
2,699,500,548
821,574
2,700,322,122
(2,393,878,410)
10,615,310,253
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั ฯ
บริ ษทั ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย โดยมี บริ ษทั มิตซุ ย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบี ยนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการผลิ ตและจําหน่ ายนํ้าประปาให้กบั การ
ประปาส่ วนภูมิภาค (“กปภ.”) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม
อ.เมืองสมุทรสาคร และอ.กระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ.
ซึ่ งได้ลงนามเมื่ อวันที่ 21 กันยายน 2543 (แก้ไขเพิ่ มเติ มตามสัญญาลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ เริ่ มต้นขายนํ้าประปา (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต้สัมปทาน
ประกอบกิ จการประปาจากกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม (“ผูใ้ ห้สัมปทาน”) เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2548 โดยบริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ใน
สัญญาซื้อขายนํ้าประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา
ภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาดังกล่าวมีขอ้ กําหนดสําคัญบางประการ ได้แก่ เมื่อบริ ษทั ฯได้
ทําการไปได้ก่ ึงอายุสัมปทานแล้ว หากรัฐบาลหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะซื้ อ
กิจการประปาของบริ ษทั ฯทั้งหมด ผูใ้ ห้สมั ปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรื ออนุญาตให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซื้อกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซื้อขายกันในตลาด แต่ตอ้ งแจ้งให้
บริ ษทั ฯทราบล่วงหน้าหกเดือน
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ ขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ทํา ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ที ที ดับ บลิ ว จํา กัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาให้
กับการประปาส่ วนภูมิภาคใน
จังหวัดปทุมธานี
บริ ษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ ส์ จํากัด บริ การจัดการและบํารุ งรักษา
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ประปาปทุมธานี โครงการนํ้าประปา
จํากัด ในอัตราร้อยละ 31.5)

บริ ษทั ประปาปทุมธานี จํากัด

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
98.0
98.0

68.5

68.5

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อ ยได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญ ชี ที่สําคัญ เช่ นเดี ยวกันกับของ
บริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์
การตี ความและการให้แนวปฏิ บ ัติทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
รายได้ จากการขายนํา้ ประปา
รายได้จากการขายนํ้าประปารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จดั ส่ งนํ้าประปาให้แก่การประปาส่ วน
ภู มิ ภ าคแล้ว รายได้จ ากการขายนํ้าประปาแสดงมู ล ค่ า ตามราคาในใบกํา กับ สิ น ค้า โดยไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับปริ มาณนํ้าประปาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ จากการบริ การ
รายได้จากการบริ การแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ซ่ ึ งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริ การที่ให้แล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
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ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่อ งสู ง ซึ่ งถึ งกําหนดจ่ ายคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อ นนับจากวันที่ ได้มาและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ สําหรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4

วัตถุดบิ และวัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตนํ้าประปาเมื่อมีการเบิกใช้

4.5

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึ กในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึ กในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนเมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้
ตามอัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ซึ่ งจํา นวนที่ ต ัด จําหน่ าย/รั บ รู ้ น้ ี จะแสดงเป็ นรายการปรั บ กับ
ดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

จ)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุน
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวัน
ทําการสุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.6

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ต้นทุนการลงทุนในบริ ษทั ย่อยได้แก่มูลค่าที่บริ ษทั ฯจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้บริ ษทั ย่อย
ที่ ประกอบกิ จการภายใต้สัญญาให้สิทธิ ดาํ เนิ นการผลิตและจําหน่ ายนํ้าประปากับการประปาส่ วน
ภูมิภาคและสัมปทานที่ได้รับจากกิจการหรื อหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการที่ได้รับสิ ทธิและสัมปทานอันจํากัดตามที่กาํ หนดในสัญญาให้สิทธิและสัมปทาน อีก
ทั้งทรั พย์สินส่ วนใหญ่ ที่ ใช้ในการประกอบกิ จการของบริ ษ ทั ย่อ ยยังมี ภาระผูกพัน ที่ ผูไ้ ด้รับ สิ ท ธิ
จะต้องส่ งมอบให้แก่การประปาส่ วนภูมิภาค ดังนั้น ต้นทุนการลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ประกอบกิจการ
ภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานดังกล่าวส่ วนหนึ่งถือเสมือนว่าเป็ นการลงทุนเพื่อให้ได้มาในสิ ทธิ
ในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิ และสัมปทานที่บริ ษทั ย่อยได้รับ ซึ่ งบริ ษทั ฯตัดจําหน่าย
ส่ วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิ นบั จากวันที่ลงทุนในบริ ษทั ย่อยนั้น
และแสดงเป็ นค่ าตัดจํา หน่ ายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อ ย จํานวนที่ ต ัด จําหน่ ายรั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สําหรับบริ ษทั ย่อยที่ โอนการดําเนิ นงานโดยส่ วนใหญ่ มาที่ บริ ษทั ฯหลังจากที่ บริ ษทั ฯเข้าลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเพื่อเป็ นการลดต้นทุนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯในอนาคต ต้นทุนการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยนั้นส่ วนหนึ่ งถือเสมือนว่าเป็ นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งการดําเนิ นงานส่ วนดังกล่าว ซึ่ ง
บริ ษทั ฯตัดจําหน่ายส่ วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาซื้อขายนํ้าประปาระหว่าง
บริ ษทั ฯกับการประปาส่ วนภูมิภาคนับจากวันที่ลงทุนในบริ ษทั ย่อยนั้นและแสดงเป็ นค่าตัดจําหน่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จํานวนที่ตดั จําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

4.7

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุ น อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ค าํ นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์ โ ดยประมาณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเว้น สิ น ทรั พ ย์ในการผลิ ต นํ้าประปาของบริ ษ ัท ฯ
คํานวณโดยการใช้วิธีผนั แปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวธิ ีคาํ นวณดังนี้
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ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด

= ต้นทุนสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด x
อัตราส่ วนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

อัตราส่ วนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

=

จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริ งสําหรับงวด
(จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริ งสําหรับงวด + ประมาณการ
จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญา
ซื้ อขายนํ้าประปา)

ต้นทุนสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ
ณ วันต้นงวด

=

สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาทั้งหมด – ค่าเสื่ อมราคา
สะสมถึงวันต้นงวด

สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงผลิตนํ้าประปา และ
ระบบในการจ่ายนํ้าประปา รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์
นั้นออกจากบัญชี
4.8

สินทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุ ดอายุสัญญาฯ และค่ าตัดจําหน่ าย
สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาของบริ ษทั ประปาปทุมธานี จํากัด ซึ่ งต้องโอนให้แก่การประปาส่ วน
ภูมิภาคเมื่ อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาให้สิทธิ ดาํ เนิ นการผลิ ตและจําหน่ ายนํ้าประปา ได้แก่ ที่ ดิน โรงผลิ ต
นํ้าประปา และระบบในการจ่ายนํ้าประปา แสดงมู ลค่าตามราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ค่ าเผื่อ การด้อ ยค่ า (ถ้ามี ) ค่ าตัดจําหน่ ายของสิ นทรั พย์ในการผลิ ตนํ้าประปาคํานวณโดยการใช้วิธี
ผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวธิ ีคาํ นวณดังนี้

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด

= ต้นทุนสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ตอ้ งโอนเมื่อสิ้ นสุ ด
อายุสัญญาสุ ทธิ ณ วันต้นงวด x อัตราส่ วนการผลิต
นํ้าประปาสําหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

=

จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริ งสําหรับงวด
(จํานวนผลผลิตนํ้าประปาจริ งสําหรับงวด + ประมาณการ
จํานวนผลผลิตนํ้าประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุ ดสัญญา
ให้สิทธิดาํ เนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา)

ต้นทุนสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ตอ้ งโอน = สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาที่ตอ้ งโอนเมื่อสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาฯทั้งหมด - ค่าตัดจําหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯสุ ทธิ ณ วันต้นงวด

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
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4.9 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายนํา้ ประปาและการให้ บริการบําบัดนํา้ เสี ยและค่ าตัดจําหน่ าย
บริ ษทั ฯบันทึกต้นทุนค่าสิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ ายนํ้าประปาและการให้บริ การบําบัด
นํ้าเสี ย (“สิ ทธิ การดําเนิ นงาน”) ในราคาทุนที่ ซ้ื อมา โดยปั นส่ วนค่าสิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิตและ
จําหน่ ายนํ้าประปา และค่าสิ ทธิ ในการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยตามสัดส่ วนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่
คํานวณได้ ณ วันที่ซ้ือ
ก)

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายนํ้าประปา
สิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิในการดําเนิ นงานดังกล่าวคํานวณ
โดยใช้วธิ ีผนั แปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวธิ ีคาํ นวณดังนี้
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด

= สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาสุ ทธิ ณ วันต้นงวด
x อัตราส่ วนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด

อัตราส่ วนการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด =

จํานวนผลผลิตจริ งของการผลิตนํ้าประปาสําหรับงวด
(จํานวนผลผลิตจริ งของการผลิตนํ้าประปา
สําหรับงวด + ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการผลิต
นํ้าประปาจนถึงวันสิ้ นสุดสัญญาให้สิทธิดาํ เนินงาน)

สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่าย = สิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา – ค่าตัดจําหน่าย
นํ้าประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด
สะสมถึงวันต้นงวด

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ข)

สิทธิในการให้ บริการบําบัดนํา้ เสี ย
สิ ทธิในการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิในการดําเนิ นงานดังกล่าวคํานวณโดยใช้วิธีผนั แปร
ตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีคาํ นวณดังนี้
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด

= สิ ทธิ ในการดําเนินการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยสุทธิ ณ วันต้นงวด
x อัตราส่ วนการบําบัดนํ้าเสี ยสําหรับงวด

อัตราส่วนการบําบัดนํ้าเสี ยสําหรับงวด =

สิ ทธิในการดําเนินการให้บริ การบําบัด
นํ้าเสี ยสุทธิ ณ วันต้นงวด

จํานวนผลผลิตจริ งของการบําบัดนํ้าเสี ยสําหรับงวด
(จํานวนผลผลิตจริ งของการบําบัดนํ้าเสี ยสําหรับงวด
+ ประมาณการจํานวนผลผลิตในอนาคตของการบําบัดนํ้าเสี ยจนถึง
วันสิ้ นสุดสัญญาให้สิทธิดาํ เนินงาน)

= สิ ทธิ ในการดําเนินการให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ย – ค่าตัดจําหน่าย
สะสมถึงวันต้นงวด

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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4.10 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายนํา้ ประปาจากการซื้อธุรกิจและค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าสิ ทธิในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาที่เกิดจากการที่บริ ษทั ฯซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
ประปาปทุมธานี จํากัด ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวถือเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุใช้งานจํากัด ซึ่ งเเสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมเเละค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
บริ ษทั ฯคิ ดค่ าตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้ น ตรงตามอายุสัญ ญาให้สิ ท ธิ ด าํ เนิ น การผลิ ต และจําหน่ าย
นํ้า ประปาที่ เหลื อ อยู่ข องบริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ าว นับ จากวัน ที่ บ ริ ษ ัท ฯซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ย่อ ย
(ประมาณ 16 ปี ) เเละจะมีการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการ
ด้อ ยค่ า บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัด จํา หน่ า ยและวิ ธี ก ารตัด จํา หน่ า ยของสิ ท ธิ ใ นการ
ดําเนินการผลิตเเละจําหน่ายนํ้าประปาทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุน
4.11 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวด
ที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.12 สินทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สิ นทรัพย์ที่ทาํ ให้ได้มาซึ่ งงานบริ หารจัดการและบํารุ งรักษา) ของบริ ษทั ย่อย
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั (5 ปี และ 10 ปี ) และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่าย
และวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.14 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญ ญาเช่ าการเงิ น จะคิ ดค่ าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ น ทรั พ ย์ที่ เช่ าหรื อ อายุข อง
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาเช่ าที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.15 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุ ปกรณ์ หรื อสิ นทรั พย์ที่ไม่ มีตวั ตนอื่ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ นทรั พย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของสิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ าย
นํ้าประปาเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.16 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ าจ้าง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คมเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นราย
เดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อ ย
เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
9

โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ภ าระสําหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้อ งจ่ า ยให้แ ก่ พ นักงานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
ได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้ องภาระผูกพันนั้น เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุ กรายการ แต่ รับ รู ้ สิน ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี สําหรั บ ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.19 การบัญชีสําหรับการป้ องกันความเสี่ ยง - การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
บริ ษทั ร่ วมได้นําการบัญ ชี สําหรั บการป้ องกันความเสี่ ยงมาใช้เมื่ อการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่ าว
สามารถระบุความเสี่ ยงได้อย่างชัดเจน และสามารถวัดผลของการป้องกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงจาก
ความผัน ผวนของกระแสเงิ น สดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความเสี่ ย งประเภทใดประเภทหนึ่ ง ซึ่ งเกิ ด จาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินหรื อรายการพยากรณ์ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ
เกิ ด ในอนาคต (Highly probable forecast transactions) และสามารถป้ อ งกัน ความเสี่ ย งได้อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพจะรั บ รู ้ ในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น และเมื่ อรายการที่ มีการป้ องกันความเสี่ ยงจาก
กระแสเงินสดได้เกิดขึ้น จะโอนกําไรหรื อขาดทุนที่ได้เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เป็ นกําไร
หรื อขาดทุนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม ถ้าเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือที่ ใช้ป้องกัน
ความเสี่ ยงจะถูกรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.20 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง
กํา หนดให้ ต้อ งวัด มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ต ลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งสํา หรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับ ชั้น ของมูล ค่ ายุติธรรมที่ ใช้วดั มู ล ค่าและเปิ ดเผยมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข อ้ มู ลที่ ไม่ สามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมู ลเกี่ ยวกับ กระแสเงิ นสดในอนาคตที่ กิจการ
ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรั บสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้อง
ใช้ก ารประมาณและการตั้งสมมติ ฐ าน ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ จํานวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้

6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ต้นทุนขายและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ

รายได้ค่าบริ หารจัดการ
เงินปั นผลรับ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายนํ้าประปา
รายได้จากการบริ การ
งานระหว่างก่อสร้าง
ต้นทุนขายและบริ การ
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

36
45

34
63

-

-

16
850

16
741

-

-

112

42

39
3
363
3
-

31
2
2,113
4
80

39
3
363
3
-

31
2
2,028
4
80

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ขั้นตํ่าลบส่ วนต่างที่
กําหนดต่อปี
ราคาตามสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าผู้รับเหมา - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมเงินจ่ ายล่ วงหน้ าผู้รับเหมา - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้อื่น - กิจ การที่เกีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 20)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนีเ้ งินประกัน - บริษัทย่ อย

8,194
8,194

5,529
5,529

1,391
8,194
9,585

1,391
5,529
6,920

-

8,948
8,948

-

8,948
8,948

241
241

197,017
197,017

3,157
241
3,398

3,037
197,017
200,054

-

-

5,000
5,000

5,000
5,000

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กูย้ ืมระยะยาวระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ ษทั
บริ ษทั ประปาปทุมธานี จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

ยอดคงเหลือ
ลักษณะ
ณ วันที่
ความสัมพันธ์ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ย่อย
1,195,360
282
1,195,642

เพิม่ ขึ้น
ระหว่างปี
45,479
45,479

ลดลง
ระหว่างปี
(367,140)
(45,468)
(412,608)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
828,220
293
828,513
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้องกันและดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ประปาปทุมธานี จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน - สุ ทธิ

828,220
293
828,513
(367,433)
461,080

1,195,360
282
1,195,642
(367,422)
828,220

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าลบส่ วนต่างที่ กาํ หนด
(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุกไตรมาส เงินให้กูย้ มื ดังกล่าวมีกาํ หนดชําระคืน
เงินต้นงวดสุ ดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2565
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
101
107
75
82
13
12
10
9
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
114
119
85
91
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
423
476
316,385
245,811
316,808
246,287

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
43
129
280,872
196,741
280,915
196,870

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง
0.50 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.98 ต่อปี )
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8.

เงินลงทุนชั่วคราว
ยอดคงเหลือประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12
เดื อน โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยและผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 0.65 ถึง 4.38 ต่อปี (2559: ร้ อยละ 1.15 ถึง
4.70 ต่อปี )

เงินฝากประจําธนาคาร
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อค้า
ซึ่งแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

9.

งบการเงินรวม
2560
2559
535,176
687,950
535,176
687,950

522,967
1,065,478
235,849
1,824,294
2,359,470

471,741
3,085,873
231,975
3,789,589
4,477,539

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
405,176
567,950
405,176
567,950

522,967
580,720
235,849
1,339,536
1,744,712

471,741
2,499,427
231,975
3,203,143
3,771,093

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,896

2,872

3,896

2,872

4,298
8,194

2,657
5,529

4,298
8,194

2,657
5,529

510,411

470,796

340,827

318,762

11,121
521,532
529,726

5,681
33
476,510
482,039

11,121
351,948
360,142

5,681
33
324,476
330,005
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

10.

10
13,202
1,755
14,967
14,967
497,006

1,391
11,221
3,597
9,547
25,756
(5,610)
20,146
380,288

1,391
12,900
1,755
16,046
16,046
346,051

วัตถุดบิ และวัสดุคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,842
2,853
8,854
8,793
12,696
11,646

งบการเงินรวม
2560
2559
5,666
5,096
17,389
16,605
23,055
21,701

วัตถุดิบ
อะไหล่
รวม
11.

20,139
3,966
9,547
33,652
(10,064)
23,588
553,314

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั ไทยวอเตอร์
โอเปอเรชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั ประปาปทุมธานี จํากัด

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2560
2559

60,000
1,200,000

หัก: ค่าตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสะสม
หัก: เงินปั นผลรับจากกําไรก่อนการซื้ อหุน้
รวม

60,000
1,200,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
68.5
98.0

68.5
98.0

ราคาทุน
2560

2559

700,000
3,998,310
4,698,310
(2,319,635)
(20,000)
2,358,675

700,000
3,998,310
4,698,310
(2,098,141)
(20,000)
2,580,169

(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2560
2559

850,170
850,170
850,170

741,075
741,075
741,075
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12.

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

12.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ลงทุนในบริ ษทั อื่น
รวม

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
25.31
25.31

งบการเงินรวม
ราคาทุน
2560
2559
4,228,013
4,228,013

4,228,013
4,228,013

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
2560
2559
4,508,502
4,508,502

4,507,337
4,507,337
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ลงทุนในบริ ษทั อื่น
รวม

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
25.31
25.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2560
2559
4,228,013
4,228,013

4,228,013
4,228,013

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
2560
2559
4,228,013
4,228,013

4,228,013
4,228,013
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12.2 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปั นผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรั บ รู ้ ส่วนแบ่ งกําไรจากการลงทุ น ในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ น รวมและรั บ รู ้
เงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์
จํากัด (มหาชน)
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไรจาก
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม อื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2560
2559
2560
2559
40
40

14
14

73
73

25
25

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่างปี
2560
2559
112
112

42
42

12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนฯ
สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
รวม
(1)

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
7,537(1)
6,604(1)
7,537
6,604

ไม่รวมมูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 255 ล้านบาท (2559: 255 ล้านบาท)
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12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสําคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ - สุทธิ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ - สุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ร่ วม

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
2560
2559
6,294
7,666
54,168
51,639
(2,669)
(1,488)
(27,134)
(27,311)
30,659
30,506
(12,911)
17,748
25.31
4,492
16
4,508

(12,762)
17,744
25.31
4,491
16
4,507

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
6,930
6,359
308
194
549
156
857
350

19

ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ร่ วมโดยไม่
คิดมูลค่า จํานวน 490.64 ล้านหน่ วย ที่จะนําไปใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้จาํ นวน 490.64 ล้านหุ ้น
(อัตราส่ วน 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญ) ในราคาใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ 6 บาท
ต่ อหุ ้น โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยมี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ ทุ ก ๆ 3 เดื อน เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 30 กันยายน 2558 และสิ้ นสุ ดวันที่ 28 พฤษภาคม
2563
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2560 บริ ษทั ฯได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วม เป็ นจํานวน
111.9 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
13.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ ส์ จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) มีมติอนุมตั ิการลงทุน
ในกองทุ น รวมและ/หรื อ ตราสารหนี้ ภาครั ฐ บาล และ/หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ/หรื อ ภาคเอกชน
โดยบริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในหุ ้นกู้ ซึ่งผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะถือไว้จนครบกําหนดไถ่ถอนและลงทุน
ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะถือไว้เป็ นหลักทรัพย์เผื่อ
ขายดังนี้

หุน้ กู้

อายุหุน้ กู้ วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
1
3 ปี
28 ตุลาคม 2562
4.20
2
5 ปี
2 ธันวาคม 2564
4.50
3
5 ปี
6 ตุลาคม 2565
4.10
รวมเงินลงทุนในหุน้ กู้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งแสดงตามมูลค่ ายุตธิ รรม
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
10,000
5,000
9,000
24,000

10,000
5,000
15,000

5,000
29,000

15,000
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14.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

งานระหว่างก่อสร้าง

อาคารและ
สิ่ งปรับปรุ งอาคาร

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

627,161
80,000
707,161
707,161

4,951
137,819
142,770
414
(142,411)
773

55,124
3,112
58,236
3,467
61,703

122,207
12,547
(9)
134,745
9,137
143,882

28,360
160
(3,492)
25,028
365
(484)
24,909

22,981
2,520
25,501
594
(10)
26,085

860,784
236,158
(3,501)
1,093,441
13,977
(494)
(142,411)
964,513

-

-

18,127
2,434
20,561

104,133
6,239
(9)
110,363

26,372
645
(3,492)
23,525

21,537
1,413
22,950

170,169
10,731
(3,501)
177,399

-

-

3,314
23,875

7,011
117,374

555
(484)
23,596

810
(2)
23,758

11,690
(486)
188,603

707,161
707,161

142,770
773

37,675
37,828

24,382
26,508

1,503
1,313

2,551
2,327

916,042
775,910

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิม่
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2559 (3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายนํ้าประปาและบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2560 (5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายนํ้าประปาและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

ยานพาหนะ

เครื่ องมือ

รวม

10,731
11,690
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(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

งานระหว่างก่อสร้าง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
572,429
4,951
ซื้ อเพิ่ม
80,000
137,819
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
652,429
142,770
ซื้ อเพิ่ม
414
(142,411)
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์
652,429
773
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
652,429
142,770
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
652,429
773
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2559 (2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายนํ้าประปาและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2560 (4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายนํ้าประปาและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

อาคารและ
สิ่ งปรับปรุ งอาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

เครื่ องมือ

รวม

55,124
3,112
58,236
3,467
61,703

73,992
12,069
86,061
7,407
93,468

15,558
8
(1,282)
14,284
361
14,645

10,004
1,625
11,629
68
11,697

732,058
234,633
(1,282)
965,409
11,717
(142,411)
834,715

18,127
2,434
20,561
3,314
23,875

61,073
4,558
65,631
5,745
71,376

14,336
280
(1,282)
13,334
297
13,631

9,791
927
10,718
250
10,968

103,327
8,199
(1,282)
110,244
9,606
119,850

37,675

20,430

950

911

855,165

37,828

22,092

1,014

729

714,865
8,199
9,606
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน
ประมาณ 155 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 91 ล้านบาท) (2559: 149 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 87 ล้านบาท)
15. สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ ประปากับภาครัฐ – สินทรัพย์ทเี่ ป็ นกรรมสิ ทธิของบริษทั ฯ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โรงผลิต
นํ้าประปาและ
ระบบในการจ่าย งานระหว่าง
ก่อสร้าง
รวม
นํ้าประปา
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2559
2560

10,819,495
907,204
11,726,699
312,746
2,334,326
7,700
14,381,471

1,124,242
1,906,853
(907,276)
71,487
2,195,306
98,256
(2,334,326)
45,656
(596)
4,296

11,943,737
1,906,853
(72)
71,487
13,922,005
411,002
45,656
7,104
14,385,767

3,583,023
378,751
3,961,774
430,747
4,392,521

-

3,583,023
378,751
3,961,774
430,747
4,392,521

7,764,925
9,988,950

2,195,306
4,296

9,960,231
9,993,246
378,751
430,747
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บริ ษทั ฯได้ใช้เงินจากหุ ้นกูท้ ี่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และเงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินแห่ งหนึ่ งเพื่ อใช้ในการก่ อสร้ างสิ น ทรั พย์ในการผลิต นํ้าประปา ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของโครงการจํานวน 46 ล้านบาท
(2559: 71 ล้านบาท)
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาดังกล่าวได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขายนํ้าประปา
16.

สิ นทรั พ ย์ ในการผลิต นํ้าประปากับภาครั ฐ - สิ นทรั พ ย์ ที่ต้ องโอนเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญ ญาฯของบริ ษัท
ย่อย
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับ
ส่วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
2559
2560

งบการเงินรวม
โรงผลิต
นํ้าประปาและ
ระบบในการจ่าย
งานระหว่าง
นํ้าประปา
ก่อสร้าง

รวม

418,088
(4,687)
413,401
413,401

6,008,594
11,412
526,533
6,546,539
440
6,546,979

441,160
85,373
(526,533)
-

6,867,842
96,785
(4,687)
6,959,940
440
6,960,380

284,027
16,653

3,851,348
250,932

-

4,135,375
267,585

(3,083)
297,597
17,005
314,602

4,102,280
273,390
4,375,670

-

(3,083)
4,399,877
290,395
4,690,272

115,804

2,444,259

-

2,560,063

98,799

2,171,309

-

2,270,108
267,585
290,395
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ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาดังกล่าวได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขายนํ้าประปา
สิ น ทรั พ ย์ในการผลิ ต นํ้าประปาของบริ ษ ทั ประปาปทุ ม ธานี จํากัด จะถู ก โอนให้ ก ับ การประปา
ส่ วนภูมิภาคภายหลังจากสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาให้สิทธิดาํ เนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา 25 ปี
17.

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายนํา้ ประปาและการให้ บริการบําบัดนํา้ เสีย จากภาคเอกชน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ ายนํ้าประปาและการให้บริ การบําบัด
นํ้าเสี ยจากภาคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดง ได้ดงั นี้

สิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย/ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
สิ นทรัพย์
อุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้าง
รวม

1,410,075
(318,937)
1,091,138

146,921
(3,879)
143,042

3,828
3,828

1,560,824
(322,816)
1,238,008

1,410,075
(272,341)
1,137,734

-

-

1,410,075
(272,341)
1,137,734

การกระทบยอดมู ล ค่ าตามบัญ ชี ของสิ ท ธิ ในการดําเนิ น การผลิ ต และจําหน่ ายนํ้าประปาและการ
ให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยจากภาคเอกชน สําหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนมาจากสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปา
ค่าตัดจําหน่าย/ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
สิ นทรัพย์
สิ ทธิ
อุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้าง
รวม
1,181,114
1,181,114
(43,380)
(43,380)
1,137,734
1,137,734
12,116
3,828
15,944
134,711
134,711
94
94
(46,596)
(3,879)
(50,475)
1,091,138
143,042
3,828
1,238,008

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีการก่อสร้างสิ นทรัพย์ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ ายนํ้าประปาและการ
ให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยจากภาคเอกชนเพิ่มเติม โดยสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกโอนให้แก่เจ้าของสิ ทธิ ภาย
หลังจากสิ้ นสุ ดอายุสัญญาให้สิทธิ ดาํ เนิ นการผลิตและจําหน่ ายนํ้าประปาและการให้บริ การบําบัด
นํ้าเสี ย 30 ปี
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18.

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ ายนํา้ ประปาจากการซื้อธุรกิจ

สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาจากการซื้อธุรกิจ
หัก: สิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิ ตและจําหน่ ายนํ้าประปาจากการซื้ อธุ รกิ จ
ตัดจําหน่ายสะสม
สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาจากการซื้อธุรกิจ - สุทธิ

19.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
3,169,109
3,169,109
(2,040,556)
1,128,553

(1,845,123)
1,323,986

สินทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี – สุ ทธิ

14,104
(10,059)
4,045

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี – สุ ทธิ

14,104
(8,899)
5,205

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
2560
2559
5,205
6,369
(1,160)
(1,164)
4,045
5,205
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20.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

21.

งบการเงินรวม
2560
2559
18,431
18,255
241
124
14,788
15,127
189,987
143
143
6,906
4,004
4,186
8,536
4,300
81,698
85,936
127,841
324,964

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,157
3,037
9,510
9,939
241
124
12,268
12,029
189,987
143
143
6,906
3,593
3,860
8,536
4,300
50,867
59,301
88,315
289,626

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน
บวกส่ วนต่างที่กาํ หนด
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน
และ 12 เดือน บวกส่ วนต่างที่กาํ หนด
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน
บวกส่ วนต่างที่กาํ หนด
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน
บวกส่ วนต่างที่กาํ หนด
5. อัตราคงที่ร้อยละ 2.95

การชําระคืน
ชําระคืนเป็ นงวดทุก 3 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2562
ชําระคืนเป็ นงวดทุก 3 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2562
ชําระคืนครั้งเดียวทั้งจํานวนภายในวันที่
9 พฤษภาคม 2563
ชําระคืนเป็ นงวดทุก 3 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2564
ชําระคืนเป็ นงวดทุก 3 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2564

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

600,000

315,000

990,000

2,760,000

2,760,000

-

1,095,000

1,200,000
4,275,000
(480,000)
3,795,000

1,500,000
6,945,000
(1,090,000)
5,855,000

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ ระบุในสัญญา เช่ น
การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น อัตราส่ วนหนี้ สิ นสุ ทธิ ต่ อ EBITDA และอัตราส่ วน
EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่าย ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
ในเดือนธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวล่วงหน้าเป็ นจํานวน 1,580 ล้านบาท
แก่ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยธนาคารดังกล่าวไม่คิดค่าปรับจากการชําระคืนก่อนกําหนด
27

22. หุ้นกู้
หุน้ กู้

อายุหุน้ กู้

วันที่ออกหุน้ กู้

วันที่ครบ
กําหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
22 กุมภาพันธ์ 2562
4.40
22 กุมภาพันธ์ 2565
4.60
6 กุมภาพันธ์ 2561
3.06
6 กุมภาพันธ์ 2563
3.37
21 พฤษภาคม 2568
3.98

1
7 ปี
22 กุมภาพันธ์ 2555
2
10 ปี
22 กุมภาพันธ์ 2555
3
3 ปี
6 กุมภาพันธ์ 2558
4
5 ปี
6 กุมภาพันธ์ 2558
5
10 ปี
21 พฤษภาคม 2558
รวม
หัก: หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,500,000
2,000,000
1,000,000
500,000
1,400,000

1,500,000
2,000,000
1,000,000
500,000
1,400,000

6,400,000
(1,000,000)
(4,882)
5,395,118

6,400,000
(6,982)
6,393,018

เมื่ อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุ มตั ิ ให้ออกและเสนอขายหุ ้นกู้
ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ เพิ่มอีกจํานวน 2 ชุด เป็ นจํานวนเงิน
1,500 ล้านบาท เพื่ อ จํา หน่ ายแก่ นักลงทุ น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ ้นกูด้ งั นี้
ก)

หุ ้นกูช้ ุ ดที่ 1 จํานวน 1,000,000 หน่ วย มูลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
1,000 ล้านบาท หุ ้นกู้ดงั กล่ าวจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และมี อตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ข)

หุ ้นกูช้ ุดที่ 2 จํานวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 500
ล้านบาท หุ ้นกูด้ งั กล่าวจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.37 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

บริ ษทั ฯได้ออกจําหน่ายหุน้ กูด้ งั กล่าวในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่ อ วัน ที่ 7 เมษายน 2558 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ อนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกและเสนอขายหุ ้ น กู้
ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ เพิ่มอีกจํานวน 1 ชุด เป็ นจํานวนเงิน
1,400 ล้านบาท เพื่ อ จํา หน่ ายแก่ นักลงทุ น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ ้นกูด้ งั นี้
ค)

หุ ้นกูช้ ุ ดที่ 3 จํานวน 1,400,000 หน่ วย มูลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
1,400 ล้านบาท หุ ้นกูด้ งั กล่าวจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

บริ ษทั ฯได้ออกจําหน่ายหุน้ กูด้ งั กล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
บริ ษ ัท ฯต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น บางประการ เช่ น การดํา รงอัต ราส่ ว นทางการเงิ น
การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อ EBITDA และอัตราส่ วน
EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่าย ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนด
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23.

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
34,651
27,791

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17,895
15,972

6,795
807

4,566
690

4,812
413

2,697
348

25

1,420

5

1,420

2,535
168
(2,798)
(1,930)
40,253

885
3,409
(733)
(3,377)
34,651

1,475
161
(2,663)
(779)
21,319

187
1,564
(916)
(3,377)
17,895

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน

ต้นทุนขายนํ้าประปาและต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2560
2559
2,414
2,187
5,213
4,489
7,627
6,676

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
535
478
4,695
3,987
5,230
4,465

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
เป็ นจํานวนประมาณ 2 ล้านบาท (เฉพาะกิ จการ: 2 ล้านบาท) (2559: จํานวน 1 ล้านบาท เฉพาะ
กิจการ: ไม่มี)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 8.17 - 10.05 ปี (เฉพาะกิจการ: 8.17 ปี ) (2559: 12.02 15.42 ปี เฉพาะกิจการ: 12.02 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
อัตราคิดลด
2.22 - 2.38
2.31 - 2.53
อัตราการขึ้นเงินเดือน
5.0
5.0
0 - 14.0
0 - 16.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.22
2.31
5.0
5.0
0 - 13.0
0 - 12.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติ ฐานที่ สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2.7)
3.2
(1.3)
1.5
3.2
(2.7)
1.5
(1.3)
(3.0)
2.0
(1.4)
0.9
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

24.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2.5)
2.8
(1.1)
1.3
2.7
(2.4)
1.2
(1.1)
(2.6)
1.8
(1.2)
0.8

สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบี ยน สํารองตามกฎหมายดังกล่ าวไม่ สามารถนําไปจ่ ายเงิน ปั น ผลได้ ในปั จจุ บ ัน บริ ษ ทั ฯได้
จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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25.

สํารองอื่น
ตามข้อกําหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551
กําหนดให้บริ ษทั ฯต้องจัดสรรสํารองก่อนจ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวนร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิประจําปี
อย่างไรก็ต าม ตามข้อ กําหนดของสัญ ญาแก้ไขเพิ่ มเติ มต่ อ ท้ายสั มปทานประกอบกิ จการประปา
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้แก้ไขข้อกําหนดเรื่ องการจัดสรรสํารองข้างต้น เป็ นการกําหนดให้บริ ษทั ฯ
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ จะกระทําได้ต่อเมื่อมีการกันสํารองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนเต็มจํานวน และกําไรสะสมที่สาํ รองตามกฎหมายให้กนั ไว้เป็ นเงินสดโดยนําฝากประจําไว้ที่
ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย

26.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปา
ที่ตอ้ งโอนเมื่อสิ้ นสุดอายุสัญญาฯ
ค่าตัดจําหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าบริ หารและจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบํารุ ง

27.

งบการเงินรวม
2559
2560
192,143
178,752
443,595
390,646

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
103,130
95,368
440,352
386,950

290,395
680,081

221,494
35,588
387,818

267,585
699,882

222,101
35,203
428,662

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

603,326

598,995

450,332

435,310

28,895
632,221

7,673
606,668

19,491
469,823

(770)
434,540
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จํานวนภาษีเงินได้ที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร (ขาดทุน) ที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(671)

(713)

205

(167)

1,000

1,243

-

-

17,919
18,248

4,995
5,525

205

(167)

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 28)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2560
2559
3,312,973
3,099,155

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,169,324
2,826,026

20%
662,595

20%
619,831

20%
633,865

20%
565,205

(78,069)
49,125
(1,853)
(16,161)
16,584
(30,374)
632,221

(48,297)
49,663
(1,791)
(10,567)
(2,171)
(13,163)
606,668

(31,523)
46,048
(1,663)
(192,422)
15,518
(164,042)
469,823

(19,570)
46,136
(1,595)
(156,536)
900
(130,665)
434,540
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปา
ค่าสิ ทธิในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและ
การให้บริ การบําบัดนํ้าเสี ยตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปา
ที่ตอ้ งโอนเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาฯของบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูร้ อตัดบัญชี
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ในการ
ผลิตนํ้าประปาที่ตอ้ งโอนเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาฯจากการ
รวมธุรกิจ
รวม

8,051
2,013
10,064

6,930
6,930

4,264
1,122
5,386

3,579
3,579

(79,861)

(58,299)

(79,861)

(58,299)

(15,218)

(15,023)

(15,218)

(15,023)

(27,860)
(893)

(16,427)
(1,147)

(893)

(1,147)

(5,056)
(128,888)

(5,944)
(96,840)

(95,972)

(74,469)

28. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษี จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นสําหรั บการผลิ ตนํ้าประปา
ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนด
บางประการ สิ ทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระสําคัญดังนี้
-

การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการนําเข้าเครื่ องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

-

การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม มี กาํ หนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่
30 กันยายน 2553)

ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นเพื่อ
ฟื้ นฟู ก ารลงทุ น จากวิ ก ฤตอุ ท กภัย ตามบัต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่ 5177(2)/2556 เมื่ อ วัน ที่ 27
พฤษภาคม 2556 (แทนบัต รเดิ ม เลขที่ 1382(2)/2545 ซึ่ งสิ้ น สุ ด การส่ งเสริ มการลงทุ น ในปี 2555)
ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระสําคัญดังนี้
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-

การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการนําเข้าเครื่ องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

-

การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนซึ่ งไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน เฉพาะค่าซ่ อมแซม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เสี ยหายเนื่ องจากนํ้าท่วม มีกาํ หนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 มิถุนายน 2556)

รายได้ของบริ ษทั ฯจําแนกตามกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้จากการขายนํ้าประปา

29.

2560
349,729

2559
252,759

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
2560
3,421,785

2559
3,370,945

รวม
2560
3,771,514

2559
3,623,704

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรั บปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ น้ )
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (บาทต่อหุน้ )

30.

2,663,248
3,990,000
0.67

2,475,559
3,990,000
0.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,699,501
3,990,000
0.68

2,391,487
3,990,000
0.60

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียวคือธุรกิจ
ผลิ ต และจําหน่ า ยนํ้าประปา และดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย วคื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น
รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตาม
ส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
34

ข้ อมูลเกีย่ วกับภูมศิ าสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรัพย์
ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2560 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี รายได้จากการขายให้ แก่ ลูกค้ารายใหญ่ จาํ นวนหนึ่ งราย เป็ น
จํานวนเงินประมาณ 5,268 ล้านบาท (2559: 5,090 ล้านบาท)
31.

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่าย
สมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หาร
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออก
จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวนเงิน 7 ล้านบาท (เฉพาะกิ จการ: 4 ล้านบาท) (2559: 7
ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท)

32.

เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่ายจากผลการดําเนินงานส่ วนที่ได้รับ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 7 เมษายน
จนถึงเดือนธันวาคม 2558
2559
เงินปั นผลจ่ายจากผลการดําเนินงานส่ วนที่ไม่ได้รับ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 7 เมษายน
การส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม
2559
จนถึงเดือนธันวาคม 2558
เงินปั นผลจ่ายจากกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2559
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนสําหรับเดือน บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559
11 สิ งหาคม 2559
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2559
11 สิ งหาคม 2559
เงินปั นผลจ่ายจากกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
11 สิ งหาคม 2559
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2559

เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(พันบาท)
(บาท)
43,886

0.011

965,482

0.242

187,511

0.047

43,885

0.011

1,053,237

0.264

99,738
2,393,739

0.025
0.600
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33.

เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่ายจากผลการดําเนินงานส่ วนที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2559
เงินปั นผลจ่ายจากผลการดําเนินงานส่ วนที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2559
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนสําหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2560
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับ
เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน 2560
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2560

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 18 เมษายน
2560
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 18 เมษายน
2560
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14
สิ งหาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14
สิ งหาคม 2560

เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(พันบาท)
(บาท)

51,865

0.013

1,145,015

0.287

63,840

0.016

1,133,158
2,393,878

0.284
0.600

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้

33.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 6 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ก่อสร้างบ่อคอนกรี ตสําหรับมิเตอร์ ซ้ื อขายนํ้าประปา สถานี จ่ายนํ้ามหาชัยและโครงการติดตั้งท่อนํ้า
ระบบป้ องกันอัคคีภยั โรงผลิตนํ้าประปาบางเลน (2559: 52 ล้านบาทที่ เกี่ยวข้องกับโครงการขยาย
กําลังการผลิตนํ้าประปาในพื้นที่และโครงการย้ายสถานีสูบนํ้าดิบ)
33.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการและภาระผูกพันอื่น
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาการบริ หารจัดการและการซ่อมบํารุ งกับบริ ษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ ส์
จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) เพื่อให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวบริ หารจัดการและการซ่ อมบํารุ งรักษา ระบบ
ผลิ ตและจําหน่ ายนํ้าประปาและบริ หารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย ภายใต้เงื่อนไขในสัญ ญา
ดังกล่าวบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าบริ การตามอัตราที่ ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปี เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 8 มกราคม 2553 และต่ออายุสญ
ั ญาโดยอัตโนมัติทุกๆ ปี เป็ นเวลา 1 ปี

ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริ การอื่ น ๆ เป็ น
จํานวนเงินรวม 12 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท) (2559: 11 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี))
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33.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และที่ดินที่ใช้เป็ นอาคารสํานักงาน
อายุของสัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 สิ งหาคม 2582
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

8
17
34

7
20
36

33.4 หนังสื อคํา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ห นังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่เป็ นจํานวน 307 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 120 ล้านบาท) (2559: 296
ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 109 ล้านบาท)) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยซึ่ งประกอบด้วย หนังสื อคํ้าประกันดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
คํ้าประกันตามสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ
การประปาส่วนภูมิภาค
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
คํ้าประกันอื่นๆ
รวม

228
66
13
307

228
65
3
296

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
62
45
13
120

62
44
3
109
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34. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่ วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - ทรัสต์เพือ่ การลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุน้ กู้
หนีส้ ิ นที่เปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

236
-

1,588

-

236
1,588

5

-

-

5

7,537
-

24

-

7,537
24

-

6,787

-

6,787

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุน้ กู้
หนีส้ ิ นที่เปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

232
-

3,558

-

232
3,558

6,604
-

15

-

6,604
15

-

6,753

-

6,753
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ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนีส้ ิ นที่เปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

236
-

1,104

-

236
1,104

7,537

-

-

7,537

-

6,787

-

6,787

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนีส้ ิ นที่เปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม

232
-

2,971

-

232
2,971

6,604

-

-

6,604

-

6,753

-

6,753

35. เครื่ องมือทางการเงิน
35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้
กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หุ น้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่ าว และมีนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงดังนี้
39

ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น และ
มีความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีลูกค้าหลักรายเดียวคือการ
ประปาส่ วนภูมิภาค อย่างไรก็ต าม เนื่ องจากการประปาส่ วนภู มิภาคเป็ นหน่ วยงานราชการ ดังนั้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว
จํานวนเงินสู งสุ ดที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของ
ลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ ปรับขึ้นลงตาม
อัต ราตลาด หรื อ มี อ ัต ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคี ยงกับ อัต ราตลาดในปั จจุ บ ัน ความเสี่ ยงจากอัต รา
ดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นทางการเงิ น ที่ มีอ ตั ราดอกเบี้ ยคงที่ สามารถแยกตามวัน ที่ ค รบกําหนด หรื อ วันที่ มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

2,123
2,123

24
24

-

285
285

32
236
553
5
826

317
2,359
553
29
3,258

0.05 - 0.50
0.65 - 4.38
4.10 - 4.50

1,000
1,000

3,997
3,997

1,398
1,398

4,275
4,275

128
128

128
4,275
6,395
10,798

2.75 - 3.10
3.06 - 4.60
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

8
4,246
4,254

15
15

-

206
206

32
232
497
761

246
4,478
497
15
5,236

0.05 - 0.98
1.15 - 4.70
4.20 และ 4.50

-

2,998
2,998

3,395
3,395

6,945
6,945

320
320

320
6,945
6,393
13,658

2.8125 - 3.1000
3.06 - 4.60

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

1,509
-

-

-

249
-

32
236
380

281
1,745
380

0.05 - 0.50
0.65 - 4.38
-

1,509

-

-

829
1,078

648

829
3,235

4.25 - 4.40

1,000
1,000

3,997
3,997

1,398
1,398

4,275
4,275

88
88

88
4,275
6,395
10,758

2.75 - 3.10
3.06 - 4.60
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

8
3,539
-

-

-

157
-

32
232
346

197
3,771
346

0.05 - 0.98
1.15 - 4.70
-

3,547

-

-

1,196
1,353

610

1,196
5,510

4.25 - 4.65

-

2,998
2,998

3,395
3,395

6,945
6,945

285
285

285
6,945
6,393
13,623

2.8125 - 3.1000
3.06 - 4.60

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ
35.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น
หรื อมี อ ตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยจึ งประมาณมู ลค่ า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ตารางต่อไปนี้เป็ นการสรุ ปเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
หนีส้ ินทางการเงิน
หุน้ กู้

6,395

6,787

6,393

6,753
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บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

หุ ้นกูท้ ี่ จ่ายดอกเบี้ ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมู ลค่ าปั จจุบ นั ของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปั จจุบนั สําหรับเงิน
กูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
36. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.96:1 (2559: 1.23:1)
และบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.06:1 (2559: 1.36:1)
37. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
37.1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิให้ออกและเสนอขายหุ น้ กู้
ประเภทไม่ ดอ้ ยสิ ท ธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ จํานวน 1,000 ล้านบาท มี
อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 2.33 ต่ อปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และมี
กํา หนดชํา ระดอกเบี้ ยทุ ก 6 เดื อ น โดยบริ ษ ัท ฯ ได้อ อกจํา หน่ า ยหุ ้ น กู้ดัง กล่ า วในวัน ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับชําระเงินเต็มจํานวนแล้ว
37.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติ ให้เสนอที่ ประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ อนุ มัติ จ่ายเงิ น ปั น ผลสําหรั บ ปี 2560 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.60 บาท ซึ่ งบริ ษ ทั ฯได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้าย
อีกในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้
38. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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