
 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2562 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                                
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง                           
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั                        
ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                                              
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ                
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี                             
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ี
ระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ         
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ                       
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                     
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ในการผลิตน า้ประปา และสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาและการให้บริการบ าบัดน า้เสีย 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
สัญญำฯของบริษทัยอ่ย จ ำนวนรวม 902 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 534 ลำ้นบำท) เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39 ของค่ำใชจ่้ำยรวมในงบกำรเงินรวม (ร้อยละ 35 ของค่ำใชจ่้ำยรวมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 
ในกำรค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยดงักล่ำว กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผนัแปรตำมจ ำนวนหน่วยท่ีผลิต ซ่ึงตอ้งใชก้ำรประมำณกำร
จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญำซ้ือขำยน ้ำประปำ หรือวนัส้ินสุดสัญญำกำรใหสิ้ทธิ
ด ำเนินงำน หรือวนัส้ินสุดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำของบริษทัฯ หรือวนัส้ินสุดสัญญำ                  
ซ้ือขำยน ้ำประปำของบริษทัยอ่ย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตในอนำคต โดย
พิจำรณำจำกปริมำณกำรผลิตในปัจจุบนั ก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัร ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำของผูบ้ริโภค
สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงมีผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินขอ้สมมติของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตน ้ำประปำในอนำคต โดย                                          
กำรสอบถำมผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบและท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวิธีกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิต ตรวจสอบอำยุ
ของสัมปทำนและอำยขุองสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียกบั
เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง และเปรียบเทียบประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตน ้ำประปำตำมท่ีกลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรไว้
กบัปริมำณกำรผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตจนถึงปัจจุบนั และทดสอบกำรค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีของกลุ่มบริษทั 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                                                          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้           
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต                
หรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ี
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                                                            
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ                                          
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก                                     
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                                              
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                               
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและสรุป
จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
หรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกกำรเปิดเผยดงักล่ำว                                                
ไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใน
อนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดียว
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                                              
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                                         
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะ
จำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กลุรพี  ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กมุภำพนัธ์ 2563 
 



บริษทั ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 76,570,736          99,342,067          71,361,403          92,437,221          
เงินลงทุนชัว่คราว 8 3,035,146,734      3,499,881,399      2,252,002,603      2,826,763,704      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 564,935,313        564,547,712        385,761,884        394,436,339        
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 6 -                           -                           57,177,576          289,856,969        
วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 10 27,203,379          28,007,231          15,505,281          16,761,155          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,834,644          24,546,799          19,819,391          20,517,180          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,730,690,806      4,216,325,208      2,801,628,138      3,640,772,568      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 -                           -                           114,300,000        171,440,000        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                           1,915,686,718      2,137,180,866      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 5,898,575,219      4,656,517,530      5,218,706,282      4,228,013,282      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 18,525,000          28,725,000          -                           -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 794,731,564        788,502,280        729,443,114        725,203,269        
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปากบัภาครัฐ:
   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 15 9,209,922,045      9,560,793,199      9,209,922,045      9,560,793,199      
   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 16 1,560,957,228      1,933,837,449      -                           -                           
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชน 17 1,132,361,681      1,188,114,421      1,132,361,681      1,188,114,421      
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   จากการซ้ือธุรกิจ 18 738,173,529        933,119,920        -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 13,723,623          2,884,132            -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 5,333,758            5,312,714            -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 46,693,920          1,325,300            46,693,920          1,325,300            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,425,283            14,917,078          6,393,371            11,605,799          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 19,427,422,850    19,114,049,023    18,373,507,131    18,023,676,136    
รวมสินทรัพย์ 23,158,113,656    23,330,374,231    21,175,135,269    21,664,448,704    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 20 159,504,289        134,318,672        104,406,998        95,095,991          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 3,060,000,000      435,000,000        3,060,000,000      435,000,000        
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 500,000,000        1,500,000,000      500,000,000        1,500,000,000      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 300,517,164        308,594,603        218,939,316        229,374,885        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 74,172,239          97,438,155          74,172,239          97,438,155          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 70,396,726          69,368,930          47,705,673          47,105,342          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,164,590,418      2,544,720,360      4,005,224,226      2,404,014,373      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 6 -                           -                           5,000,000            5,000,000            
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 21 300,000,000        3,360,000,000      300,000,000        3,360,000,000      
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 5,395,839,598      4,895,795,356      5,395,839,598      4,895,795,356      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 58,691,879          54,360,458          32,017,532          28,715,854          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 114,176,349        110,644,485        87,917,010          82,980,854          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,868,707,826      8,420,800,299      5,820,774,140      8,372,492,064      
รวมหนีสิ้น 10,033,298,244    10,965,520,659    9,825,998,366      10,776,506,437    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,637,769,601      2,637,769,601      2,637,769,601      2,637,769,601      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 399,000,000        399,000,000        399,000,000        399,000,000        
   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 25 1,691,230,767      1,691,230,767 1,691,230,767      1,691,230,767      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,883,932,137      4,147,556,393      2,631,136,535      2,169,941,899      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (520,795,516)       (543,983,701)       -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,081,136,989    12,321,573,060    11,349,136,903    10,887,942,267    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 43,678,423          43,280,512          -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,124,815,412    12,364,853,572    11,349,136,903    10,887,942,267    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,158,113,656    23,330,374,231    21,175,135,269    21,664,448,704    

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 5,085,877,040       5,049,710,504       3,421,141,241       3,408,495,304       

   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 687,426,954          546,250,873          454,726,038          354,594,781          

รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 220,114,991          211,444,728          220,114,991          211,444,728          

รวมรายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 28 5,993,418,985       5,807,406,105       4,095,982,270       3,974,534,813       

รายไดจ้ากการบริการ 119,466,124          118,303,585          43,716,616            42,131,496            

ดอกเบ้ียรับ 14,176,972            11,257,842            22,015,680            37,057,042            

เงินปันผลรับ 11, 12 -                             -                             984,631,994          929,013,660          

รายไดอ่ื้น 38,528,951            11,568,722            46,362,760            21,605,098            

รวมรายได้ 6,165,591,032       5,948,536,254       5,192,709,320       5,004,342,109       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,794,674,181       1,722,234,676       1,025,454,878       1,011,001,001       

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 251,618,218          280,326,180          207,837,206          229,721,740          

คา่ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                             -                             221,494,148          221,494,148          

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 17 55,752,740            53,494,667            55,752,740            53,494,667            

คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

   นํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 18 194,946,391          195,432,749          -                             -                             

รวมค่าใช้จ่าย 2,296,991,530       2,251,488,272       1,510,538,972       1,515,711,556       

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,868,599,502       3,697,047,982       3,682,170,348       3,488,630,553       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 280,254,547          151,624,962          -                             -                             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 4,148,854,049       3,848,672,944       3,682,170,348       3,488,630,553       

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (304,542,661)         (371,677,534)         (304,542,661)         (371,677,534)         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,844,311,388       3,476,995,410       3,377,627,687       3,116,953,019       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (696,977,417)         (616,091,619)         (522,724,742)         (450,321,097)         

กําไรสําหรับปี 3,147,333,971       2,860,903,791       2,854,902,945       2,666,631,922       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (160,000)                (220,000)                -                             -                             

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 23,348,185            38,367,269            -                             -                             

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,467,757              -                             290,884                 -                             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี 25,655,942            38,147,269            290,884                 -                             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 3,172,989,913       2,899,051,060       2,855,193,829       2,666,631,922       

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,127,907,180       2,841,927,314       2,854,902,945       2,666,631,922       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,426,791            18,976,477            

3,147,333,971       2,860,903,791       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,153,563,122       2,880,074,583       2,855,193,829       2,666,631,922       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,426,791            18,976,477            

3,172,989,913       2,899,051,060       

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.78                       0.71                       0.72                       0.67                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษี 3,844,311,388     3,476,995,410     3,377,627,687     3,116,953,019     

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 870,199,246        812,925,018        493,956,355        471,995,460        

   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           221,494,148        221,494,148        

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

      จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 194,946,391        195,432,749        -                           -                           

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 55,752,740          53,494,667          55,752,740          53,494,667          

   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (644,727)              (788,010)              (262,823)              (795,577)              

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (280,254,547)       (151,624,962)       -                           -                           

   เงินปันผลรับ -                           -                           (984,631,994)       (929,013,660)       

   ตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,279,405            2,093,608            -                           -                           

   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (230,840)              10,063,547          -                           5,610,428            

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 8,416,317            14,463,821          4,338,882            7,397,230            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 304,542,661        371,677,534        304,542,661        371,677,534        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 4,998,318,034     4,784,733,382     3,472,817,656     3,318,813,249     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (18,548,139)         (12,452,481)         (9,537,530)           (10,837,880)         

   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 803,852               (4,952,519)           1,255,874            (4,064,842)           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 799,378               2,864,719            697,789               2,381,599            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,212,431            31,436,687          5,212,428            31,436,689          

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,427,693          7,318,071            9,321,283            9,300,881            

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,027,796            688,711               600,331               598,439               

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,000,200)           (356,330)              (673,600)              -                           

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,004,040,845     4,809,280,240     3,479,694,231     3,347,628,135     

   จ่ายดอกเบ้ีย (322,319,705)       (372,477,781)       (322,319,705)       (372,477,781)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (704,700,037)       (592,663,313)       (528,296,875)       (436,852,609)       

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,977,021,103     3,844,139,146     2,629,077,651     2,538,297,745     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

(หน่วย: บาท)



บริษัท ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 483,126,043        (1,157,791,935)    593,152,479        (1,099,432,543)    

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง 10,000,000          -                           -                           -                           

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                           -                           289,640,000        367,140,000        

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน (990,693,000)       -                           (990,693,000)       -                           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (23,316,992)         (21,319,576)         (20,383,723)         (18,493,919)         

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯเพิ่มข้ึน (125,617,480)       (19,431,879)         (125,617,480)       (19,431,879)         

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายุสญัญาฯ

   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                           (1,370,000)           -                           -                           

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนเพิ่มข้ึน -                           (3,601,400)           -                           (3,601,400)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 647,850               816,603               264,280               811,324               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน (6,000,000)           -                           -                           -                           

รับเงินปันผล 52,238,044          41,977,000          984,631,994        929,013,660        

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (46,693,920)         (7,605,850)           (46,693,920)         (7,605,850)           

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (646,309,455)       (1,168,327,037)    684,300,630        148,399,393        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 995,705,370        -                           995,705,370        -                           

ชาํระคืนตัว๋แลกเงิน (1,000,000,000)    -                           (1,000,000,000)    -                           

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (435,000,000)       (480,000,000)       (435,000,000)       (480,000,000)       

เงินสดรับจากหุน้กู้ 998,850,000        998,897,153        998,850,000        998,897,153        

ชาํระคืนหุน้กู้ (1,500,000,000)    (1,000,000,000)    (1,500,000,000)    (1,000,000,000)    

เงินปันผลจ่าย (2,394,009,469)    (2,394,072,370)    (2,394,009,469)    (2,394,072,370)    

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (19,028,880)         (18,103,200)         -                           -                           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (3,353,482,979)    (2,893,278,417)    (3,334,454,099)    (2,875,175,217)    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (22,771,331)         (217,466,308)       (21,075,818)         (188,478,079)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 99,342,067          316,808,375        92,437,221          280,915,300        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 76,570,736          99,342,067          71,361,403          92,437,221          

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษัท ททีดีบับลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

รายการท่ีมิใช่เงินสด  

   เงินปันผลคา้งจ่ายลดลง (10,276)                (72,462)                (10,276)                (72,462)                

   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์(เพิ่มข้ึน) ลดลง 18,391,378          (8,844,605)           18,391,378          (8,844,605)           

   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่ายลดลง -                           (8,536,086)           -                           (8,536,086)           

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ 1,325,300            6,280,550            1,325,300            6,280,550            

   โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากสินทรัพย์

      ในการผลิตนํ้าประปากบัภาครัฐ -                           (4,396,025)           -                           (4,396,025)           

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์เพิ่มข้ึน 1,260,000            1,570,093            -                           -                           

   เจา้หน้ีค่าก่อสร้างสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาเพิ่มข้ึน -                           5,690,320            -                           5,690,320            

   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน 6,000,000            -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ขาดทุน ผลแตกต่าง ส่วนของ
จากการวดั ส่วนแบ่ง ของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

มูลค่าเงินลงทุน กาํไรขาดทุน โครงสร้าง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ที่ไม่มีอาํนาจ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - ในหลกัทรัพย์ เบด็เสร็จอื่น การดาํเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000       1,691,230,767    3,699,628,987    -                          18,231,896         (600,362,866)      (582,130,970)      11,835,498,385   42,407,235         11,877,905,620    
กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          2,841,927,314    -                          -                          -                          -                          2,841,927,314     18,976,477         2,860,903,791      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (220,000)             38,367,269         -                          38,147,269         38,147,269          -                          38,147,269           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          2,841,927,314    (220,000)             38,367,269         -                          38,147,269         2,880,074,583     18,976,477         2,899,051,060      
เงินปันผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          (2,393,999,908)   -                          -                          -                          -                          (2,393,999,908)    -                          (2,393,999,908)    
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           (18,103,200)        (18,103,200)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000       1,691,230,767    4,147,556,393    (220,000)             56,599,165         (600,362,866)      (543,983,701)      12,321,573,060   43,280,512         12,364,853,572    
-                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000       1,691,230,767    4,147,556,393    (220,000)             56,599,165         (600,362,866)      (543,983,701)      12,321,573,060   43,280,512         12,364,853,572    
กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          3,127,907,180    -                          -                          -                          -                          3,127,907,180     19,426,791         3,147,333,971      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          2,467,757           (160,000)             23,348,185         -                          23,188,185         25,655,942          -                          25,655,942           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          3,130,374,937    (160,000)             23,348,185         -                          23,188,185         3,153,563,122     19,426,791         3,172,989,913      
เงินปันผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          (2,393,999,193)   -                          -                          -                          -                          (2,393,999,193)    -                          (2,393,999,193)    
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           (19,028,880)        (19,028,880)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 3,990,000,000    2,637,769,601    399,000,000       1,691,230,767    4,883,932,137    (380,000)             79,947,350         (600,362,866)      (520,795,516)      13,081,136,989   43,678,423         13,124,815,412    
-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษัท ททีดีับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,691,230,767         1,897,309,885         10,615,310,253       
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,666,631,922         2,666,631,922         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,666,631,922         2,666,631,922         
เงินปันผลจ่าย 32 -                               -                               -                               -                               (2,393,999,908)        (2,393,999,908)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,691,230,767         2,169,941,899         10,887,942,267       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,691,230,767         2,169,941,899         10,887,942,267       
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,854,902,945         2,854,902,945         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               290,884                   290,884                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,855,193,829         2,855,193,829         
เงินปันผลจ่าย 32 -                               -                               -                               -                               (2,393,999,193)        (2,393,999,193)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,691,230,767         2,631,136,535         11,349,136,903       

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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 บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล ำเนำใน                                                             
ประเทศไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำใหก้บั
กำรประปำส่วนภูมิภำค (“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สำมพรำน อ.พทุธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม                            
อ.เมืองสมุทรสำคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสำคร ภำยใตส้ัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำกบั กปภ. 
ซ่ึงได้ลงนำมเม่ือวนัท่ี 21 กันยำยน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตำมสัญญำลงวนัท่ี 29 ธันวำคม 2551) เป็น
ระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวนัท่ีเร่ิมตน้ขำยน ้ ำประปำ (วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2547) และภำยใตส้ัมปทำน
ประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (“ผู ้ให้สัมปทำน”)                                        
เป็นระยะเวลำ 25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนำคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้
ในสญัญำซ้ือขำยน ้ำประปำ และสมัปทำนประกอบกิจกำรประปำ 

 ภำยใตส้มัปทำนประกอบกิจกำรประปำดงักล่ำวมีขอ้ก ำหนดส ำคญับำงประกำร ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้ ำ
กำรไปไดก่ึ้งอำยุสัมปทำนแลว้ หำกรัฐบำลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมประสงค์จะซ้ือ
กิจกำรประปำของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้หส้ัมปทำนมีสิทธิถอนคืนสัมปทำนเพื่อซ้ือหรืออนุญำตใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจกำรประปำเช่นวำ่นั้นตำมรำคำซ้ือขำยกนัในตลำด แต่ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯทรำบล่วงหนำ้หกเดือน  

ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง 
อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติให้สัตยำบนัแก่บริษทั ไทยวอเตอร์                              
โอเปอเรชัน่ จ ำกดั (“TWO”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จดัตั้ง Myanmar Tap Water Company Limited 
(“MTW”) ร่วมกบั Z Corporation Company Limited (“Z Corp”) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 12 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และ 
TWO ถือหุน้ร้อยละ 70 และ Z Corp ถือหุน้ร้อยละ 30 MTW เขำ้ลงทุนในธุรกิจโครงกำรระบบน ้ำประปำท่ี
เมืองเมำะล ำไย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ มูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรประมำณ 15 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ (ประมำณ 486 ลำ้นบำท) โดยหน่วยงำนรัฐท่ีดูแลโครงกำรไดแ้จง้ให้ MTW ยุติโครงกำร ดงันั้น 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯจึงมีมติอนุมติัให้บริษทัยอ่ย
ท ำกำรปิด MTW ดว้ยเหตุผลดงักล่ำว 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  

2.1  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี                            
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน)                        
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำให ้

กบักำรประปำส่วนภูมิภำคใน
จงัหวดัปทุมธำนี 

ไทย 98.0 98.0 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 
(ถือหุน้โดยบริษทั ประปำปทุมธำนี 
จ ำกดั ในอตัรำร้อยละ 31.5)  

บริกำรจดักำรและบ ำรุงรักษำ
โครงกำรน ้ำประปำ 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 
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3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส ำคญั
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สญัญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงิน                            
ท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได ้                             
ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์                                  
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                    
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี                        
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ                               
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำน                                     
ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี                     
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้ งส้ิน
ประมำณ 40.8 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ประมำณ 38.9 ลำ้นบำท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทั                        
มีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 40.8 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ประมำณ 38.9 ลำ้นบำท) 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้จากการขายน า้ประปา 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำประปำรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดจ้ดัส่งน ้ำประปำใหแ้ก่กำรประปำส่วนภูมิภำคแลว้ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับ
ปริมำณน ้ำประปำท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการบริการ 

 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรแสดงมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ีซ่ึงไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มของบริกำรท่ีใหแ้ลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภำระท่ีจะตอ้งจ่ำย 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั
ในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 วตัถุดบิและวสัดุคงเหลือ 

 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตน ้ำประปำเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนเม่ือไดจ้ ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

 ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดง
มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ี
ตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

 ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน 

 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

 ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยไดแ้ก่มูลค่ำท่ีบริษทัฯจ่ำยไปเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
ท่ีประกอบกิจกำรภำยใต้สัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำกับกำรประปำ                                         
ส่วนภูมิภำคและสัมปทำนท่ีไดรั้บจำกกิจกำรหรือหน่วยงำนของภำครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลำใน
กำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บสิทธิและสัมปทำนอนัจ ำกดัตำมท่ีก ำหนดในสัญญำใหสิ้ทธิและสัมปทำน 
อีกทั้งทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นกำรประกอบกิจกำรของบริษทัย่อยยงัมีภำระผูกพนัท่ีผูไ้ดรั้บสิทธิ
จะตอ้งส่งมอบให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำค ดงันั้น ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบกิจกำร
ภำยใตส้ัญญำใหสิ้ทธิและสัมปทำนดงักล่ำวส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อใหไ้ดม้ำในสิทธิ
ในกำรประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิและสัมปทำนท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำย
ส่วนดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำให้สิทธินบัจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น
และแสดงเป็นค่ำตัดจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ ำนวนท่ีตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน                                            
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ส ำหรับบริษทัย่อยท่ีโอนกำรด ำเนินงำนโดยส่วนใหญ่มำท่ีบริษทัฯหลงัจำกท่ีบริษทัฯเขำ้ลงทุนใน
บริษทัย่อยดงักล่ำวเพื่อเป็นกำรลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในอนำคต ตน้ทุนกำรลงทุนใน
บริษทัย่อยนั้นส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซ่ึงกำรด ำเนินงำนส่วนดังกล่ำว                               
ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำยส่วนดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำ
ระหว่ำงบริษัทฯกับกำรประปำส่วนภูมิภำคนับจำกวนัท่ีลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและแสดงเป็น                       
ค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

4.7 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์
โดยประมำณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำของบริษทัฯค ำนวณโดยกำรใช้
วิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณดงัน้ี 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด  x  
  อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญำ

ซ้ือขำยน ้ำประปำหรือวนัส้ินสุดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพย์
ในกำรผลิตน ้ำประปำ) 

   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำสุทธิ                 
ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำทั้งหมด - ค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมถึง ณ วนัตน้งวด 
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 สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงโรงผลิตน ้ ำประปำ และ
ระบบในกำรจ่ำยน ้ำประปำ รวมทั้งดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง  

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออก
จำกบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกัด ซ่ึงต้องโอนให้แก่กำรประปำ                                    
ส่วนภูมิภำคเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำใหสิ้ทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ ไดแ้ก่ ท่ีดิน โรงผลิต
น ้ ำประปำ และระบบในกำรจ่ำยน ้ ำประปำ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและ                                           
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำค ำนวณโดยกำรใช้วิธี                                           
ผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณดงัน้ี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
อำยสุญัญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัรำส่วนกำรผลิต 

  น ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสญัญำ

ใหสิ้ทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอน              
เม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยุ
สญัญำฯทั้งหมด - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

4.9 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดั                                     
น ้ ำเสีย (“สิทธิกำรด ำเนินงำน”) ในรำคำทุนท่ีซ้ือมำ โดยปันส่วนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ ำประปำ และค่ำสิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียตำมสัดส่วนรำยไดท่ี้คำดว่ำจะไดรั้บท่ี
ค ำนวณได ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ก) สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 

 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณ
โดยใชว้ิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณดงัน้ี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด  
  x อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 
  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ำประปำ  
  ส ำหรับงวด + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรผลิต

น ้ำประปำจนถึงวนัส้ินสุดสญัญำใหสิ้ทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

ข) สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสีย 

สิทธิในกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณโดยใชว้ธีิผนัแปร
ตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณดงัน้ี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด   
  x อตัรำส่วนกำรบ ำบดัน ้ำเสียส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรบ ำบดัน ้ำเสียส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบดัน ้ำเสียส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบดัน ้ำเสียส ำหรับงวด 
  + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรบ ำบดัน ้ำเสียจนถึง

วนัส้ินสุดสญัญำใหสิ้ทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรบ ำบดั       
น ้ำเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 
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4.10 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั 
ประปำปทุมธำนี จ ำกดั ในรำคำท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของบริษทัย่อยดงักล่ำวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอำยุใชง้ำนจ ำกดั ซ่ึงเเสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมเเละค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) 

 บริษทัฯคิดค่ำตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำท่ีเหลืออยู่ของบริษัทย่อยดังกล่ำว นับจำกวนัท่ีบริษัทฯซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย 
(ประมำณ 16 ปี) เเละจะมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิด                                      
กำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสิทธิใน                                              
กำรด ำเนินกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยน ้ ำประปำทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ส ำหรับงำนบริหำรจัดกำร บ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน ้ ำเสียและ                               
กำรจดักำรตะกอนของบริษทัย่อย แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำร                          
ดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ                                              
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำ                                        
กำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย                                  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งติดตั้ง 

4.12 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรืออำยุของ               
สัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

 สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำ
กำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำเป็นรำยปี กลุ่มบริษทั
รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทั และพนกังำนของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร  
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น เม่ือกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ  

4.17 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น                         
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร                                       
แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.18 กำรบัญชีส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียง - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

 บริษทัร่วมจะน ำกำรบัญชีส ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียงมำใช้เม่ือกำรป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำว
สำมำรถระบุควำมเส่ียงได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถวดัผลของกำรป้องกันควำมเส่ียงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของกระแสเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจำกสินทรัพย์
ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินหรือรำยกำรพยำกรณ์ท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะเกิดใน
อนำคต (Highly probable forecast transactions) และสำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ
จะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเม่ือรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดได้
เกิดข้ึน จะโอนก ำไรหรือขำดทุนท่ีไดเ้คยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นก ำไรหรือขำดทุนใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ถำ้เคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวไม่มีประสิทธิภำพ 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงจะถูก
รับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

4.19 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผู ้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ือและผูข้ำย                                                 
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้ง
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้กลุ่มบริษทัจะ
ประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำม
ใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน            
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                                   
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและ                                  
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ำประปำ และสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและ                                    
กำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสีย 

 ในกำรรับรู้ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอน
เม่ือส้ินสุดสัญญำฯของบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัใช้วิธีผนัแปรตำมจ ำนวนหน่วยท่ีผลิต ซ่ึงตอ้งใช้กำร
ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำ หรือ                             
วนัส้ินสุดสัญญำกำรให้สิทธิด ำเนินงำน หรือวนัส้ินสุดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพยใ์นกำรผลิต
น ้ ำประปำของบริษทัฯ หรือวนัส้ินสุดสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำของบริษทัย่อย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตในอนำคต โดยพิจำรณำจำกปริมำณกำรผลิตในปัจจุบนั                      
ก ำลังกำรผลิตของเคร่ืองจักร ปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ ำของผู ้บริโภคสภำวะเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม ซ่ึงมีผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2562 2561 2562 2561  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 13,664 29,562 อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มื

ขั้นต ่ำลบส่วนต่ำงท่ี
ก ำหนดต่อปี 

รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 15,600 15,600 รำคำตำมสญัญำ 
เงินปันผลรับ - - 932,394 887,037 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ตน้ทุนขำยและบริกำร - - 36,897 36,444 รำคำตำมสญัญำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 52,238 41,977 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ 51,779 46,904 51,779 46,904 รำคำตำมสญัญำ 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 3,680 3,232 3,680 3,232 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำงำนปรับปรุงระบบสูบส่งน ้ำประปำ 6,627 31,403 6,627 31,403 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ระบบผลิต
และส่งจ่ำยน ้ำประปำ 117,466 - 117,466 - รำคำตำมสญัญำ 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 5,368 3,713 5,346 3,713 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำไฟฟ้ำ 7,161 - 7,161 - รำคำตำมสญัญำ 
ซ้ือวตัถุดิบ 8,344 1,769 8,344 1,769 ตำมรำคำขำยท่ีระบุไว ้

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมำยเหตุ 9)                               
บริษทัยอ่ย - - 1,391 1,391 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนั) 4,177 4,515 4,177 4,515 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กิจกำรท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั
เดียวกนักบัผูถื้อหุน้ใหญ่) - 3,954 - 3,954 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 4,177 8,469 5,568 9,860 
     
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 46,694 1,325 46,694 1,325 
รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 46,694 1,325 46,694 1,325 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมำยเหตุ 20) 
    

บริษทัยอ่ย - - 3,279 3,262 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนั) 20,366 9,039 20,366 9,039 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กิจกำรท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั
เดียวกนักบัผูถื้อหุน้ใหญ่) 1,954 583 1,954 583 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 22,320 9,622 25,599 12,884 
     
เจ้ำหนีเ้งินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระยะยำวระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 และ 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลกัษณะ           
ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม 2562 
เพิ่มข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2562 
 

บริษทั 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  บริษทัยอ่ย     

เงินตน้  461,080 - (289,640) 171,440 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ  217 13,664 (13,843) 38 

รวม  461,297   171,478 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั    

เงินตน้ 171,440 461,080 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 38 217 

รวม 171,478 461,297 

หกั:  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคำ้งรับ (57,178) (289,857) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ 114,300 171,440 

เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่ำลบส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 
(MLR-margin) ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุกไตรมำส เงินให้กูย้ืมดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระ                               
คืนเงินตน้งวดสุดทำ้ยภำยในเดือนธนัวำคม 2565 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 62,406 64,415 47,748 49,101 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,371 2,299 1,245 2,002 
รวม 64,777 66,714 48,993 51,103 
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 493 455 136 97 
เงินฝำกธนำคำร 76,078 98,887 71,225 92,340 
รวม 76,571 99,342 71,361 92,437 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำ มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง
ร้อยละ 0.125 ถึง 0.750 ต่อปี 

8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้และเงินฝำกประจ ำธนำคำรระยะเวลำ 4 ถึง 12 
เดือน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียและผลตอบแทนระหว่ำงร้อยละ 0.650 ถึง 1.850 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.650 
ถึง 1.853 ต่อปี) บริษทัฯน ำเงินฝำกประจ ำไวก้บัธนำคำรเพื่อให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำแกไ้ข
เพิ่มเติมต่อทำ้ยสมัปทำนประกอบกิจกำรประปำ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 25 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือน                                       
แต่ไม่เกิน 1 ปี 755,256 715,216 475,256 455,216 

 755,256 715,216 475,256 455,216 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
 ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม     
 พนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ - 819,392 - 819,392 
 ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 2,279,891 1,879,619 1,776,747 1,466,502 
 ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด - 85,654 - 85,654 
 2,279,891 2,784,665 1,776,747 2,371,548 
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 3,035,147 3,499,881 2,252,003 2,826,764 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,171 4,491 4,171 4,491 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  6 24 6 24 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,177 4,515 4,177 4,515 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 550,820 533,617 371,634 362,678 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  7,770 2,225 7,770 2,225 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 558,590 535,842 379,404 364,903 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 562,767 540,357 383,581 369,418 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,954 1,391 5,345 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,896 20,138 11,221 11,221 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,168 1,835 790 1,282 
ลูกหน้ีจำกกำรขำยหลกัทรัพย ์ - 18,391 - 18,391 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 22,064 44,318 13,402 36,239 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,896) (20,127) (11,221) (11,221) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,168 24,191 2,181 25,018 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 564,935 564,548 385,762 394,436 

10. วตัถุดบิและวสัดุคงเหลือ 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
วตัถุดิบ 7,539 7,581 5,377 5,381 
อะไหล่ 19,664 20,426 10,128 11,380 
รวม 27,203 28,007 15,505 16,761 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวำ่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 932,394 887,037 
บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชัน่ส์  จ ำกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

     4,698,310 4,698,310 932,394 887,037 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (2,762,623) (2,541,129) - - 
หกั: เงินปันผลรับจำกก ำไรก่อนกำรซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,915,687 2,137,181 932,394 887,037 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 24.98 25.31 5,218,706 4,228,013 5,898,575 4,656,518 
รวม     5,218,706 4,228,013 5,898,575 4,656,518 

 
   (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีรำคำทุน 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 24.98 25.31 5,218,706 4,228,013 5,218,706 4,228,013 
รวม     5,218,706 4,228,013 5,218,706 4,228,013 
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12.1 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้             
เงินปันผลจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่น                             
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                            

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวำ่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ 
จ ำกดั (มหำชน) 280,254 151,625 23,348 38,367 52,238 41,977 

รวม 280,254 151,625 23,348 38,367 52,238 41,977 

12.2 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 ส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำ
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
บริษทัร่วม มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 
บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 10,072,569(1) 9,253,596 

รวม 10,072,569 9,253,596 

 (1) ไม่รวมมูลค่ำยติุธรรมของใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 104 ลำ้นบำท (2561: 250 ลำ้นบำท) 
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12.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 6,606,236 6,272,655 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 57,584,694 56,230,452 
หน้ีสินหมุนเวียน (3,393,751) (2,487,714) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (25,250,474) (28,493,389) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 35,546,705 31,522,004 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย 

ของบริษทัร่วม (11,998,021) (13,188,572) 
สินทรัพย ์- สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 23,548,684 18,333,432 
สดัส่วนเงินลงทุน 24.98% 25.31% 
สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ 5,882,461 4,640,191 
ค่ำควำมนิยม 16,114 16,327 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 5,898,575 4,656,518 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
รำยได ้ 8,842,504 9,116,463 
ก ำไร  1,082,823 1,364,056 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (46,815) 243,706 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 1,036,008 1,607,761 

12.4 ในเดือนพฤษภำคม 2558 บริษทัฯไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัร่วม
โดยไม่คิดมูลค่ำ จ ำนวน 490.64 ลำ้นหน่วย โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้                                
1 หุ้น และภำยหลงับริษทัร่วมไดป้รับอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่เป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ                                        
ซ้ือหุ้นสำมญัได ้1.0007 หุ้น ในรำคำใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บำทต่อหุ้นโดยใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีอำยุ 5 ปีนบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยมีระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ
ทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2563   
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 ในเดือนกันยำยน 2562 บริษัทฯได้ใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวน 165 ล้ำนหน่วย เพื่อซ้ือ                                     
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 165.12 ลำ้นหุ้น ในรำคำใชสิ้ทธิ
หุ้นละ 6 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 990.7 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม มีผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนของบริษทัร่วมดงักล่ำว                      
ท่ีมีใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนดว้ยท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทั
ดังกล่ำวลดลงจำกร้อยละ 25.31 เป็นร้อยละ 24.98 และบริษทัฯได้บนัทึกก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลง
สัดส่วนกำรถือหุ้นดงักล่ำวจ ำนวน 87 ลำ้นบำท ไวภ้ำยใตร้ำยกำร “ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม” ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

13.  เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติอนุมติักำรลงทุน
ในกองทุนรวมและ/หรือตรำสำรหน้ีภำครัฐบำล และ/หรือรัฐวิสำหกิจ และ/หรือภำคเอกชนโดยบริษทั
ย่อยไดล้งทุนในหุ้นกู ้ซ่ึงผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนดไถ่ถอนและลงทุนในทรัสต์
เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์โดยผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะถือไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม 

หุน้กู ้ อำยหุุน้กู ้ วนัท่ีครบก ำหนดไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2562 2561 
   (ร้อยละต่อปี)   
1 3 ปี 28 ตุลำคม 2562 4.20 - 10,000 
2 5 ปี 2 ธนัวำคม 2564 4.50 5,000 5,000 
3 5 ปี 6 ตุลำคม 2565 4.10 9,000 9,000 

รวมเงินลงทุนในหุน้กู ้   14,000 24,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม   
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์  5,000 5,000 
หกั: ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (475) (275) 
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์- สุทธิ  4,525 4,725 
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  18,525 28,725 
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14. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 
อำคำรและ                     

ส่ิงปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เคร่ืองมือ รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 707,161 773 61,703 143,882 24,909 26,085 964,513 
ซ้ือเพิม่ - 2,707 7,941 11,069 41 1,130 22,888 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (3,274) (2,199) - (5,473) 
โอนเขำ้ (ออก) - (1,153) 1,153 - - - - 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 100 1,290 1,688 1,318 - - 4,396 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 707,261 3,617 72,485 152,995 22,751 27,215 986,324 
ซ้ือเพิม่ - 4,149 2,960 15,634 1,130 1,478 25,351 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (15,253) (2,403) - (17,656) 
โอนเขำ้ (ออก) - (2,844) 191 2,653 - - - 
ปรับปรุงรำยกำร - (773) - - - - (773) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 707,261 4,149 75,636 156,029 21,478 28,693 993,246 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - - 23,875 117,374 23,596 23,758 188,603 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 4,724 8,456 563 920 14,663 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (3,245) (2,199) - (5,444) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - - 28,599 122,585 21,960 24,678 197,822 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 6,088 10,791 419 1,046 18,344 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (15,249) (2,403) - (17,652) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 34,687 118,127 19,976 25,724 198,514 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 707,261 3,617 43,886 30,410 791 2,537 788,502 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 707,261 4,149 40,949 37,902 1,502 2,969 794,732 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2561 (6 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   14,663 
2562 (8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   18,344 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

อำคำรและ                     
ส่ิงปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เคร่ืองมือ รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 652,429 773 61,703 93,468 14,645 11,697 834,715 
ซ้ือเพิม่ - 2,707 7,941 7,393 - 453 18,494 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (2,681) (2,158) - (4,839) 
โอนเขำ้ (ออก) - (1,153) 1,153 - - - - 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 100 1,290 1,688 1,318 - - 4,396 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 652,529 3,617 72,485 99,498 12,487 12,150 852,766 
ซ้ือเพิม่ - 4,149 2,960 12,681 1,019 348 21,157 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (7,502) (734) - (8,236) 
โอนเขำ้ (ออก) - (2,844) 191 2,653 - - - 
ปรับปรุงรำยกำร - (773) - - - - (773) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 652,529 4,149 75,636 107,330 12,772 12,498 864,914 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - - 23,875 71,376 13,631 10,968 119,850 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 4,724 7,161 340 311 12,536 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (2,665) (2,158) - (4,823) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - - 28,599 75,872 11,813 11,279 127,563 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 6,088 9,344 374 336 16,142 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (7,500) (734) - (8,234) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 34,687 77,716 11,453 11,615 135,471 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 652,529 3,617 43,886 23,626 674 871 725,203 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 652,529 4,149 40,949 29,614 1,319 883 729,443 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2561 (5 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   12,536 

2562 (7 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร)    16,142 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่
ยงัใชง้ำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 
152 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 92 ลำ้นบำท) (2561: 160 ลำ้นบำท เฉพำะกิจกำร: 92 ลำ้นบำท) 

15. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โรงผลิต   
 น ้ำประปำและ   
 ระบบในกำรจ่ำย งำนระหวำ่ง  
 น ้ำประปำ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 14,381,471 4,296 14,385,767 
ซ้ือเพิ่ม - 31,403 31,403 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ (100) (4,296) (4,396) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 14,381,371 31,403 14,412,774 
ซ้ือเพิ่ม 9,477 117,466 126,943 
โอนเขำ้ (ออก) 31,403 (31,403) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 14,422,251 117,466 14,539,717 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 4,392,521 - 4,392,521 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 459,460 - 459,460 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 4,851,981 - 4,851,981 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 477,814 - 477,814 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 5,329,795 - 5,329,795 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 9,529,390 31,403 9,560,793 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 9,092,456 117,466 9,209,922 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี    
2561   459,460 
2562   477,814 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยน ้ำประปำ 
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16. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  โรงผลิต  
  น ้ำประปำและ  
  ระบบในกำรจ่ำย  
 ท่ีดิน น ้ำประปำ รวม 

รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 413,401 6,546,979 6,960,380 
ซ้ือเพ่ิม - 1,370 1,370 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 413,401 6,548,349 6,961,750 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 413,401 6,548,349 6,961,750 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 314,602 4,375,670 4,690,272 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,067 320,574 337,641 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 331,669 4,696,244 5,027,913 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,067 355,813 372,880 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 348,736 5,052,057 5,400,793 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 81,732 1,852,105 1,933,837 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 64,665 1,496,292 1,560,957 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี     
2561   337,641 

2562   372,880 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยน ้ำประปำ 

สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกัด จะถูกโอนให้กับกำรประปำ            
ส่วนภูมิภำคภำยหลังจำกส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ 25 ปี                                  
โดยจะส้ินสุดอำยสุญัญำในปี 2566 
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17.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียจำกภำคเอกชน 

  มูลค่ำตำมบญัชีของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย
จำกภำคเอกชน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สิทธิ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:     
รำคำทุน 1,410,075 154,350 - 1,564,425 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (414,789) (17,274) - (432,063) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 995,286 137,076 - 1,132,362 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:     
รำคำทุน 1,410,075 154,350 - 1,564,425 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (365,914) (10,397) - (376,311) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,044,161 143,953 - 1,188,114 

  กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและ 
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกภำคเอกชน ส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สิทธิ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 1,091,138 143,042 3,828 1,238,008 
ซ้ือเพ่ิม - รำคำทุน - 3,601 - 3,601 
โอนเขำ้ (ออก) - 3,828 (3,828) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (46,977) (6,518) - (53,495) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,044,161 143,953 - 1,188,114 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (48,875) (6,877) - (55,752) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 995,286 137,076 - 1,132,362 

ในปี 2561 บริษัทฯมีกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและ                                          
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกภำคเอกชนเพิ่มเติม โดยสินทรัพยด์งักล่ำวจะถูกโอนใหแ้ก่เจำ้ของสิทธิ
ภำยหลงัจำกส้ินสุดอำยสุัญญำใหสิ้ทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดั     
น ้ำเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอำยสุญัญำในปี 2582 
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18. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั:  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ             

 ตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,430,935) (2,235,989) 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 738,174 933,120 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ระบบบ ำบดั
น ้ำเสีย 

ระบบกำร
จดักำรตะกอน
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562    
รำคำทุน 14,104 12,000 26,104 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำย (12,380) - (12,380) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 1,724 12,000 13,724 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561    
รำคำทุน 14,104 - 14,104 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำย (11,220) - (11,220) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 2,884 - 2,884 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ระบบบ ำบดั
น ้ำเสีย 

ระบบกำร
จดักำรตะกอน
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 4,045 - 4,045 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,161) - (1,161) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2561 2,884 - 2,884 
ซ้ือเพ่ิม - รำคำทุน - 12,000 12,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,160) - (1,160) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 1,724 12,000 13,724 



 

  30 

20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,954 583 5,233 3,845 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,461 21,054 4,128 11,992 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 526 521 526 521 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,014 19,450 21,509 14,895 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,994 6,089 7,994 6,089 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,768 143 - 143 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,688 2,429 10,688 2,429 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,314 5,550 3,491 4,841 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,158 - 1,158 - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 78,627 78,500 49,680 50,341 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 159,504 134,139 104,407 95,096 

21. เงินกู้ยืมระยะยำว 
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2562 2561 

1. อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 
และ 12 เดือน บวกส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 

ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
ธนัวำคม 2552 ถึงเดือนกนัยำยน 2562 - 135,000 

2. อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 
บวกส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 

ช ำระคืนคร้ังเดียวทั้งจ ำนวนภำยในวนัท่ี          
9 พฤษภำคม 2563 2,760,000 2,760,000 

3. อตัรำคงท่ีร้อยละ 2.95 ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนำคม 2560 ถึงเดือนธนัวำคม 2564 600,000 900,000 

รวม 3,360,000 3,795,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (3,060,000) (435,000) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 300,000 3,360,000 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 3,795,000 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (435,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,360,000 

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตรำส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่ำย ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสญัญำ  

22. หุ้นกู้ 
      (หน่วย: พนับำท) 
   วนัท่ีครบ  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุน้กู ้ อำยหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้ ก ำหนดไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2562 2561 

    (ร้อยละต่อปี)   
1 7 ปี  22 กมุภำพนัธ์ 2555 22 กมุภำพนัธ ์2562 4.40 - 1,500,000 
2 10 ปี 22 กมุภำพนัธ์ 2555 22 กมุภำพนัธ์ 2565 4.60 2,000,000 2,000,000 
3 5 ปี 6 กุมภำพนัธ ์2558 6 กุมภำพนัธ ์2563 3.37 500,000 500,000 
4 10 ปี 21 พฤษภำคม 2558 21 พฤษภำคม 2568 3.98 1,400,000 1,400,000 
5 5 ปี 1 กุมภำพนัธ ์2561 1 กุมภำพนัธ ์2566 2.33 1,000,000 1,000,000 
6 7 ปี 2 เดือน 20 ธนัวำคม 2562 20 กมุภำพนัธ์ 2570 2.41 1,000,000 - 

รวม   5,900,000 6,400,000 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (500,000) (1,500,000) 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (4,160) (4,205) 

หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  5,395,840 4,895,795 

 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กูป้ระเภท                     
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพิ่มอีกจ ำนวน 1 ชุด เป็นจ ำนวนเงิน 1,000 
ลำ้นบำท เพื่อจ ำหน่ำยแก่นกัลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
บริษทัฯไดอ้อกจ ำหน่ำยหุ้นกูด้งักล่ำวในวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2562 และจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี                                      
20 กมุภำพนัธ์ 2570 

 หุ้นกูข้องบริษทัฯทั้งหมดมีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และเป็นหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ               
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอำยหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินกำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัรำส่วน EBITDA 
ต่อดอกเบ้ียจ่ำย ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนด  
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23. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน             
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 54,360 40,253 28,716 21,319 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  7,554 5,953 3,865 3,441 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 863 1,267 474 549 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึน 
    จำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ - 7,243 - 3,407 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ 384 - 1,231 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 2,668 - 1,228 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (6,137) - (2,822) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (1,000) (356) (674) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 58,692 54,360 32,018 28,716 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยเม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนด
อัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไป                      
ใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มข้ึน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทับันทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่ปี 2561 แลว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปี
ขำ้งหนำ้เป็นจ ำนวนประมำณ 7 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 3 ลำ้นบำท) (2562: ไม่มี เฉพำะกิจกำร: ไม่มี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 13.19 - 14.60 ปี (เฉพำะกิจกำร: 13.19 ปี) (2561: 8.17 - 10.05 ปี 
เฉพำะกิจกำร: 8.17 ปี) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.67 - 1.74 2.22 - 2.38 1.67 2.22 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  0 - 13.0 0 - 14.0 0 - 12.0 0 - 13.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (4,443) 5,128 (2,327) 2,658 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4,821 (4,276) 2,494 (2,234) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (4,681) 3,122 (2,441) 1,535 
     

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (3,980) 4,602 (1,864) 2,132 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4,972 (4,382) 2,328 (2,072) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (268) 2,897 (1,977) 1,299 

24. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี                        
หกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน                     
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษทัฯ                                 
ไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

  



 

  34 

25. ส ำรองอ่ืน 

 ตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำแกไ้ขเพิ่มเติมสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ลงวนัท่ี 20 มีนำคม 2551 
ก ำหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรส ำรองก่อนจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

 อย่ำงไรก็ตำม ตำมข้อก ำหนดของสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ                  
ลงวนัท่ี 28 ตุลำคม 2559 ไดแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดเร่ืองกำรจดัสรรส ำรองขำ้งตน้ เป็นกำรก ำหนดให้บริษทัฯ
จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจะกระท ำไดต่้อเม่ือมีกำรกนัส ำรองตำมกฎหมำยไวร้้อยละ 10 ของทุน                        
จดทะเบียนเตม็จ ำนวน  

 ก ำไรสะสมท่ีส ำรองตำมกฎหมำยให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยน ำฝำกประจ ำไวท่ี้ธนำคำร หรือสถำบนั
กำรเงินท่ีไดรั้บอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 185,852 183,584 94,254 92,384 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 497,318 475,284 493,956 471,995 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ี

ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯ 372,880 337,641 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 221,494 221,494 
ค่ำบริหำรและจดักำร - - 36,897 36,444 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตและซ่อมบ ำรุง 760,116 750,061 433,260 441,784 

27. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบนั:     

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 694,043 629,529 517,861 457,926 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,934 (13,437) 4,864 (7,605) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 696,977 616,092 522,725 450,321 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร                               
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 617 - 73 - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกกำร                             
วดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (40) (55) - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่ง                                               
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำกบริษทัร่วม 4,696 9,591 - - 

 5,273 9,536 73 - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,844,311 3,476,995 3,377,628 3,116,953 
     

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 768,862 695,399 675,526 623,391 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 28) (61,507) (87,230) - (34,120) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 48,689 54,112 45,566 50,780 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (1,865) (1,801) (1,930) (1,611) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได ้ - - (196,926) (185,803) 
ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (64,214) (38,459) - - 
อื่น ๆ 7,012 (5,929) 489 (2,316) 

รวม (71,885) (79,307) (152,801) (173,070) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน 696,977 616,092 522,725 450,321 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 11,739 10,872 6,404 5,743 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 3,979 4,025 2,244 2,244 
ขำดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน 
 ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 95 55 - - 

รวม 15,813 14,952 8,648 7,987 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ (80,804) (74,968) (80,804) (74,968) 
ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและ         

กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,931) (15,199) (14,931) (15,199) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ               

ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำฯของบริษทัยอ่ย (24,843) (25,210) - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (830) (801) (830) (801) 
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยใ์นกำร 

ผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำฯจำกกำร
รวมธุรกิจ (3,248) (4,105) - - 

รวม (124,656) (120,283) (96,565) (90,968) 

สุทธิ (108,843) (105,331) (87,917) (82,981) 

28. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำ    
ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 2437(2)/2553 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยำยน 2553 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนด
บำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ                     
กำรส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น                                 
(วนัท่ี 30 กนัยำยน 2553)  

 ในระหวำ่งปี 2556 บริษทัฯไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อฟ้ืนฟู
กำรลงทุนจำกวิกฤตอุทกภยัตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 5177(2)/2556 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2556 
(แทนบัตรเดิมเลขท่ี 1382(2)/2545 ซ่ึงส้ินสุดกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2555) ภำยใต้เง่ือนไขท่ี
ก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 
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- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ                        
กำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียน เฉพำะค่ำซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเสียหำยเน่ืองจำกน ้ ำท่วม มีก ำหนดระยะเวลำแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิม                            
มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556) 

 ในระหว่ำงปี 2559 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ                               
กำรผลิตน ้ ำประปำตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 59-0683-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 29 กุมภำพนัธ์ 2559 
ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ                      
กำรส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำห้ำปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น                              
(วนัท่ี 31 มีนำคม 2562) 

 รำยไดข้องบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ 65,386 345,495 4,030,596 3,629,040 4,095,982 3,974,535 

29. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

30. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ ำประปำ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผล                     
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  
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 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศำสตร์ 

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยให้แก่ลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
5,773 ลำ้นบำท (2561: 5,596 ลำ้นบำท) คิดเป็นร้อยละ 94 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

31. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทั และพนกังำนของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็น
รำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5.0 - 15.0 ของเงินเดือน (2561: ร้อยละ 5.0 - 15.0)  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ี
บริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทัในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบ
ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 5 ลำ้นบำท) (2561: 8 ลำ้นบำท เฉพำะกิจกำร: 
4 ลำ้นบำท) 

32. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไดรั้บ  
กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2560 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น                    
เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561 

91,770 0.023 
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไม่ได้
รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือน
กรกฎำคมจนถึงเดือนธนัวำคม 2560 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น                    
เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561 

1,105,230 0.277 
เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงมิถุนำยน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2561 

107,730 0.027 
เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงมิถุนำยน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2561 

1,089,270 0.273 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  2,394,000 0.600 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำท) 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น                         
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 
 59,850 0.015 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไม่ได้
รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือน
กรกฎำคมจนถึงเดือนธนัวำคม 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น                              
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

1,137,150 0.285 
เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงมิถุนำยน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 สิงหำคม 2562 

1,197,000 0.300 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  2,394,000 0.600 

33. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

33.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 199 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนปรับปรุง
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ำยน ้ ำประปำ โรงผลิตน ้ ำประปำบำงเลน (ระยะท่ี 1 )                                              
(2561: 19 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรปรับปรุงระบบสูบส่งน ้ำประปำโรงผลิตน ้ำประปำบำงเลน) 

33.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำกำรบริหำรจดักำรและกำรซ่อมบ ำรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จ ำกดั (“บริษทัย่อยของบริษทัฯ”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่ำวบริหำรจดักำรและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 
ระบบผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและบริหำรจดักำรระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ภำยใตเ้ง่ือนไขในสัญญำ
ดงักล่ำว กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ สัญญำมีระยะเวลำ 1 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
8 มกรำคม 2553 และต่ออำยสุัญญำโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี ครำวละ 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัจำกสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ เป็นจ ำนวนเงินรวม                            
38 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 27 ลำ้นบำท) (2561: 37 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 25 ลำ้นบำท)) 
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33.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำรถยนต์และท่ีดินท่ีใช้เป็นอำคำร
ส ำนกังำน สถำนีสูบน ้ำดิบ และวำงท่อน ้ำดิบ อำยขุองสญัญำเช่ำท่ีดินมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 มีนำคม 2553 
ถึง 30 กนัยำยน 2591 

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ 
    ภำยใน 1 ปี  8,482 8,605 7,714 8,605 
    มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,355 17,202 12,160 17,202 
    มำกกวำ่ 5 ปี 30,037 31,955 30,037 31,955 

33.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทั
เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 312 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 123 ลำ้นบำท) (2561: 311 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 
122 ลำ้นบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัซ่ึง
ประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ค ้ำประกนัตำมสญัญำซ้ือขำยน ้ำประปำกบั

กำรประปำส่วนภูมิภำค 230,500 230,400 63,000 62,900 
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 68,521 67,733 46,836 46,048 
ค ้ำประกนัอ่ืนๆ 13,101 13,101 13,101 13,101 

รวม 312,122 311,234 122,937 122,049 
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34.  ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 2,279,891 - 2,279,891 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
 ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์ 4,525 - - 4,525 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - หุน้กู ้ - 14,193 - 14,193 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 
     

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรทุน 85,654 - - 85,654 
ตรำสำรหน้ี - 2,699,011 - 2,699,011 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
 ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์ 4,725 - - 4,725 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,253,596 - - 9,253,596 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - หุน้กู ้ - 24,009 - 24,009 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 6,547,931 - 6,547,931 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 1,776,747 - 1,776,747 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 
     

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรทุน 85,654 - - 85,654 
ตรำสำรหน้ี - 2,285,894 - 2,285,894 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,253,596 - - 9,253,596 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 6,547,931 - 6,547,931 

35. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

35.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัทตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107                                         
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน เงินให้
กู ้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้                            
กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำร                            
ควำมเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และมีควำมเส่ียง
จำกกำรกระจุกตวัของลูกหน้ี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีลูกคำ้หลกัรำยเดียวคือกำรประปำส่วนภูมิภำค 
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเป็นหน่วยงำนรำชกำร ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำ
จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือดงักล่ำว จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจ
ตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุน
ชัว่ครำว เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินลงทุนระยะยำว เงินกูย้มืระยะยำวและหุน้กูท่ี้
มีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวันท่ีครบก ำหนด หรือ ว ันท่ีมี                                   
กำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 44,948 31,621 76,571 0.125 - 0.750 
เงินลงทุนชัว่ครำว 3,035,147 - - - - 3,035,147 0.650 - 1.850 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 564,935 564,935 - 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - 14,000 - - 4,525 18,525 4.10 - 4.50 

 3,035,149 14,000 - 44,948 601,081 3,695,178  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 159,504 159,504 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 3,360,000 - 3,360,000 2.75 - 3.10 
หุน้กู ้ 500,001 2,998,520 2,397,319 - - 5,895,840 2.33 - 4.60 

 500,001 2,998,520 2,397,319 3,360,000 159,504 9,415,344  
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  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 67,514 31,826 99,342 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว 3,414,227 - - - 85,654 3,499,881 0.650 - 1.853 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 564,548 564,548 - 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น 10,000 14,000 - - 4,725 28,725 4.10 - 4.50 

 3,424,229 14,000 - 67,514 686,753 4,192,496  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 134,319 134,319 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 3,795,000 - 3,795,000 2.75 - 3.10 
หุน้กู ้ 1,500,026 3,497,550 1,398,219 - - 6,395,795 2.33 - 4.60 

 1,500,026 3,497,550 1,398,219 3,795,000 134,319 10,325,114  

   
  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 40,194 31,165 71,361 0.125 - 0.750 
เงินลงทุนชัว่ครำว 2,252,003 - - - - 2,252,003 0.650 - 1.850 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 385,762 385,762 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 171,478 - 171,478 4.25 - 4.40 

 2,252,005 - - 211,672 416,927 2,880,604  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 104,407 104,407 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 3,360,000 - 3,360,000 2.75 - 3.10 
หุน้กู ้ 500,001 2,998,520 2,397,319 - - 5,895,840 2.33 - 4.60 

 500,001 2,998,520 2,397,319 3,360,000 104,407 9,360,247  
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  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 61,064 31,371 92,437 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว 2,741,110 - - - 85,654 2,826,764 0.650 - 1.625 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 394,436 394,436 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 461,297 - 461,297 4.25 - 4.40 

 2,741,112 - - 522,361 511,461 3,774,934  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 95,096 95,096 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 3,795,000 - 3,795,000 2.75 - 3.10 
หุน้กู ้ 1,500,026 3,497,550 1,398,219 - - 6,395,795 2.33 - 4.60 

 1,500,026 3,497,550 1,398,219 3,795,000 95,096 10,285,891  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั 

35.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ตำรำงต่อไปน้ีเป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
   หุน้กู ้ 5,896 6,094 6,396 6,548 
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 บริษทัฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

-  หุน้กูท่ี้จ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ำยในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั ส ำหรับเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไข
ใกลเ้คียงกนั 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

36. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัคือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย                                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.76:1 (2561: 0.89:1) และบริษทัฯ
มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.87:1 (2561: 0.99:1) 

37. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติให้เสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
เพื่ออนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.60 บำท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่ง
กำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท และจะจ่ำยเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท                
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวข้ึนอยูก่บักำรอนุมติัของผูถื้อหุน้ 

38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2563 
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