
 

 

 

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2564 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                                

ซึG งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                      

งบแสดงการเปลีGยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิNนสุดวนัเดียวกนั                                  

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีGสาํคญั และไดต้รวจสอบ                         

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีNแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิNนสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ                              

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีGควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                                              

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีGกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี                             

ในส่วนทีGเกีGยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืGน ๆ                              

ตามทีGระบุในขอ้กาํหนดนัNนดว้ย ขา้พเจา้เชืGอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีGขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม                                               

เพืGอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืAองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืGองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืGองต่าง ๆ ทีGมีนยัสาํคญัทีGสุดตามดุลยพินิจเยีGยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้                                  

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืGองเหล่านีNมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ         

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัNงนีN  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืGองเหล่านีN  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบทีGไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ                       

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึG งไดร้วมความรับผดิชอบทีGเกีGยวกบัเรืGองเหล่านีNดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                     

ไดร้วมวธีิการตรวจสอบทีGออกแบบมาเพืGอตอบสนองต่อการประเมินความเสีGยงจากการแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึG งไดร้วมวธีิการตรวจสอบ

สาํหรับเรืGองเหล่านีNดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 



 

2 

เรืGองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืGองมีดงัต่อไปนีN  

สินทรัพย์ในการผลิตนํ1าประปา และสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ1าประปาและการให้บริการบาํบัดนํ1าเสีย 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํNาประปา สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํNาประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํNาเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นการผลิตนํNาประปาทีGตอ้งโอนเมืGอสิNนสุด

สญัญาฯของบริษทัยอ่ย จาํนวนรวม 995 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 530 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ซึG งคิดเป็นร้อยละ 42 ของค่าใชจ่้ายรวมในงบการเงินรวม (ร้อยละ 35 ของค่าใชจ่้ายรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ในการคาํนวณค่าตดัจาํหน่ายดงักล่าว กลุ่มบริษทัใชว้ธีิผนัแปรตามจาํนวนหน่วยทีGผลิต ซึG งตอ้งใชก้ารประมาณการ

จาํนวนผลผลิตนํNาประปาในอนาคตจนถึงวนัสิNนสุดสญัญาซืNอขายนํNาประปา หรือวนัสิNนสุดสญัญาการใหสิ้ทธิ

ดาํเนินงาน หรือวนัสิNนสุดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นการผลิตนํNาประปาของบริษทัฯ หรือวนัสิNนสุดสญัญา                  

ซืNอขายนํNาประปาของบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการจาํนวนหน่วยผลิตในอนาคต                          

โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตในปัจจุบนั กาํลงัการผลิตของเครืGองจกัร ปริมาณความตอ้งการใชน้ํN าของผูบ้ริโภค

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึG งมีผลต่อการแสดงมูลค่าของค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพย ์

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินขอ้สมมติของฝ่ายบริหารในการประมาณการจาํนวนหน่วยผลิตนํNาประปาในอนาคต โดย                                          

การสอบถามผูบ้ริหารทีGรับผดิชอบและทาํความเขา้ใจเกีGยวกบัวธีิการประมาณการจาํนวนหน่วยผลิต ตรวจสอบอายุ

ของสมัปทานและอายขุองสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํNาประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํNาเสียกบั

เอกสารทีGเกีGยวขอ้ง และเปรียบเทียบประมาณการจาํนวนหน่วยผลิตนํNาประปาตามทีGกลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการไว้

กบัปริมาณการผลิตทีGเกิดขึNนจริงในอดีตจนถึงปัจจุบนั และทดสอบการคาํนวณค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีของกลุ่มบริษทั 

ข้อมูลอืAน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืGน ซึG งรวมถึงขอ้มูลทีGรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีGอยูใ่นรายงานนัNน) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืGนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                                                          

ความเชืGอมัGนในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืGนนัNน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีGเกีGยวเนืGองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืGนนัNนมี

ความขดัแยง้ทีGมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีGไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอืGนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่

ขอ้มูลอืGนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนัNน ทัNงนีN  ขา้พเจา้           

ไม่พบวา่มีเรืGองดงักล่าวทีGตอ้งรายงาน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีAในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีGรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมเหล่านีNโดยถูกตอ้งตามทีGควรตามมาตรฐาน    

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกีGยวกบัการควบคุมภายในทีGผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืGอใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินทีGปราศจากการแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต                

หรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืGอง 

การเปิดเผยเรืGองทีGเกีGยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืGองในกรณีทีGมีเรืGองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีG

ดาํเนินงานต่อเนืGองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัNงใจทีGจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนืGองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีGในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืGอใหไ้ดค้วามเชืGอมัGนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึGงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืGอมัGนอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชืGอมัGน

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีGมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมืGอคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านีN  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีGยง                 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีNดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสีGยงจากการแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                                                            

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพืGอตอบสนองต่อ                                          

ความเสีGยงเหล่านัNน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีGเพียงพอและเหมาะสมเพืGอเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีGยงทีGไม่พบขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึGงเป็นผลมาจาก                                     

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสีGยงทีGเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนืGองจากการทุจริตอาจเกีGยวกบัการสมรู้ร่วมคิด                                              

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัNงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีGไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีGเกีGยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืGอออกแบบวธีิการตรวจสอบทีG

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืGอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                               

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีGผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้งทีGผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกีGยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืGองของผูบ้ริหารและสรุป

จากหลกัฐานการสอบบญัชีทีGไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีGมีสาระสาํคญัทีGเกีGยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ทีGอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืGอง

หรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีGมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากการเปิดเผยดงักล่าว                                                

ไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีGเปลีGยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึNนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ

บญัชีทีGไดรั้บจนถึงวนัทีGในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืGองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนืNอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีGเกิดขึNนโดยถูกตอ้งตามทีGควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีGเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกีGยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืGอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียว

ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้Gอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลในเรืGองต่าง ๆ ซึG งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีGไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีGมีนยัสาํคญัทีGพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีGมีนยัสาํคญัในระบบ                                                              

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีGเกีGยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้Gอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลเกีGยวกบัความสมัพนัธ์ทัNงหมดตลอดจนเรืGองอืGนซึGง

ขา้พเจา้เชืGอวา่มีเหตุผลทีGบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีG

ขา้พเจา้ใชเ้พืGอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืGองทัNงหลายทีGสืGอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืGองต่าง ๆ ทีGมีนยัสาํคญัทีGสุดใน                                         

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืGองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืGองเหล่านีN ใน

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืGองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์

ทีGยากทีGจะเกิดขึNน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืGอสารเรืGองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ                

จะไดจ้ากการสืGอสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีN  

กลุรพี ปิยะวรรณสุทธิ\  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ์ 2565 
 



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 66,762,188           91,969,201           56,255,966           86,240,045           

ลกูหนี7การคา้และลกูหนี7อ ื<น 6, 8 514,176,972          557,910,547          356,501,108          377,588,129          

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกก่จิการที<เก ี<ยวขอ้งกนัที<ถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ<งปีและดอกเบี7ยคา้งรับ 6 -                         -                         57,170,179           57,160,299           

วัตถดุบิและวัสดคุงเหลอื 9 25,043,636           26,184,756           14,520,410           14,679,939           

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื<น 10 3,596,937,742       3,311,925,335       2,645,282,783       2,346,040,003       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื<น 25,775,192           29,039,472           21,919,314           24,545,535           

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 4,228,695,730       4,017,029,311       3,151,649,760       2,906,253,950       

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกก่จิการที<เก ี<ยวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนที<ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี 6 -                         -                         -                         57,160,000           

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื<น 11 4,350,000             12,775,000           -                         -                         

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         1,472,091,587       1,693,585,736       

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 13 6,219,581,998       5,954,960,757       5,218,706,282       5,218,706,282       

ที<ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 14 973,209,214          870,535,587          785,323,140          791,518,922          

สินทรัพยใ์นการผลติน ํ7าประปากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยท์ ี<เป็นกรรมสิทธิQของบริษทัฯ 15 8,589,844,176       8,965,354,337       8,589,844,176       8,965,354,337       

   สินทรัพยท์ ี<ตอ้งโอนเมื<อสิ7นสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ย 16 1,039,022,681       1,346,521,003       -                         -                         

สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยน ํ7าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดัน ํ7าเสียจากภาคเอกชน 17 1,029,071,471       1,081,618,436       1,029,071,471       1,081,618,436       

สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยน ํ7าประปา

   จากการซ ื7อธุรกจิ 18 348,233,006          542,693,038          -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 10,799,525           11,958,702           -                         -                         

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 28 4,916,736             5,270,213             -                         -                         

เงนิจ่ายลว่งหนา้ผ ูรั้บเหมา - กจิการที<เก ี<ยวขอ้งกนั 6 36,344,230           23,268,100           36,344,230           -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื<น 19,827,983           10,453,049           3,052,941             6,226,704             

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 18,275,201,020     18,825,408,222     17,134,433,827     17,814,170,417     

รวมสินทรัพย์ 22,503,896,750     22,842,437,533     20,286,083,587     20,720,424,367     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน ีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีFสินหมนุเวยีน

เจ้าหนี7การคา้และเจ้าหนี7อ ื<น 6, 20 129,712,834          204,991,415          88,909,737           134,580,581          

ส่วนของเงนิก ูย้มืระยะยาวที<ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี 21 460,000,000          760,000,000          460,000,000          760,000,000          

หุน้ก ูท้ ี<ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี 22 2,000,000,000       -                         2,000,000,000       -                         

ส่วนของหนี7สินตามสัญญาเชา่ที<ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี 23 11,059,693           11,165,584           9,281,986             9,034,535             

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 291,118,055          296,782,239          218,169,128          213,385,460          

ดอกเบี7ยคา้งจ่าย 63,536,058           63,607,016           63,536,058           63,607,016           

หนี7สินหมุนเวียนอื<น 66,169,405           69,512,922           46,150,336           47,441,078           

รวมหน ีFสินหมนุเวยีน 3,021,596,045       1,406,059,176       2,886,047,245       1,228,048,670       

หน ีFสินไม่หมนุเวยีน

เจ้าหนี7เงนิประกนั - บริษทัยอ่ย 6 -                         -                         5,000,000             5,000,000             

เงนิก ูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที<ถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ<งปี 21 1,640,000,000       2,100,000,000       1,640,000,000       2,100,000,000       

หุน้ก ู ้- สุทธิจากส่วนที<ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี 22 3,397,806,704       5,396,523,382       3,397,806,704       5,396,523,382       

หนี7สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนที<ถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ<งปี 23 51,047,071           60,578,185           45,844,295           53,597,703           

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 24 73,379,121           62,271,119           47,816,192           35,697,678           

หนี7สินภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 28 124,908,676          117,397,423          108,279,043          95,684,434           

รวมหน ีFสินไม่หมนุเวยีน 5,287,141,572       7,736,770,109       5,244,746,234       7,686,503,197       

รวมหน ีFสิน 8,308,737,617       9,142,829,285       8,130,793,479       8,914,551,867       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามัญ 3,990,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000       3,990,000,000       3,990,000,000       3,990,000,000       

ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

   หุน้สามัญ 3,990,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000       3,990,000,000       3,990,000,000       3,990,000,000       

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

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 399,000,000          399,000,000          399,000,000          399,000,000          

   จัดสรรแลว้ - สาํรองอื<น 26 1,691,230,767       1,691,230,767 1,691,230,767       1,691,230,767       

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 6,148,710,378       5,441,451,795       3,437,289,740       3,087,872,132       

องคป์ระกอบอื<นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ (712,824,379)        (504,204,818)        -                         -                         

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 14,153,886,367     13,655,247,345     12,155,290,108     11,805,872,500     

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที<ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 41,272,766           44,360,903           -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,195,159,133     13,699,608,248     12,155,290,108     11,805,872,500     

รวมหน ีFสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,503,896,750     22,842,437,533     20,286,083,587     20,720,424,367     

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

กรรมการ

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขายน ํ7าประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซื7อน ํ7าขั7นต ํ<า 5,092,028,057        5,126,926,939        3,428,598,957        3,441,906,859        

   รายไดส่้วนที<เกนิกว่าปริมาณรับซื7อน ํ7าขั7นต ํ<า 388,149,113           729,810,640           294,476,847           445,648,261           

รายไดจ้ากการขายน ํ7าประปากบัภาคเอกชน 202,222,569           202,679,433           202,222,569           202,679,433           

รวมรายไดจ้ากการขายน ํ7าประปา 29 5,682,399,739        6,059,417,012        3,925,298,373        4,090,234,553        

รายไดจ้ากการบริการ 123,673,267           120,237,398           41,055,006            40,034,644            

เงนิปันผลรับ 12, 13.1 -                          -                          1,009,462,131        1,024,456,521        

รายไดอ้ ื<น 11,681,278            13,291,821            22,674,928            26,268,301            

รวมรายได้ 5,817,754,284        6,192,946,231        4,998,490,438        5,180,994,019        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายน ํ7าประปาและตน้ทนุการบริการ 1,844,646,460        1,861,674,233        1,025,465,957        1,060,615,012        

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 255,301,401           263,911,682           216,870,134           224,729,529           

คา่ตดัจาํหนา่ยตน้ทนุเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          221,494,149           222,100,982           

คา่สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยน ํ7าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดัน ํ7าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหนา่ย 17 51,874,965            51,415,245            51,874,965            51,415,245            

คา่สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยน ํ7าประปา

   จากการซ ื7อธุรกจิตดัจาํหนา่ย 18 194,460,032           195,480,491           -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 2,346,282,858        2,372,481,651        1,515,705,205        1,558,860,768        

กาํไรจากการดําเนนิงาน 3,471,471,426        3,820,464,580        3,482,785,233        3,622,133,251        

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 13.1 544,317,400           101,097,638           -                          -                          

รายไดท้างการเงนิ 4,631,501              10,170,447            6,016,331              11,520,681            

ตน้ทนุทางการเงนิ (249,486,104)         (274,534,160)         (249,039,843)         (274,359,356)         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,770,934,223        3,657,198,505        3,239,761,721        3,359,294,576        

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 28 (650,959,542)         (685,387,474)         (490,434,698)         (508,994,486)         

กาํไรสําหรับปี 3,119,974,681        2,971,811,031        2,749,327,023        2,850,300,090        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิFนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=น:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื<นจากบริษทัร่วม 13.1 (208,619,561)         16,210,698            -                          -                          

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (3,129,627)             -                          (6,385,967)             -                          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสําหรับปี (211,749,188)         16,210,698            (6,385,967)             -                          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2,908,225,493        2,988,021,729        2,742,941,056        2,850,300,090        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที<เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 3,103,911,658        2,951,464,151        2,749,327,023        2,850,300,090        

ส่วนที<เป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที<ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 16,063,023            20,346,880            

3,119,974,681        2,971,811,031        

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส่วนที<เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 2,892,162,470        2,967,674,849        2,742,941,056        2,850,300,090        

ส่วนที<เป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที<ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 16,063,023            20,346,880            

2,908,225,493        2,988,021,729        

กาํไรต่อหุ้นขัFนพืFนฐาน 30

กาํไรส่วนที<เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.78                      0.74                      0.69                      0.71                      

จาํนวนหุน้สามัญถวัเฉลี<ยถว่งน ํ7าหนกั 3,990,000,000        3,990,000,000        3,990,000,000        3,990,000,000        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิรวม

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิFนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิFนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

กาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอื<น ผลแตกตา่ง ส่วนของ

ส่วนแบง่ ของการจัด รวม ผ ูม้ีส่วนไดเ้สีย

กาํไรขาดทนุ โครงสร้าง องคป์ระกอบอื<น รวมส่วน ที<ไม่มีอาํนาจ

ทนุเรือนหุน้ที<ออก ส่วนเกนิมูลคา่ จัดสรรแลว้ - จัดสรรแลว้ - เบด็เสร็จอื<น การดาํเนนิธุรกจิ ของส่วนของ ของผ ูถ้อืหุน้ ควบคมุ รวม

 หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื<น ยงัไม่ไดจ้ัดสรร จากบริษทัร่วม ของกลุม่บริษทั ผ ูถ้อืหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 3,990,000,000     2,637,769,601     399,000,000       1,691,230,767     4,883,552,137     79,947,350         (600,362,866)      (520,415,516)      13,081,136,989    43,678,423         13,124,815,412     

กาํไรสาํหรับปี -                       -                       -                       -                       2,951,464,151     -                       -                       -                       2,951,464,151      20,346,880         2,971,811,031      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื<นสาํหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       16,210,698         -                       16,210,698         16,210,698          -                       16,210,698           

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                       -                       2,951,464,151     16,210,698         -                       16,210,698         2,967,674,849      20,346,880         2,988,021,729      

เงนิปันผลจ่าย 33 -                       -                       -                       -                       (2,393,564,493)    -                       -                       -                       (2,393,564,493)    -                       (2,393,564,493)     

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที<ไม่มีอาํนาจควบคมุของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงนิปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        (19,664,400)        (19,664,400)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 3,990,000,000     2,637,769,601     399,000,000       1,691,230,767     5,441,451,795     96,158,048         (600,362,866)      (504,204,818)      13,655,247,345    44,360,903         13,699,608,248     

-                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2564 3,990,000,000     2,637,769,601     399,000,000       1,691,230,767     5,441,451,795     96,158,048         (600,362,866)      (504,204,818)      13,655,247,345    44,360,903         13,699,608,248     

กาํไรสาํหรับปี -                       -                       -                       -                       3,103,911,658     -                       -                       -                       3,103,911,658      16,063,023         3,119,974,681      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื<นสาํหรับปี -                       -                       -                       -                       (3,129,627)          (208,619,561)      -                       (208,619,561)      (211,749,188)       -                       (211,749,188)        

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                       -                       3,100,782,031     (208,619,561)      -                       (208,619,561)      2,892,162,470      16,063,023         2,908,225,493      

เงนิปันผลจ่าย 33 -                       -                       -                       -                       (2,393,523,448)    -                       -                       -                       (2,393,523,448)    -                       (2,393,523,448)     

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที<ไม่มีอาํนาจควบคมุของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงนิปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        (19,151,160)        (19,151,160)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 3,990,000,000     2,637,769,601     399,000,000       1,691,230,767     6,148,710,378     (112,461,513)      (600,362,866)      (712,824,379)      14,153,886,367    41,272,766         14,195,159,133     

-                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื<นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิFนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

ทนุเรือนหุน้ที<ออก จัดสรรแลว้ - จัดสรรแลว้ -

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื<น ยงัไม่ไดจ้ัดสรร รวมส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 3,990,000,000          2,637,769,601          399,000,000             1,691,230,767          2,631,136,535          11,349,136,903        

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            2,850,300,090          2,850,300,090          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื<นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            2,850,300,090          2,850,300,090          

เงนิปันผลจ่าย 33 -                            -                            -                            -                            (2,393,564,493)         (2,393,564,493)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 3,990,000,000          2,637,769,601          399,000,000             1,691,230,767          3,087,872,132          11,805,872,500        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2564 3,990,000,000          2,637,769,601          399,000,000             1,691,230,767          3,087,872,132          11,805,872,500        

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            2,749,327,023          2,749,327,023          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื<นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            (6,385,967)               (6,385,967)               

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            2,742,941,056          2,742,941,056          

เงนิปันผลจ่าย 33 -                            -                            -                            -                            (2,393,523,448)         (2,393,523,448)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 3,990,000,000          2,637,769,601          399,000,000             1,691,230,767          3,437,289,740          12,155,290,108        

-                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน 

กาํไรกอ่นภาษ ี 3,770,934,223      3,657,198,505      3,239,761,721      3,359,294,576      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสื<อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 982,648,657         919,603,338         509,590,284         509,398,653         

   โอนกลบัคา่เผ ื<อผลขาดทนุดา้นเครดติที<คาดว่าจะเกดิขึ7น (129,543)             (213,841)             -                        -                        

   คา่ตดัจาํหนา่ยเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        221,494,149         222,100,982         

   คา่สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยน ํ7าประปา

      และการใหบ้ริการบาํบดัน ํ7าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหนา่ย 51,874,965          51,415,245          51,874,965          51,415,245          

   คา่สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยน ํ7าประปา

      จากการซ ื7อธุรกจิตดัจาํหนา่ย 194,460,032         195,480,491         -                        -                        

   กาํไรจากการจาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ยอปุกรณ์ (1,016,770)           (1,608,389)           (841,504)             (324,441)             

   กาํไรจากการปรับมูลคา่ยตุธิรรมของสินทรัพยท์างการเงนิ (5,769,951)           (1,728,693)           (4,523,885)           (1,927,502)           

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม (544,317,400)       (101,097,638)       -                        -                        

   เงนิปันผลรับ -                        -                        (1,009,462,131)     (1,024,456,521)     

   ตดัจาํหนา่ยภาษถีกูหกั ณ ที<จ่าย 2,579,062            1,943,312            -                        -                        

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 8,586,368            8,267,240            5,319,055            4,808,146            

   ตน้ทนุทางการเงนิ 249,486,104         274,534,160         249,039,843         274,359,356         

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลี<ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี7สินดาํเนนิงาน 4,709,335,747      5,003,793,730      3,262,252,497      3,394,668,494      

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิ<มขึ7น) ลดลง 

   ลกูหนี7การคา้และลกูหนี7อ ื<น 43,863,118          11,858,607          21,097,141          8,536,032            

   วัตถดุบิและวัสดคุงเหลอื 1,141,120            1,018,623            159,529               825,342               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื<น 3,264,280            (4,783,892)           2,626,221            (4,726,144)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื<น (11,829,041)         166,667               3,173,763            166,667               

หนี7สินดาํเนนิงานเพิ<มขึ7น (ลดลง) 

   เจ้าหนี7การคา้และเจ้าหนี7อ ื<น (75,300,844)         45,319,990          (45,693,107)         30,006,447          

   หนี7สินหมุนเวียนอื<น (3,343,517)           (883,804)             (1,290,742)           (264,595)             

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,390,400)           (4,688,000)           (1,183,000)           (1,128,000)           

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 4,665,740,463      5,051,801,921      3,241,142,302      3,428,084,243      

   จ่ายดอกเบี7ย (245,410,891)       (282,458,106)       (245,410,891)       (282,458,106)       

   จ่ายภาษเีงนิได้ (648,101,543)       (687,396,462)       (471,459,929)       (506,780,917)       

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน 3,772,228,029      4,081,947,353      2,524,271,482      2,638,845,220      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

สําหรับปีสิFนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: บาท)



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื<นเพิ<มขึ7น (270,817,456)       (272,299,908)       (294,718,895)       (92,109,898)         

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกก่จิการที<เก ี<ยวขอ้งกนัลดลง -                        -                        57,140,000          57,140,000          

ที<ดนิ อาคารและอปุกรณ์เพิ<มขึ7น (137,454,394)       (24,660,801)         (21,831,885)         (16,667,934)         

สินทรัพยใ์นการผลติน ํ7าประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยท์ ี<เป็นกรรมสิทธิQของบริษทัฯเพิ<มขึ7น (88,879,019)         (189,678,062)       (88,879,019)         (189,678,062)       

สินทรัพยใ์นการผลติน ํ7าประปากบัภาครัฐ 

   - สินทรัพยท์ ี<ตอ้งโอนเมื<อสิ7นสุดอายสัุญญาฯของบริษทัยอ่ยเพิ<มขึ7น (134,394,567)       (161,944,241)       -                        -                        

สิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยน ํ7าประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดัน ํ7าเสียจากภาคเอกชนเพิ<มขึ7น (1,568,000)           (672,000)             (1,568,000)           (672,000)             

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ 1,063,841            20,943                873,682               9,610                  

เงนิสดรับจากเงนิปันผล 71,076,597          60,922,798          1,009,462,131      1,024,456,521      

เงนิจ่ายลว่งหนา้ผ ูรั้บเหมา - กจิการที<เก ี<ยวขอ้งกนัเพิ<มขึ7น (49,631,086)         (50,995,272)         (49,631,086)         -                        

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ (610,604,084)       (639,306,543)       610,846,928         782,478,237         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะยาว (760,000,000)       (500,000,000)       (760,000,000)       (500,000,000)       

ชาํระคนืหุน้ก ู้ -                        (500,000,000)       -                        (500,000,000)       

ชาํระคนืเงนิตน้ของหนี7สินตามสัญญาเชา่ (14,178,613)         (14,180,588)         (11,601,304)         (13,047,458)         

จ่ายเงนิปันผล (2,393,501,185)     (2,393,397,357)     (2,393,501,185)     (2,393,397,357)     

เงนิปันผลจ่ายใหแ้กผ่ ูม้ีส่วนไดเ้สียที<ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย (19,151,160)         (19,664,400)         -                        -                        

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (3,186,830,958)     (3,427,242,345)     (3,165,102,489)     (3,406,444,815)     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิ=มขึFน (ลดลง) สุทธ ิ (25,207,013)         15,398,465          (29,984,079)         14,878,642          

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 91,969,201          76,570,736          86,240,045          71,361,403          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 66,762,188          91,969,201          56,255,966          86,240,045          

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

สําหรับปีสิFนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษทั ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิ=มเติม 

รายการที<มิใชเ่งนิสด  

   เงนิปันผลคา้งจ่ายเพิ<มขึ7น 22,263                167,136               22,263                167,136               

   ลกูหนี7จากการขายหลกัทรัพยเ์พิ<มขึ7น -                        (3,000,000)           -                        -                        

   เงนิจ่ายลว่งหนา้ผ ูรั้บเหมาส่วนที<หกักบัคา่งานของสินทรัพย์

      ในการผลติน ํ7าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท์ ี<เป็นกรรมสิทธิQของบริษทัฯ 13,286,856          46,693,920          13,286,856          46,693,920          

   เงนิจ่ายลว่งหนา้ผ ูรั้บเหมาส่วนที<หกักบัคา่งานของสินทรัพย์

      ในการผลติน ํ7าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท์ ี<ตอ้งโอนเมื<อสิ7นสุด

      อายสัุญญาของบริษทัยอ่ย 23,268,100          27,727,172          -                        -                        

   ลกูหนี7จากการจาํหนา่ยอปุกรณ์เพิ<มขึ7น -                        (1,620,000)           -                        (345,000)             

   โอนสินทรัพยใ์นการผลติน ํ7าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยท์ ี<ตอ้งโอน

      เมื<อสิ7นสุดสัญญาฯของบริษทัยอ่ย ไปเป็นที<ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (148,600)             -                        -                        -                        

   โอนสิทธิในการดาํเนนิการผลติและจาํหนา่ยน ํ7าประปาและการใหบ้ริการ

      บาํบดัน ํ7าเสียจากภาคเอกชน ไปเป็นที<ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (2,240,000)           -                        (2,240,000)           -                        

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ<มขึ7นจากสัญญาเชา่ใหม่ (1,678,758)           (42,021,606)         (1,678,758)           (33,863,186)         

   หนี7สินตามสัญญาเชา่เพิ<มขึ7นจากสัญญาเชา่ใหม่ 1,678,758            42,021,606          1,678,758            33,863,186          

   โอนจัดประเภทจากสินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื<นไปเป็น

      สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื<น (9,000,000)           (5,000,000)           -                        -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ<งของงบการเงนินี7

สําหรับปีสิFนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิรวม
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บริษัท ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิ>นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั?วไป 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ; งจดัตั>งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ>งส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ; งเป็นบริษทัที;จดทะเบียนจดัตั>งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายนํ> าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค 
(“กปภ.”) ในพื>นที; อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร          
และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตส้ัญญาซื>อขายนํ> าประปากบั กปภ. ซึ; งไดล้งนามเมื;อวนัที;       
21 กนัยายน 2543 (แกไ้ขเพิ;มเติมตามสัญญาลงวนัที; 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัที;
เริ;มตน้ขายนํ> าประปา (วนัที; 21 กรกฎาคม 2547) และภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ;งแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัตั>งแต่วนัที; 11 มีนาคม 2548 
โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงื;อนไขที;กาํหนดไวใ้นสัญญาซื>อขายนํ> าประปา และสัมปทานประกอบกิจการ
ประปา 

 ภายใตส้ัมปทานประกอบกิจการประปาดงักล่าวมีขอ้กาํหนดสาํคญับางประการ ไดแ้ก่ เมื;อบริษทัฯไดท้าํการ
ไปไดกึ้;งอายสุัมปทานแลว้ หากรัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ;นมีความประสงคจ์ะซื>อกิจการประปา
ของบริษทัฯทั>งหมด ผูใ้ห้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื;อซื>อหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ;นที;เกี;ยวขอ้งซื>อกิจการประปาเช่นว่านั>นตามราคาซื>อขายกนัในตลาด แต่ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบ
ล่วงหนา้หกเดือน  

ที;อยู่ตามที;จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที; เลขที;  30/130 หมู่ที;  12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง              
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
2.1  งบการเงินนี> จัดทาํขึ>นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที;กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                                 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที;บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี>  

 งบการเงินนี>ไดจ้ดัทาํขึ>นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื;นในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี> ไดจ้ดัทาํขึ>นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (ซึ; งต่อไปนี>
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ; งต่อไปนี> เรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปนี>  

  จดัตั%งขึ%นใน อตัราร้อยละ 
ชื4อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ%าประปาใหก้บั         

การประปาส่วนภูมิภาคใน               
จงัหวดัปทุมธานี 

ไทย 98.0 98.0 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั4นส์ จาํกดั 
(ถือหุน้โดยบริษทั ประปาปทุมธานี 
จาํกดั ในอตัราร้อยละ 31.5)  

บริการจดัการและบาํรุงรักษา      
โครงการนํ%าประปา 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที;เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที;เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั;งการกิจกรรม            
ที;ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั>นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั>งแต่วนัที;บริษทัฯมีอาํนาจใน                        
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที;บริษทัฯสิ>นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั>น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ>นโดยใชน้โยบายการบญัชีที;สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัที;มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
นี>แลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที;ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนที;ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

  



 

3 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที?เริ?มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ; งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที;มีรอบระยะเวลาบญัชีที;เริ;มในหรือ
หลงัวนัที; 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ   
จดัใหมี้ขึ>นเพื;อใหมี้เนื>อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น    
การอธิบายใหช้ดัเจนเกี;ยวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี> ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                  
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที?จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที?มีรอบระยะเวลาบัญชีที?เริ?มใน                  
หรือหลงัวนัที? 1 มกราคม 2565 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                            

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึ; งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที;มีรอบระยะเวลาบญัชีที;เริ;มในหรือหลงั
วนัที; 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ>นเพื;อใหมี้
เนื>อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเกี;ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรน

ในทางปฎิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั;วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื;อวา่การปรับปรุงมาตรฐานนี>จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีที?สําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 รายได้จากการขายนํ,าประปา 

 รายไดจ้ากการขายนํ>าประปารับรู้เมื;อกลุ่มบริษทัไดจ้ดัส่งนํ>าประปาใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาคแลว้ รายได้
จากการขายนํ> าประปาแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ;มสําหรับปริมาณ

นํ>าประปาที;ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการบริการ 

 รายไดจ้ากการบริการรับรู้เมื;อกลุ่มบริษทัใหบ้ริการเสร็จสิ>น รายไดจ้ากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจง้หนี>
ซึ; งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ;มของบริการที;ใหแ้ลว้ 
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 รายได้ดอกเบี ,ย  

 รายไดด้อกเบี>ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี>ยที;แทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั>นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบี>ยที;แทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที;เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั 
ที;จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ>น) 
มาคูณกบัอตัราดอกเบี>ยที;แทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบี>ยจากหนี> สินทางการเงินที;วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบี>ยที;แทจ้ริง

และรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื;อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอืAน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอื;นตามเกณฑสิ์ทธิที;จะไดรั้บและภาระที;จะตอ้งจ่าย 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั>นที;มีสภาพคล่องสูง 

ซึ; งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที;ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 วตัถุดบิและวสัดุคงเหลือ 
 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที;จะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ;ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ;งของตน้ทุนการผลิตนํ>าประปาเมื;อมีการเบิกใช ้

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม  
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมที;แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที;แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  

 ตน้ทุนการลงทุนในบริษทัย่อยได้แก่มูลค่าที;บริษทัฯจ่ายไปเพื;อให้ได้มาซึ; งบริษทัย่อย ทั>งนี> บริษทัย่อย                               
ที;ประกอบกิจการภายใตส้ัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ> าประปากบัการประปาส่วนภูมิภาค

และสัมปทานที;ไดรั้บจากกิจการหรือหน่วยงานของภาครัฐ ซึ; งมีเงื;อนไขของระยะเวลาในการประกอบ
กิจการที;ไดรั้บสิทธิและสัมปทานอนัจาํกดัตามที;กาํหนดในสัญญาให้สิทธิและสัมปทาน อีกทั>งทรัพยสิ์น
ส่วนใหญ่ที;ใชใ้นการประกอบกิจการของบริษทัย่อยยงัมีภาระผูกพนัที;ผูไ้ดรั้บสิทธิจะตอ้งส่งมอบให้แก่               
การประปาส่วนภูมิภาค ดงันั>น ตน้ทุนการลงทุนในบริษทัยอ่ยที;ประกอบกิจการภายใตส้ัญญาให้สิทธิและ
สัมปทานดงักล่าวส่วนหนึ; งถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื;อให้ไดม้าในสิทธิในการประกอบกิจการภายใต้

สัญญาให้สิทธิและสัมปทานที;บริษทัยอ่ยไดรั้บ ซึ; งบริษทัฯตดัจาํหน่ายส่วนดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธินับจากวนัที;ลงทุนในบริษทัย่อยนั>นและแสดงเป็นค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุน            
ในบริษทัยอ่ย จาํนวนที;ตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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 สาํหรับบริษทัยอ่ยที;โอนการดาํเนินงานโดยส่วนใหญ่มาที;บริษทัฯหลงัจากที;บริษทัฯเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ย

ดงักล่าวเพื;อเป็นการลดตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทัฯในอนาคต ตน้ทุนการลงทุนในบริษทัย่อยนั>น                    
ส่วนหนึ; งถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื;อให้ไดม้าซึ; งการดาํเนินงานส่วนดงักล่าว ซึ; งบริษทัฯตดัจาํหน่าย        
ส่วนดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาซื>อขายนํ> าประปาระหว่างบริษทัฯกบัการประปา

ส่วนภูมิภาคนับจากวนัที;ลงทุนในบริษทัย่อยนั>นและแสดงเป็นค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย           
จาํนวนที;ตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.5 ที?ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื?อมราคา 
 ที;ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื;อมราคาสะสม และ                               

ค่าเผื;อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสื;อมราคาของสินทรัพยค์าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพยใ์นการผลิตนํ> าประปาของบริษทัฯคาํนวณโดยการใช้                               
วธีิผนัแปรตามหน่วยผลิต ซึ; งมีวธีิคาํนวณดงันี>  
ค่าเสื4อมราคาสาํหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ%าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด  x  
  อตัราส่วนการผลิตนํ%าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ%าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตนํ%าประปาจริงสาํหรับงวด 
  (จาํนวนผลผลิตนํ%าประปาจริงสาํหรับงวด + ประมาณการ  
  จาํนวนผลผลิตนํ%าประปาในอนาคตจนถึงวนัสิ%นสุดสญัญา

ซื%อขายนํ%าประปาหรือวนัสิ%นสุดอายกุารใชง้านของสินทรัพย์
ในการผลิตนํ%าประปา) 

   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ%าประปาสุทธิ                 
ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นการผลิตนํ%าประปาทั%งหมด - ค่าเสื4อมราคา
สะสมถึง ณ วนัตน้งวด 

 สินทรัพยใ์นการผลิตนํ> าประปาของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าก่อสร้างโรงผลิตนํ> าประปา และระบบ
ในการจ่ายนํ>าประปา รวมทั>งดอกเบี>ยจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงินที;เกี;ยวขอ้ง 

 ค่าเสื;อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื;อมราคาสาํหรับที;ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั>ง  

กลุ่มบริษทัตดัรายการที;ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื;อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื;อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั>นออกจาก

บญัชี 
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4.6 สินทรัพย์ในการผลตินํ>าประปาที?ต้องโอนเมื?อสิ>นสุดอายุสัญญาฯ และค่าตัดจําหน่าย 
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ> าประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ซึ; งตอ้งโอนใหแ้ก่การประปาส่วนภูมิภาค
เมื;อสิ>นสุดอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ> าประปา ไดแ้ก่ ที;ดิน โรงผลิตนํ> าประปา และ
ระบบในการจ่ายนํ> าประปา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื;อการดอ้ยค่า (ถา้มี)                     
ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตนํ> าประปาคาํนวณโดยการใช้วิธีผนัแปรตามหน่วยผลิต ซึ; งมี                                
วธีิคาํนวณดงันี>  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ%าประปาที4ตอ้งโอนเมื4อสิ%นสุด

อายสุญัญาฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัราส่วนการผลิต 
  นํ%าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ%าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตนํ%าประปาจริงสาํหรับงวด 
  (จาํนวนผลผลิตนํ%าประปาจริงสาํหรับงวด + ประมาณการ  
  จาํนวนผลผลิตนํ%าประปาในอนาคตจนถึงวนัสิ%นสุดสญัญา

ใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ%าประปา) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นการผลิตนํ%าประปาที4ตอ้งโอน              
เมื4อสิ%นสุดอายสุญัญาฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นการผลิตนํ%าประปาที4ตอ้งโอนเมื4อสิ%นสุดอายุ
สญัญาฯทั%งหมด - ค่าตดัจาํหน่ายสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั>ง 

4.7 สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํ>าประปาและการให้บริการบําบัดนํ>าเสียและค่าตัดจําหน่าย 
 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ> าประปาและการให้บริการบาํบดันํ> าเสีย 

(“สิทธิการดาํเนินงาน”) ในราคาทุนที;ซื>อมา โดยปันส่วนค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ> าประปา 
และค่าสิทธิในการใหบ้ริการบาํบดันํ>าเสียตามสดัส่วนรายไดที้;คาดวา่จะไดรั้บที;คาํนวณได ้ณ วนัที;ซื>อ 

ก) สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํ>าประปา 
 สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ> าประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ                      

ค่าเผื;อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินงานดงักล่าวคาํนวณโดยใชว้ิธีผนัแปรตาม
หน่วยผลิต ซึ; งมีวธีิคาํนวณดงันี>  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ%าประปาสุทธิ ณ วนัตน้งวด  
  x อตัราส่วนการผลิตนํ%าประปาสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการผลิตนํ%าประปาสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ%าประปาสาํหรับงวด 
  (จาํนวนผลผลิตจริงของการผลิตนํ%าประปาสาํหรับงวด 
  + ประมาณการจาํนวนผลผลิตในอนาคตของการผลิตนํ%าประปา

จนถึงวนัสิ%นสุดสญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินงาน) 
   

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ%าประปา
สุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ%าประปา - ค่าตดัจาํหน่าย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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ข) สิทธิในการให้บริการบําบัดนํ>าเสีย 
สิทธิในการให้บริการบาํบดันํ> าเสียแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื;อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินงานดงักล่าวคาํนวณโดยใชว้ิธีผนัแปรตามหน่วยผลิต ซึ; งมีวิธี
คาํนวณดงันี>  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด = สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดันํ%าเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด   
  x อตัราส่วนการบาํบดันํ%าเสียสาํหรับงวด 
   

อตัราส่วนการบาํบดันํ%าเสียสาํหรับงวด = จาํนวนผลผลิตจริงของการบาํบดันํ%าเสียสาํหรับงวด 
  (จาํนวนผลผลิตจริงของการบาํบดันํ%าเสียสาํหรับงวด 
  + ประมาณการจาํนวนผลผลิตในอนาคตของการบาํบดันํ%าเสียจนถึง

วนัสิ%นสุดสญัญาใหสิ้ทธิดาํเนินงาน) 
   

สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดั       
นํ%าเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในการดาํเนินการใหบ้ริการบาํบดันํ%าเสีย - ค่าตดัจาํหน่าย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

4.8 สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํ>าประปาจากการซื>อธุรกจิและค่าตดัจําหน่าย 
 ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ> าประปาที;เกิดจากการที;บริษทัฯซื>อหุ้นสามญัของบริษทั         

ประปาปทุมธานี จาํกดั ในราคาที;สูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของบริษทัยอ่ยดงักล่าวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   
ที;มีอายใุชง้านจาํกดั ซึ; งเเสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมเเละค่าเผื;อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯคิดค่าตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ> าประปา     
ที;เหลืออยู่ของบริษทัย่อยดงักล่าว นบัจากวนัที;บริษทัฯซื>อหุ้นสามญัของบริษทัย่อย (ประมาณ 16 ปี) เเละ    
จะมีการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์มื;อมีขอ้บ่งชี> ว่าสินทรัพยน์ั>นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวน
ระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสิทธิในการดาํเนินการผลิตเเละจาํหน่ายนํ> าประปา                             
ทุกสิ>นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นสินทรัพยส์าํหรับงานบริหารจดัการ บาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ> าเสียและการจดัการ

ตะกอนของบริษทัยอ่ย แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื;อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั>น 

 บริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที;มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั>น (10 ปี และ 20 ปี) และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมื;อมีขอ้บ่งชี> ว่าสินทรัพยน์ั>นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ                             
ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ>นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน                       
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งติดตั>ง 
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4.10 สัญญาเช่า 
 ณ วนัเริ;มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื;อสัญญานั>นมีการให้สิทธิใน                   
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์;ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ;งเพื;อเป็นการแลกเปลี;ยนกบัสิ;งตอบแทน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่า
ระยะสั> นและสัญญาเช่าที;สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ;า ณ วนัที;สัญญาเช่าเริ; มมีผล (วนัที;สินทรัพยอ์า้งอิง                              
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้; งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี> สิน
ตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

ก)  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื;อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี> สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จาํนวนเงินของหนี> สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ;มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ;มแรกที;เกิดขึ>น จาํนวนเงินที;จ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที;สัญญาเช่าเริ;มมีผลหรือก่อนวนัที;สัญญาเช่าเริ;มมีผล และหักดว้ยสิ;งจูงใจตาม
สญัญาเช่าที;ไดรั้บ 

 ค่าเสื;อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั>นกวา่ ดงันี>  

ที;ดิน 15 และ 20 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 5 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเมื;อสิ>นสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซื>อ ค่าเสื;อมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหนึ;งของที;ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ข)  หนี>สินตามสัญญาเช่า 
หนี> สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที;ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 
จาํนวนเงินที;ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที;หกัดว้ยสิ;งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที;
ขึ>นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที;คาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซื>อซึ; งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที;กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั>น และการจ่ายค่าปรับเพื;อ
การยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที;ไม่ขึ>นอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที;เหตุการณ์หรือเงื;อนไข

ซึ;งเกี;ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั>นไดเ้กิดขึ>น  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที;ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี>ยตามนยัของสญัญาเช่า

หรืออตัราดอกเบี> ยการกูย้ืมส่วนเพิ;มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที;สัญญาเช่าเริ;มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หนี> สินตามสญัญาเช่าจะเพิ;มขึ>นจากดอกเบี>ยของหนี> สินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี> สินตาม

สญัญาเช่า นอกจากนี>  มูลค่าตามบญัชีของหนี> สินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื;อมีการเปลี;ยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปลี;ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี;ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื>อ
สินทรัพยอ์า้งอิง 

ค) สัญญาเช่าระยะสั>นและสัญญาเช่าซึ?งสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ?า 
สัญญาเช่าที;มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั> งแต่วนัที;สัญญาเช่าเริ; มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ; ง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ;า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที?เกี?ยวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที;มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี> บุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที;มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ; งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯที;มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที?ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 ทุกวนัสิ>นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที;ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยที์;ไม่มีตวัตนอื;นของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชี> ว่าสินทรัพยด์งักล่าว                    
อาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ> าประปาเป็นรายปี 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื;อมูลค่าที;คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ;ากว่ามูลค่า                        
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั>น ทั>งนี> มูลค่าที;คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั-นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื;อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจัดตั> งกองทุนสํารองเลี> ยงชีพ ซึ; งประกอบด้วยเงิน                        
ที;พนกังานจ่ายสะสมและเงินที;กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี>ยงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที;กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี> ยงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีที;เกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที;ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื;อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                           
ซึ; งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี> สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด                              
แต่ละหน่วยที;ประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี;ยวชาญอิสระได้ทาํการประเมิน                           
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;น 

4.14 ประมาณการหนี>สิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี> สินไวใ้นบญัชีเมื;อภาระผูกพนัซึ; งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต                         

ได้เกิดขึ>นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป                          
เพื;อปลดเปลื>องภาระผกูพนันั>น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั>นไดอ้ยา่งน่าเชื;อถือ  

4.15 ภาษเีงนิได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที;คาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐโดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์;กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั;วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี> สิน ณ วนัสิ>นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี> สินที;เกี;ยวขอ้งนั>น โดยใชอ้ตัราภาษี                     
ที;มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ>นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี> สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั;วคราวที;ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั;วคราวที;ใช้หักภาษี รวมทั> งผลขาดทุนทางภาษี                           
ที;ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที;มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที;กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ                
ที;จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั;วคราวที;ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที;ยงัไม่ไดใ้ชน้ั>น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ>นรอบระยะเวลารายงาน                
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร                          
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั>งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที;เกิดขึ>นเกี;ยวขอ้งกบั

รายการที;ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.16 เครื?องมือทางการเงนิ  
 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื;อเริ;มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที;เป็นสินทรัพยท์างการเงินที;ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรกต็าม สาํหรับลูกหนี>การคา้ที;ไม่มีองคป์ระกอบเกี;ยวกบัการจดัหาเงินที;มีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที;กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื;องการรับรู้รายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที;รับรู้รายการเริ;มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที;วดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที;วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื;น และสินทรัพยท์างการเงินที;วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแส
เงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินที:วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  
 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื;อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน

นั>นเพื;อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื;อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด
ที;เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี>ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที;ระบุไวเ้ท่านั>น  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบี>ยที;แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทั>งนี>  ผลกาํไรและขาดทุนที;เกิดขึ>นจากการตดัรายการ การเปลี;ยนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินที:วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
 สินทรัพยท์างการเงินที;วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี;ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ทั>งนี>  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์;ถือไว ้               
เพื;อคา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ;งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื;น และสินทรัพยท์างการเงินที;มีกระแสเงินสดที;ไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี>ย 

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี>สินทางการเงนิ 
 ยกเวน้หนี> สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื;อเริ; มแรกสําหรับหนี> สินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนี> สินทางการเงินเป็นหนี> สินทางการเงินที;วดัมูลค่า                        
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบี> ยที;แทจ้ริง ทั>งนี>  ผลกาํไรและขาดทุนที;เกิดขึ>นจาก                      
การตดัรายการหนี> สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี>ยที;แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที;ถือเป็นส่วนหนึ;งของ
อตัราดอกเบี>ยที;แทจ้ริงนั>นดว้ย ทั>งนี>  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี>ยที;แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ;งของตน้ทุน
ทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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 การรับรู้และการตดัรายการของเครื?องมือทางการเงนิ 
 กลุ่มบริษทัรับรู้หรือตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินในวนัที;จ่ายชาํระ ซึ; งเป็นวนัที;ไดมี้การส่งมอบสินทรัพย์

นั>น สาํหรับการซื>อหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามปกติ 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื;อสิทธิที;จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั>นได้
สิ>นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที;จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั>น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี;ยง
และผลตอบแทนเกือบทั>งหมดของสินทรัพยน์ั>น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย ์ 

 กลุ่มบริษทัตัดรายการหนี> สินทางการเงินก็ต่อเมื;อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพนัของหนี> สินนั>นแล้ว                  
มีการยกเลิกภาระผกูพนันั>น หรือมีการสิ>นสุดลงของภาระผกูพนันั>น ในกรณีที;มีการเปลี;ยนหนี> สินทางการเงิน
ที;มีอยู่ให้เป็นหนี> สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ; งมีขอ้กาํหนดที;แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้กาํหนดของหนี> สินที;มีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหนี> สินเดิมและรับรู้หนี> สินใหม่ 
โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นของตราสารหนี>ทั>งหมดที;ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ>นคาํนวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดที;จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั>งหมดที;กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และ                
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี>ยที;แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที;ไดม้า 

 ในกรณีที;ความเสี;ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ;มขึ>นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั>งแต่การรับรู้รายการเริ;มแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที;อาจจะเกิดขึ>น

ใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะที;หากความเสี;ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ;มขึ>นอย่างมีนยัสําคญันบัตั>งแต่                 
การรับรู้รายการเริ;มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที;เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่
จะเกิดขึ>นตลอดอายทีุ;เหลืออยูข่องเครื;องมือทางการเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี;ยงด้านเครดิตจะเพิ;มขึ>นอย่างมีนัยสําคญั เมื;อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงิน                     
ตามสญัญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั>นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผดิสญัญา 
เมื;อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่า
สินทรัพยท์างการเงินนั>นมีการเพิ;มขึ>นของความเสี;ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสําคญัและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื;น เช่น อนัดบัความน่าเชื;อถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นสาํหรับลูกหนี>การคา้

ดงันั>น ทุกวนัสิ>นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี;ยนแปลงของความเสี;ยง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื;อจากผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ>นตลอดอายขุองลูกหนี>การคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ>นขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี;ยวกบัลูกหนี>นั>นและสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื;อกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญา
อีกต่อไป  
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4.17 การบัญชีป้องกนัความเสี?ยง - การป้องกนัความเสี?ยงของกระแสเงนิสด 
 บริษทัร่วมรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนของเครื;องมือที;ใชป้้องกนัความเสี;ยงส่วนที;มีประสิทธิผลเป็นสํารอง

สาํหรับการป้องกนัความเสี;ยงในกระแสเงินสดผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;น และรับรู้ส่วนที;ไม่มีประสิทธิผล
เขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที ทั> งนี>  สํารองสําหรับการป้องกันความเสี; ยงในกระแสเงินสดจะมี                
การปรับปรุงใหเ้ท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมของเครื;องมือที;ใชป้้องกนัความเสี;ยง หรือ
ค่าสัมบูรณ์ของการเปลี;ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการที;มีการป้องกนัความเสี;ยง แลว้แต่          
มูลค่าใดจะตํ;ากวา่ 

 การรับรู้รายการในภายหลงัของสาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสี;ยงในกระแสเงินสดที;สะสมอยูใ่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื;นขึ>นอยู่กบัลกัษณะของรายการที;มีการป้องกนัความเสี;ยงอา้งอิง กล่าวคือ ในกรณีที;
รายการที;มีการป้องกนัความเสี;ยงไดรั้บรู้เป็นรายการที;ไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา บริษทัร่วมจะ
โอนสํารองที;สะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหนึ; งของราคาทุนเริ;มแรกหรือมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยห์รือหนี> สินที;มีการป้องกนัความเสี;ยงนั>น โดยไม่ถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่
และไม่ตอ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;นสาํหรับงวด สาํหรับการป้องกนัความเสี;ยงในกระแสเงินสดใน
กรณีอื;น ๆ บริษทัร่วมจะโอนสาํรองที;สะสมอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;นไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัที;กระแสเงินสดที;มีการป้องกนัความเสี;ยงส่งผลกระทบต่อส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

 เมื;อการบัญชีป้องกันความเสี; ยงในกระแสเงินสดได้ยุติลง สํารองสําหรับการป้องกันความเสี; ยงใน              
กระแสเงินสดที;สะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;นยงัคงตอ้งอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ต่อไป หากบริษทัร่วม    
คาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตที;มีการป้องกนัความเสี;ยงนั>นจะยงัคงเกิดขึ>นอยู่ มิฉะนั>น สํารองดงักล่าว
จะตอ้งถูกโอนไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 
ทั>งนี>  หลงัจากการยติุการบญัชีป้องกนัความเสี;ยง บริษทัร่วมจะรับรู้สาํรองที;ยงัคงเหลืออยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้
โดยขึ>นอยูก่บัลกัษณะของรายการอา้งอิงที;กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เมื;อกระแสเงินสดที;มีการป้องกนัความเสี;ยง
ไดเ้กิดขึ>นจริง 

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที;คาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที;จะตอ้งจ่ายเพื;อโอนหนี> สิน

ใหผู้อื้;นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที;เกิดขึ>นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้>อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที;
วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื>อขายในตลาดที;มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หนี> สินซึ; งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที;เกี;ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีที;ไม่มีตลาดที;มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี> สินที;มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ

ซื>อขายในตลาดที;มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า                                
ที;เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที;สามารถสงัเกตไดที้;เกี;ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี> สิน
ที;จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั>นใหม้ากที;สุด  
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 ลาํดบัชั>นของมูลค่ายติุธรรมที;ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี> สินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที;นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี>  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื>อขายของสินทรัพยห์รือหนี> สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที;มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื;นที;สามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี> สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที;ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี;ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที;กิจการประมาณขึ>น  

 ทุกวนัสิ>นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั>น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี> สินที;ถืออยู่ ณ วนัสิ>นรอบระยะเวลารายงานที;มีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ>นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที?สําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ                                       

การประมาณการในเรื; องที;มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี>                                   
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที;แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที;แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                               
ผลที;เกิดขึ>นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที;ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที;สาํคญั                   
มีดงันี>  

 สินทรัพย์ในการผลิตนํ>าประปา และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ>าประปาและการให้บริการ
บําบัดนํ>าเสีย 

 ในการรับรู้ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ> าประปา สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
นํ> าประปาและการให้บริการบาํบดันํ> าเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นการผลิตนํ> าประปาที;ตอ้งโอนเมื;อ
สิ>นสุดสัญญาฯของบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผนัแปรตามจาํนวนหน่วยที;ผลิต ซึ; งตอ้งใชก้ารประมาณการ
จาํนวนผลผลิตนํ> าประปาในอนาคตจนถึงวนัสิ>นสุดสัญญาซื>อขายนํ> าประปา หรือวนัสิ>นสุดสัญญาการให้
สิทธิดาํเนินงาน หรือวนัสิ>นสุดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ>าประปาของบริษทัฯ หรือวนัสิ>นสุด
สัญญาซื>อขายนํ> าประปาของบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการจาํนวนหน่วยผลิตใน
อนาคต โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตในปัจจุบนั กาํลงัการผลิตของเครื;องจกัร ปริมาณความตอ้งการใชน้ํ> า
ของผูบ้ริโภค สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ; งมีผลต่อการแสดงมูลค่าของค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพย ์

  



 

15 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที?เกี?ยวข้องกนั 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที;สําคญักบับุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื;อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที;ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้ง

กนัเหล่านั>น ซึ; งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี>   
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบี%ยรับ - - 3,008 5,226 อตัราดอกเบี%ยเงินกูย้มืขั%นตํ4า

ลบส่วนต่างที4กาํหนดต่อปี 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 16,527 17,547 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 938,386 963,534 ตามที4ประกาศจ่าย 
ตน้ทุนขายและบริการ - - 37,301 36,732 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 71,076 60,923 ตามที4ประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายนํ%าประปา 44,740 48,460 44,740 48,460 ราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการบริการ 3,136 3,376 3,136 3,376 ราคาตามสญัญา 
ค่าปรับปรุงเครื4องจกัร อุปกรณ์                               
ระบบผลิตและส่งจ่ายนํ%าประปา 256,776 441,586 124,923 233,470 ราคาตามสญัญา 
ตน้ทุนขายและบริการ 6,691 6,564 6,691 6,555 ราคาตามสญัญา 
ค่าไฟฟ้า 12,913 13,614 12,913 13,614 ราคาตามสญัญา 
ซื%อวตัถุดิบ 8,457 9,321 8,457 9,321 ตามราคาขายที4ระบุไว ้

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดงันี>  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั           

(หมายเหตุ 8)                               
บริษทัยอ่ย - - 4,187 3,995 
บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 4,356 4,376 4,356 4,376 

รวมลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั 4,356 4,376 8,543 8,371 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั     
บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 36,344 23,268 36,344 - 

รวมเงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั 36,344 23,268 36,344 - 
     
เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั           

(หมายเหตุ 20) 
    

บริษทัยอ่ย - - 3,358 3,212 
บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 10,812 55,287 10,801 36,802 
บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั (กิจการที4อยูใ่นกลุ่มบริษทัเดียวกนั         
กบัผูถื้อหุน้ใหญ่) 1,432 2,028 1,432 2,028 

รวมเจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั 12,244 57,315 15,591 42,042 
     
เจ้าหนี'เงนิประกนั - บริษทัย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวระหวา่งบริษทัฯและกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 และการเปลี;ยนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี>   

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ลกัษณะ           
ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที?  

1 มกราคม 2564 
เพิ?มขึBน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที?  

31 ธนัวาคม 2564 
 

บริษทั 
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั  บริษทัยอ่ย     
เงินตน้  114,300 - (57,140) 57,160 
ดอกเบีBยคา้งรับ  20 3,008 (3,018) 10 

รวม  114,320   57,170 
 
  



 

17 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที0เกี0ยวข้องกนัและดอกเบี'ยค้างรับ   
บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั    
เงินตน้ 57,160 114,300 
ดอกเบี%ยคา้งรับ 10 20 

รวม 57,170 114,320 
หกั:  ส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ4งปีและดอกเบี%ยคา้งรับ (57,170) (57,160) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที0เกี0ยวข้องกนั - สุทธิ - 57,160 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี> ยในอัตราดอกเบี> ยเงินกู้ยืมขั>นตํ;าลบส่วนต่างที;กําหนด                    
(MLR-margin) ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้
งวดสุดทา้ยภายในเดือนธนัวาคม 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีสิ>นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที;ใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี>  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั>น 56,713 61,910 50,244 52,362 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,912 1,589 1,912 1,263 
รวม 58,625 63,499 52,156 53,625 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 471 497 109 139 
เงินฝากธนาคาร 66,291 91,472 56,147 86,101 
รวม 66,762 91,969 56,256 86,240 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี>ยร้อยละ 0.125 ต่อปี (2563: เงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี>ยระหวา่งร้อยละ 0.125 ถึง 0.250 ต่อปี) 
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8. ลูกหนี>การค้าและลูกหนี>อื?น 
      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี7การคา้ - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั     
อายหุนี7คงคา้งนบัจากวนัที:ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,348 4,368 4,348 4,368 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  8 8 8 8 
รวมลูกหนี7การคา้ - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 4,356 4,376 4,356 4,376 
ลูกหนี7การคา้ - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั     
อายหุนี7คงคา้งนบัจากวนัที:ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 505,582 544,841 344,281 365,216 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,302 3,075 2,302 3,075 
รวมลูกหนี7การคา้ - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั 507,884 547,916 346,583 368,291 
รวมลูกหนี7การคา้ 512,240 552,292 350,939 372,667 
ลูกหนี7 อื:น     
ลูกหนี7 อื:น - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั - - 4,187 3,995 
ลูกหนี7 อื:น - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั 19,553 24,322 11,221 11,566 
ดอกเบี7ยคา้งรับ - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั 1,937 979 1,375 581 
รวมลูกหนี7 อื:น 21,490 25,301 16,783 16,142 
หกั: ค่าเผื:อผลขาดทุนดา้นเครดิตที:คาดวา่จะเกิดขึ7น (19,553) (19,682) (11,221) (11,221) 
รวมลูกหนี7 อื:น - สุทธิ 1,937 5,619 5,562 4,921 
รวมลูกหนี7การคา้และลูกหนี7 อื:น - สุทธิ 514,177 557,911 356,501 377,588 

 ระยะเวลาการใหสิ้นเชื;อแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 7 วนั ถึง 25 วนั 
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9. วตัถุดบิและวสัดุคงเหลือ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
วตัถุดิบ 5,465 6,240 3,717 4,074 
อะไหล่ 19,579 19,945 10,803 10,606 
รวม 25,044 26,185 14,520 14,680 

10. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื?น 
ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนเปิด หุ้นกูแ้ละเงินฝากประจาํธนาคาร โดยมีอตัราดอกเบี>ย         
และผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 0.20 ถึง 4.10 ต่อปี (เฉพาะบริษทัฯ: ระหว่างร้อยละ 0.20 ถึง 0.625 ต่อปี) 
(2563: ระหว่างร้อยละ  0.625 ถึง  4.50 ต่อปี  (เฉพาะบริษัทฯ: ระหว่างร้อยละ  0.625 ถึง  0.75 ต่อปี))                           
บริษทัฯนําเงินฝากประจาํไวก้ับธนาคารเพื;อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาแก้ไขเพิ;มเติมต่อท้าย

สมัปทานประกอบกิจการประปา ตามที;กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ตราสารหนี7 ที:วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
เงินฝากประจาํที:มีอายเุกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 884,309 565,296 744,309 425,296 
หุน้กูที้:จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 9,000 5,000 - - 
รวมตราสารหนี7 ที:วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  893,309 570,296 744,309 425,296 
สินทรัพยท์างการเงินที:วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   
  

 เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี7ภาครัฐ 2,703,629 2,741,629 1,900,974 1,920,744 
รวมสินทรัพยท์างการเงินที:วดัมูลค่าดว้ย                              
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,703,629 2,741,629 1,900,974 1,920,744 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื:น  3,596,938 3,311,925 2,645,283 2,346,040 
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11. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื?น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
ตราสารหนี> ที;วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที;ครบกาํหนดภายใน 1 ปี - 9,000 
รวมตราสารหนี> ที;วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - 9,000 
สินทรัพยท์างการเงินที;วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   
ทรัสตเ์พื;อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 5,000 5,000 
หกั: ขาดทุนที;ยงัไม่เกิดขึ>นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (650) (1,225) 
ทรัสตเ์พื;อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ 4,350 3,775 
รวมสินทรัพยท์างการเงินที;วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 4,350 3,775 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื;น  4,350 12,775 

12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที;แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี>  

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที>บริษทัฯ                 
รับระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 938,386 963,534 
บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชั>นส์  จาํกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 
     4,698,310 4,698,310 938,386 963,534 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (3,206,218) (2,984,724) - - 
หกั: เงินปันผลรับจากกาํไรก่อนการซืKอหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,472,092 1,693,586 938,386 963,534 

บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั;นส์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี>  ชลบุรี                                          
โดยสัญญาดงักล่าวสิ>นสุดในระหว่างปี 2564 ปัจจุบนับริษทัย่อยยงัคงให้บริการตามปกติ โดย ณ ปัจจุบนั                     
กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัทาํขอ้เสนอการใหบ้ริการ
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13. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั:งขึ:นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอืMน ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 6,219,582 5,954,961 
รวม     5,218,706 5,218,706 6,219,582 5,954,961 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั:งขึ:นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัอืMน ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
รวม     5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
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13.1 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 
 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ

รับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันีD  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                   
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                    
ที@แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน     
เบด็เสร็จอื@นในระหวา่งปี 

เงินปันผลที@บริษทัฯ                          
รับระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 544,317 101,098 (208,620) 16,211 71,076 60,923 

รวม 544,317 101,098 (208,620) 16,211 71,076 60,923 

13.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีJเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 
 สําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีJเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปนีD  
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทัร่วม มูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีJ 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 10,153,800 9,057,189  
รวม 10,153,800 9,057,189 

13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมทีJมีสาระสาํคญั 
 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 9,711,841 10,566,394 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 59,265,506 56,472,057 
หนีD สินหมุนเวยีน (3,393,985) (6,275,216) 
หนีD สินไม่หมุนเวยีน (29,453,296) (25,725,247) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 36,130,066 35,037,988 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีJไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 
ของบริษทัร่วม (11,296,310) (11,263,573) 
สินทรัพย ์- สุทธิส่วนทีJเป็นของบริษทั 24,833,756 23,774,415 
สดัส่วนเงินลงทุน 24.98% 24.98% 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 6,203,472 5,938,849 
ค่าความนิยม 16,110 16,112 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 6,219,582 5,954,961 
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 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 สาํหรับปีสิDนสุดวนัทีJ 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 
รายได ้ 9,369,493 7,188,318 
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนืJอง 2,751,253 197,706 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืJน (835,146) 67,490 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1,916,107 265,196 

14. ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ทีJดิน อาคารและอุปกรณ์ 911,753 797,594 730,626 727,618 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 23)  61,456 72,942 54,697 63,901 
รวม 973,209 870,536 785,323 791,519 

 รายการเปลีJยนแปลงของบญัชีทีJดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสิDนสุดวนัทีJ 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งันีD   
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ที2ดิน งานระหวา่งก่อสร้าง 
อาคารและ                     

สิ2งปรับปรุงอาคาร 
เครื2องตกแต่งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ เครื2องมือ รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัที2 1 มกราคม 2563 737,631 4,149 75,636 156,029 33,053 28,693 1,035,191 
ซืCอเพิ2ม - 8,888 3,412 7,064 46,350 968 66,682 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (1,352) (10,061) (82) (11,495) 
โอนเขา้ (ออก) - (11,682) 2,900 8,782 - - - 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 737,631 1,355 81,948 170,523 69,342 29,579 1,090,378 
ซืCอเพิ2ม 108,514 - 974 26,083 2,537 1,025 139,133 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (1,697) (9,230) (39) (10,966) 
โอนเขา้ (ออก) - (1,355) - 1,355 - - - 
โอนมาจากสินทรัพยใ์นการผลิตนํCาประปากบัภาครัฐ - 
สินทรัพยที์2ตอ้งโอนเมื2อสิCนสุดอายสุญัญาของบริษทัยอ่ย - - - 149 - - 149 
โอนมาจากสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํCาประปาและบริการบาํบดันํCาเสียทุกภาคเอกชน - - - 2,240 - - 2,240 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 846,145 - 82,922 198,653 62,649 30,565 1,220,934 
ค่าเสื+อมราคาสะสม         
ณ วนัที2 1 มกราคม 2563 - - 34,687 118,127 19,976 25,724 198,514 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับปี 1,677 - 6,671 13,051 10,206 1,185 32,790 
ค่าเสื2อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที2จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (1,319) (10,061) (82) (11,462) 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 1,677 - 41,358 129,859 20,121 26,827 219,842 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับปี 1,677 - 7,352 15,945 12,721 1,106 38,801 
ค่าเสื2อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที2จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (1,655) (9,229) (34) (10,918) 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 3,354 - 48,710 144,149 23,613 27,899 247,725 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 735,954 1,355 40,590 40,664 49,221 2,752 870,536 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 842,791 - 34,212 54,504 39,036 2,666 973,209 
ค่าเสื+อมราคาสําหรับปี        
2563 (13 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํCาประปาและบริการ ส่วนที2เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   32,790 
2564 (19 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํCาประปาและบริการ ส่วนที2เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   38,801 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที2ดิน งานระหวา่งก่อสร้าง 

อาคารและ                     
สิ2งปรับปรุงอาคาร 

เครื2องตกแต่งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ เครื2องมือ รวม 
ราคาทุน         
ณ วนัที2 1 มกราคม 2563 682,899 4,149 75,636 107,330 22,436 12,498 904,948 
ซืCอเพิ2ม - 8,888 3,412 4,312 33,863 56 50,531 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (702) (5,333) (81) (6,116) 
โอนเขา้ (ออก) - (11,682) 2,900 8,782 - - - 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 682,899 1,355 81,948 119,722 50,966 12,473 949,363 
ซืCอเพิ2ม - - 974 19,897 2,366 274 23,511 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (1,163) (7,599) (30) (8,792) 
โอนเขา้ (ออก) - (1,355) - 1,355 - - - 
โอนมาจากสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํCาประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํCาเสียจากภาคเอกชน - - - 2,240 - - 2,240 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 682,899 - 82,922 142,051 45,733 12,717 966,322 
ค่าเสื+อมราคาสะสม         
ณ วนัที2 1 มกราคม 2563 - - 34,687 77,716 11,453 11,615 135,471 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับปี 1,677 - 6,671 10,993 8,747 371 28,459 
ค่าเสื2อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที2จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (672) (5,333) (81) (6,086) 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 1,677 - 41,358 88,037 14,867 11,905 157,844 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับปี 1,677 - 7,352 13,133 9,503 249 31,914 
ค่าเสื2อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที2จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (1,136) (7,599) (24) (8,759) 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 3,354 - 48,710 100,034 16,771 12,130 180,999 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 681,222 1,355 40,590 31,685 36,099 568 791,519 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 679,545 - 34,212 42,017 28,962 587 785,323 
ค่าเสื+อมราคาสําหรับปี         
2563 (9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํCาประปาและบริการ ส่วนที2เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   28,459 
2564 (12 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายนํCาประปาและบริการ ส่วนที2เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    31,914 
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ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ' งซึ' งตดัค่าเสื'อมราคาหมดแลว้                
แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื'อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 
154 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 99 ลา้นบาท) (2563: 146 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 90 ลา้นบาท)) 

15. สินทรัพย์ในการผลตินํ1าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ที9เป็นกรรมสิทธิ>ของบริษทัฯ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงผลิต   
 นํPาประปาและ   
 ระบบในการจ่าย งานระหวา่ง  
 นํPาประปา ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที' 1 มกราคม 2563 14,422,251 117,466 14,539,717 
ซืPอเพิ'ม - 236,372 236,372 
โอนเขา้ (ออก) 353,838 (353,838) - 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 14,776,089 - 14,776,089 
ซืPอเพิ'ม 13,450 88,716 102,166 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 14,789,539 88,716 14,878,255 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
ณ วนัที' 1 มกราคม 2563 5,329,795 - 5,329,795 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 480,940 - 480,940 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 5,810,735 - 5,810,735 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 477,676 - 477,676 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 6,288,411 - 6,288,411 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 8,965,354 - 8,965,354 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 8,501,128 88,716 8,589,844 
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี    
2563   480,940 
2564   477,676 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํPาประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหนึ'งของตน้ทุนขายนํPาประปา 
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16. สินทรัพย์ในการผลตินํ1าประปากบัภาครัฐ - สินทรัพย์ที9ต้องโอนเมื9อสิ1นสุดอายุสัญญาฯของบริษทัย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  โรงผลิต   
  นํ6าประปาและ   
  ระบบในการจ่าย งานระหวา่ง  
 ที=ดิน นํ6าประปา ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 413,401 6,548,349 - 6,961,750 
ซื6อเพิ=ม - 4,824 184,848 189,672 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 413,401 6,553,173 184,848 7,151,422 
ซื6อเพิ=ม - 2,543 155,120 157,663 
ตดัจาํหน่าย - (186) - (186) 
โอนเขา้ (ออก) - 339,968 (339,968) - 
โอนไปเป็นที=ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ - (149) - (149) 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 413,401 6,895,349 - 7,308,750 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 348,736 5,052,057 - 5,400,793 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,114 386,994 - 404,108 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 365,850 5,439,051 - 5,804,901 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,054 447,958 - 465,012 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับ   
ส่วนที=ตดัจาํหน่าย - (186) - (186) 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 382,904 5,886,823 - 6,269,727 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 47,551 1,114,122 184,848 1,346,521 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 30,497 1,008,526 - 1,039,023 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี      
2563    404,108 
2564    465,012 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นการผลิตนํPาประปาดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหนึ'งของตน้ทุนขายนํPาประปา 

สินทรัพยใ์นการผลิตนํPาประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั จะถูกโอนใหก้บัการประปาส่วนภูมิภาค
ภายหลงัจากสิPนสุดอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํP าประปา 25 ปี โดยจะสิPนสุด                
อายสุญัญาในปี 2566  
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17.  สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํ1าประปาและการให้บริการบําบัดนํ1าเสียจากภาคเอกชน 
  มูลค่าตามบญัชีของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํP าประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํP าเสีย

จากภาคเอกชน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีP  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สิทธิ 
เครื=องจกัรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564:     
ราคาทุน 1,410,075 154,350 - 1,564,425 
หกั: ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเสื=อมราคาสะสม (505,357) (29,997) - (535,354) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 904,718 124,353 - 1,029,071 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563:     
ราคาทุน 1,410,075 154,350 671 1,565,096 
หกั: ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเสื=อมราคาสะสม (459,864) (23,614) - (483,478) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 950,211 130,736 671 1,081,618 

  การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํP าประปาและการใหบ้ริการ

บาํบดันํPาเสียจากภาคเอกชน สาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีP  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สิทธิ 
เครื=องจกัรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 995,286 137,076 - 1,132,362 
ซื6อเพิ=ม - ราคาทุน - - 671 671 
ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเสื=อมราคาสาํหรับปี (45,075) (6,340) - (51,415) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 950,211 130,736 671 1,081,618 
ซื6อเพิ=ม - ราคาทุน - - 1,569 1,569 
โอนเขา้ (ออก) - 2,240 (2,240) - 
โอนไปเป็นที=ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (2,240) - (2,240) 
ค่าตดัจาํหน่าย/ค่าเสื=อมราคาสาํหรับปี (45,493) (6,383) - (51,876) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 904,718 124,353 - 1,029,071 

สินทรัพยใ์นการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํP าประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํP าเสียจากภาคเอกชน

จะถูกโอนให้แก่เจ้าของสิทธิภายหลงัจากสิPนสุดอายุสัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

นํPาประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํPาเสีย 30 ปี โดยจะสิPนสุดอายสุญัญาในปี 2582  
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18. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายนํ1าประปาจากการซื1อธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ6าประปาจากการซื6อธุรกิจ 3,169,109 3,169,109 
หกั:  สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ6าประปาจากการซื6อธุรกิจ             

 ตดัจาํหน่ายสะสม (2,820,876) (2,626,416) 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ6าประปาจากการซื6อธุรกิจ - สุทธิ 348,233 542,693 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีP  

 (หน่วย: พนับาท) 
 

ระบบ             
บาํบดันํ6าเสีย 

ระบบ                
การจดัการ
ตะกอน รวม 

ณ วนัที= 31 ธันวาคม 2564    
ราคาทุน 14,104 12,000 26,104 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (14,104) (1,200) (15,304) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี - 10,800 10,800 
ณ วนัที= 31 ธันวาคม 2563    
ราคาทุน 14,104 12,000 26,104 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (13,544) (601) (14,145) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 560 11,399 11,959 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีP  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ระบบบาํบดั                   
นํ6าเสีย 

ระบบการ                        
จดัการตะกอน 

ระบบการ
จดัการตะกอน
ระหวา่งติดตั6ง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 1,724 - 12,000 13,724 
โอนเขา้ (ออก) - 12,000 (12,000) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,164) (601) - (1,765) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที= 31 ธันวาคม 2563 560 11,399 - 11,959 
ค่าตดัจาํหน่าย (560) (599) - (1,159) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที= 31 ธันวาคม 2564 - 10,800 - 10,800 
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20. เจ้าหนี1การค้าและเจ้าหนี1อื9น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หนี6การคา้ - กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 1,432 2,028 4,790 5,240 
เจา้หนี6การคา้ - กิจการที=ไม่เกี=ยวขอ้งกนั 28,401 35,513 14,679 13,443 
เจา้หนี6 อื=น - กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 751 705 740 705 
เจา้หนี6 อื=น - กิจการที=ไม่เกี=ยวขอ้งกนั 12,185 25,589 9,421 22,083 
เจา้หนี6 เงินประกนัผลงาน - กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 8,858 53,454 8,858 34,969 
เจา้หนี6 เงินประกนัผลงาน - กิจการที=ไม่เกี=ยวขอ้งกนั 3,708 5,438 3,192 4,050 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 1,203 1,128 1,203 1,128 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที=ไม่เกี=ยวขอ้งกนั 73,175 81,136 46,027 52,963 
รวมเจา้หนี6การคา้และเจา้หนี6 อื=น 129,713 204,991 88,910 134,581 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม /                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู ้ อตัราดอกเบี:ย (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2564 2563 

1 อตัราคงทีAร้อยละ 2.95 ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริAมตั:งแต่                                  
เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 - 300,000 

2 อตัราดอกเบี:ยเงินฝากประจาํ 12 เดือน 
บวกส่วนต่างทีAกาํหนด 

ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริAมตั:งแต่                      
เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2569 2,100,000 2,560,000 

รวม 2,100,000 2,860,000 
หกั: ส่วนทีAถึงกาํหนดชาํระภายในหนึAงปี  (460,000) (760,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีAถึงกาํหนดชาํระภายในหนึAงปี 1,640,000 2,100,000 
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การเปลี'ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิPนสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดงันีP  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,860,000 3,360,000 
บวก: จดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที'ถึงกาํหนด 
 ชาํระภายในหนึ'งปีเป็นเงินกูย้มืระยะยาว -                     

สุทธิจากส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี* - 2,760,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (760,000) (500,000) 
 คืนเงินกูจ้ากการรีไฟแนนซ์* - (2,760,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,100,000 2,860,000 

* ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดล้งนามสัญญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ' งโดยมีวตัถุประสงค ์                         
เพื'อรีไฟแนนซ์เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยอี์กแห่งหนึ'งในวงเงินกูย้มื 2,760 ลา้นบาท  
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื'อนไขทางการเงินบางประการตามที'ระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหนีP สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหนีP สินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบีPยจ่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราที'กาํหนดในสญัญา  

22. หุ้นกู้ 
      (หน่วย: พนับาท) 
   วนัทีAครบ  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้ วนัทีAออกหุน้กู ้ กาํหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบี:ย 2564 2563 

    (ร้อยละต่อปี)   
1 10 ปี 22 กมุภาพนัธ์ 2555 22 กมุภาพนัธ์ 2565 4.60 2,000,000 2,000,000 
2 10 ปี 21 พฤษภาคม 2558 21 พฤษภาคม 2568 3.98 1,400,000 1,400,000 
3 5 ปี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 1 กมุภาพนัธ์ 2566 2.33 1,000,000 1,000,000 
4 7 ปี 2 เดือน 20 ธนัวาคม 2562 20 กมุภาพนัธ์ 2570 2.41 1,000,000 1,000,000 
รวม   5,400,000 5,400,000 
หกั: หุน้กูที้AถึงกาํหนดชาํระภายในหนึAงปี    (2,000,000) - 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (2,193) (3,477) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีAถึงกาํหนดชาํระภายในหนึAงปี  3,397,807 5,396,523 

 หุ้นกูข้องบริษทัฯทัPงหมดมีมูลค่าที'ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ               
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ายชาํระดอกเบีPยทุก 6 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื'อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีP สินต่อส่วนของ                   
ผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหนีP สินสุทธิต่อ EBITDA และอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบีP ยจ่าย ให้เป็นไป                        
ตามอตัราที'กาํหนด   
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23. สัญญาเช่า  
 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  
 กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื'อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยสัญญาเช่าที'ดินมีอายุ

สญัญาเช่า 15 และ 20 ปี และสญัญาเช่ายานพาหนะมีอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสิPนสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งันีP  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที=ดิน ยานพาหนะ รวม ที=ดิน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 30,370 11,575 41,945 30,370 9,664 40,034 
เพิ=มขึ6น - 42,021 42,021 - 33,863 33,863 
ค่าเสื=อมราคาสาํหรับปี (1,677) (9,347) (11,024) (1,677) (8,319) (9,996) 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 28,693 44,249 72,942 28,693 35,208 63,901 
เพิ=มขึ6น - 1,679 1,679 - 1,679 1,679 
ค่าเสื=อมราคาสาํหรับปี (1,677) (11,488) (13,165) (1,677) (9,206) (10,883) 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 27,016 34,440 61,456 27,016 27,681 54,697 

ข) หนี1สินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
จาํนวนเงินที=ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 72,585 84,869 64,854 74,562 
หกั: ดอกเบี6ยรอการตดัจาํหน่าย (10,478) (13,125) (9,728) (11,929) 
รวม 62,107 71,744 55,126 62,633 
หกั: ส่วนที=ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ=งปี (11,060) (11,166) (9,282) (9,035) 
หนี6 สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วน                      
ที=ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ=งปี 51,047 60,578 45,844 53,598 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกี9ยวกบัสัญญาเช่าที9รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที= 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 2564 2563 
ค่าเสื=อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,165 11,024 10,883 9,996 
ดอกเบี6ยจ่ายของหนี6 สินตามสญัญาเช่า 2,863 1,957 2,417 1,783 
ค่าใชจ่้ายที=เกี=ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั6น 35,370 35,180 35,076 34,907 
ค่าใชจ่้ายที=เกี=ยวกบัสญัญาเช่าซึ= งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ=า 210 227 - - 

ง) อื9น ๆ 
 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทัPงหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีสิPนสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 

50 ลา้นบาท (2563: 50 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 47 ลา้นบาท (2563: 48 ลา้นบาท)) ซึ' งรวมถึงกระแส
เงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัPน และสญัญาเช่าซึ'งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ'า  

24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ' งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื'อออกจากงาน            
แสดงไดด้งันีP  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 62,271 58,692 35,698 32,018 
ส่วนทีAรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,301 7,280 4,533 4,273 
ตน้ทุนดอกเบี:ย 1,285 987 786 535 
ส่วนทีAรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืAน:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนทีAเกิดจากการเปลีAยนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 1,143 - 248 - 
ส่วนทีAเกิดจากการเปลีAยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (1,661) - (360) - 
ส่วนทีAเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,430 - 8,094 - 

ผลประโยชนที์Aจ่ายในระหวา่งปี (1,390) (4,688) (1,183) (1,128) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 73,379 62,271 47,816 35,698 

 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็นจาํนวน
ประมาณ 1 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี)  

 ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี'ยถ่วงนํP าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 10.54 - 15.76 ปี (2563: 13.19 - 14.60 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 10.54 ปี 
(2563: 13.19 ปี)) 
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 สมมติฐานที'สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันีP  

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.80 - 2.29 1.67 - 1.74 1.80 1.67 
อตัราการขึ6นเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0 
อตัราการเปลี=ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0 - 9.0 0 - 13.0 0 - 8.0 0 - 12.0 

 ผลกระทบของการเปลี'ยนแปลงสมมติฐานที'สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีP  
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ=มขึ6น 1% ลดลง 1% เพิ=มขึ6น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (4,873) 5,600 (2,631) 2,995 
อตัราการขึ6นเงินเดือน  5,285 (4,706) 2,818 (2,533) 
อตัราการเปลี=ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (5,137) 3,318 (2,761) 1,675 
     

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ=มขึ6น 1% ลดลง 1% เพิ=มขึ6น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (4,757) 5,480 (2,467) 2,812 
อตัราการขึ6นเงินเดือน  5,830 (5,163) 3,009 (2,691) 
อตัราการเปลี=ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (5,011) 3,306 (2,588) 1,596 

25. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ' งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี                        
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีP จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน                     
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯ                                 
ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้  
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26. สํารองอื9น 
 ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแกไ้ขเพิ'มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวนัที' 20 มีนาคม 2551 

กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรสาํรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
 อย่างไรก็ตาม ตามขอ้กาํหนดของสัญญาแก้ไขเพิ'มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา                  

ลงวนัที' 28 ตุลาคม 2559 ไดแ้กไ้ขขอ้กาํหนดเรื'องการจดัสรรสาํรองขา้งตน้ เป็นการกาํหนดใหบ้ริษทัฯ
จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิจะกระทาํไดต่้อเมื'อมีการกนัสํารองตามกฎหมายไวร้้อยละ 10 ของทุน                        
จดทะเบียนเตม็จาํนวน  

 กาํไรสะสมที'สํารองตามกฎหมายให้กนัไวเ้ป็นเงินสดโดยนาํฝากประจาํไวที้'ธนาคาร หรือสถาบนั
การเงินที'ไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที'สาํคญัดงัต่อไปนีP  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื?นของพนกังาน 195,529 191,036 105,143 98,151 
ค่าเสื?อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 517,637 515,495 509,590 509,399 
ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยใ์นการผลิตนํEาประปา

ที?ตอ้งโอนเมื?อสิEนสุดอายสุญัญาฯ 465,012 404,108 - - 
ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 221,494 222,101 
ค่าบริหารและจดัการ - - 37,301 36,732 
ค่าใชจ่้ายในการผลิตและซ่อมบาํรุง 702,130 783,122 423,863 461,416 

28. ภาษเีงนิได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิPนสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีP  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 642,313 682,103 476,244 501,227 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั?วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั?วคราว 8,647 3,284 14,191 7,767 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที<แสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 650,960 685,387 490,435 508,994 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้'เกี'ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับปี

สิPนสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีP  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีAเกีAยวขอ้งกบัส่วนแบ่ง                                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืAนจากบริษทัร่วม (52,155) 4,053 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีAเกีAยวขอ้งกบัขาดทุน                        
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (782) - (1,596) - 

 (52,937) 4,053 (1,596) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันีP  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,770,934 3,657,199 3,239,762 3,359,295 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 754,187 731,440 647,952 671,859 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29) (41,428) (72,556) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 48,718 48,203 45,296 45,138 
ค่าใชจ่้ายทีAมีสิทธิหกัไดเ้พิAมขึ:น (2,070) (3,719) (1,986) (3,521) 
รายไดที้Aไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (201,892) (204,891) 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (117,124) (28,399) - - 
อืAน ๆ 8,677 10,418 1,065 409 
รวม (103,227) (46,053) (157,517) (162,865) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้Aแสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 650,960 685,387 490,435 508,994 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีP สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนีP  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื:อผลขาดทุนดา้นเครดิตที:คาดวา่จะเกิดขึFน  3,910 3,936 2,244 2,244 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14,675 12,455 9,563 7,140 
ขาดทุนที:ยงัไม่เกิดขึFนจากการเปลี:ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุน 121 235 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 500 - 500 
สญัญาเช่า 130 14 86 - 
รวม 18,836 17,140 11,893 9,884 
หนี:สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเสื:อมราคาสะสม - สินทรัพยใ์นการผลิตนํFาประปา (102,967) (89,176) (102,967) (89,176) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สิทธิในการดาํเนินการผลิตและ
จาํหน่ายนํFาประปาและการใหบ้ริการบาํบดันํFาเสีย                    
จากภาคเอกชน (15,862) (15,443) (15,862) (15,443) 
ค่าเสื:อมราคาสะสม - สินทรัพยใ์นการผลิตนํFาประปาที:ตอ้ง
โอนเมื:อสิFนสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย (17,000) (21,311) - - 
กาํไรที:ยงัไม่เกิดขึFนจากการเปลี:ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุน (1,029) - (904) - 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (439) (695) (439) (695) 
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยใ์นการ 
ผลิตนํFาประปาที:ตอ้งโอนเมื:อสิFนสุดอายสุญัญาฯจากการ

รวมธุรกิจ (1,531) (2,388) - - 
สญัญาเช่า - (254) - (254) 
รวม (138,828) (129,267) (120,172) (105,568) 
สุทธิ (119,992) (112,127) (108,279) (95,684) 

29. การส่งเสริมการลงทุน 
ก) บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตนํP าประปา                        

ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที' 59-0683-1-00-1-0 เมื'อวนัที' 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ภายใตเ้งื'อนไข                           
ที'กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวมีสาระสาํคญัดงันีP  

- การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ของการนาํเขา้เครื'องจกัรที'เขา้ตามเงื'อนไขที'ระบุไว ้

- การได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที'ได้จากการประกอบกิจการที'ได้รับ                      
การส่งเสริม มีกําหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วนัที' เริ' มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัP น                              
(วนัที' 31 มีนาคม 2562) 
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ข)  บริษทัยอ่ยไดรั้บการขยายระยะเวลาการส่งเสริมการลงทุนมีกาํหนดระยะเวลาแปดปี ตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื'อฟืP นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภยัตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที' 5187(2)/2556 
(แทนบัตรเดิมเลขที' 1451(2)/2551) และในระหว่างปี 2558 บริษทัย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี                     
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการลงทุนขยายกิจการผลิตนํP าประปา ตามบตัรส่งเสริม                
การลงทุนเลขที' 59-0392-1-00-1-0 เมื'อวนัที' 1 กันยายน 2558 ภายใต้เงื'อนไขที'กาํหนดบางประการ                        
สิทธิพิเศษดงักล่าวมีสาระสาํคญัดงันีP  

- การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ของการนาํเขา้เครื'องจกัรที'เขา้เงื'อนไขที'ระบุไว ้

- การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที'ไดรั้บจากการประกอบกิจการที'ไดรั้บ
การส่งเสริม มีกําหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วนัที' เริ' มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัP น                         
(วนัที' 1 ธนัวาคม 2560) 

 รายได้ของกลุ่มบริษทัจาํแนกตามกิจการที'ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม                             
การลงทุนสาํหรับปีสิPนสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีP  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการที=ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
กิจการที=ไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายนํ6าประปา 419,554 672,758 5,262,846 5,386,659 5,682,400 6,059,417 
       

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการที=ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
กิจการที=ไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายนํ6าประปา 630 59,123 3,924,668 4,031,112 3,925,298 4,090,235 

30. กาํไรต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน 
 กาํไรต่อหุน้ขัPนพืPนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื'น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี'ยถ่วงนํPาหนกัของหุน้สามญัที'ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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31. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานที'นําเสนอนีP สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที'ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ'าเสมอเพื'อใช้ในการตดัสินใจใน                         
การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที'รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายนํP าประปา และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผล                     
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ' งวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑเ์ดียวกบัที'ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันัPน รายได ้กาํไรจาก
การดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ัPงหมดที'แสดงในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงาน
และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกี9ยวกบัภูมิศาสตร์ 
 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันัPนรายไดแ้ละสินทรัพยที์'แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกี9ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายให้แก่ลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ' งรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

5,480 ลา้นบาท (2563: 5,857 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 94 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
32. กองทุนสํารองเลี1ยงชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตัPงกองทุนสาํรองเลีPยงชีพขึPนตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเลีPยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็น
รายเดือนในอตัราร้อยละ 5.0 - 15.0 ของเงินเดือน (2563: ร้อยละ 5.0 - 15.0) กองทุนสาํรองเลีPยงชีพนีP
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื'อพนกังาน               
นัPนออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้                      
เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท) (2563: 9 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท)) 
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33. เงนิปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนที=ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 2562 

ที=ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เมื=อวนัที=                               
1 เมษายน 2563 

1,196,996 0.30 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนที=ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 

ที=ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เมื=อวนัที=                               
20 สิงหาคม 2563 

1,196,568 0.30 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563  2,393,564 0.60 
    
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนที=ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 2563 

ที=ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เมื=อวนัที= 8 เมษายน 2564  

1,196,556 0.30 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน
ส่วนที=ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 

ที=ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เมื=อวนัที=                               
26 สิงหาคม 2564 

1,196,967 0.30 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564  2,393,523 0.60 

34. ภาระผูกพนัและหนี1สินที9อาจเกดิขึ1น 
34.1 ภาระผูกพนัเกี9ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 209 ลา้นบาท ที'เกี'ยวขอ้งกบังานปรับปรุง   

ระบบผลิตและระบบส่งจ่ายนํP าประปา โรงผลิตนํP าประปาบางเลน กบับริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนัแห่งหนึ' ง                   
(2563: 11 ลา้นบาท ที'เกี'ยวขอ้งกบังานปรับปรุงสินทรัพยใ์นการผลิตนํPาประปาและระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย) 

 ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 2 ลา้นบาท ที'เกี'ยวขอ้งกับการติดตัP ง                
เครื'องสูบนํP า โรงผลิตนํP าประปาปทุมธานี (2563: 132 ลา้นบาท ที'เกี'ยวขอ้งกบังานปรับปรุงระบบผลิต
และระบบส่งจ่ายนํPาประปา โรงผลิตนํPาประปาปทุมธานี) 
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34.2 ภาระผูกพนัเกี9ยวกบัสัญญาบริการและภาระผูกพนัอื9น 
ก) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการบริหารจดัการและการซ่อมบาํรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั'นส์ จาํกดั 

(“บริษทัยอ่ย”) เพื'อให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวบริหารจดัการและซ่อมบาํรุงรักษาระบบผลิตและจาํหน่าย
นํP าประปาและบริหารจดัการระบบบาํบดันํP าเสีย ภายใตเ้งื'อนไขในสัญญาดงักล่าวกลุ่มบริษทัตอ้งจ่าย
ค่าบริการตามอตัราที'ระบุในสญัญา สญัญามีระยะเวลา 1 ปีเริ'มตัPงแต่วนัที' 8 มกราคม 2553 และต่ออายุ
สญัญาโดยอตัโนมติัทุก ๆ ปี คราวละ 1 ปี  

ข) ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการอื'น ๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 28         
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 22 ลา้นบาท) (2563: 29 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 23 ลา้นบาท)) 

34.3 หนังสือคํ1าประกนัธนาคาร 
 ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํP าประกนัซึ' งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั

เหลืออยู่เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 110 ลา้นบาท) (2563: 303 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 
113 ลา้นบาท)) ซึ' งเกี'ยวเนื'องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
ประกอบดว้ยหนงัสือคํPาประกนัดงัต่อไปนีP  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
คํPาประกนัตามสญัญาซืPอขายนํPาประปา              
กบัการประปาส่วนภูมิภาค 230,650 230,650 63,000 63,000 
คํPาประกนัการใชไ้ฟฟ้า 69,097 68,976 46,894 46,836 
คํPาประกนัอื'น ๆ 101 3,101 101 3,101 
รวม 299,848 302,727 109,995 112,937 
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35.  ลาํดบัชั1นของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีP สินที'วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัPนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีP  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที=วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                     
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี6  - 2,703,629 - 2,703,629 
ทรัสตเ์พื=อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 4,350 - - 4,350 
สินทรัพย์ที=เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,153,800 - - 10,153,800 
เงินลงทุนในตราสารหนี6 ที=จะครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี - หุน้กู ้ - 9,058 - 9,058 
หนีDสินที=เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 5,550,559 - 5,550,559 
     

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที=วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                     
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี6  - 2,741,629 - 2,741,629 
ทรัสตเ์พื=อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 3,775 - - 3,775 
สินทรัพย์ที=เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 
เงินลงทุนในตราสารหนี6 ที=จะครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี - หุน้กู ้ - 5,022 - 5,022 
เงินลงทุนในตราสารหนี6  - หุน้กู ้ - 9,099 - 9,099 
หนีDสินที=เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 
     



 

43 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที=วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม             
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี6  - 1,900,974 - 1,900,974 
สินทรัพย์ที=เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,153,800 - - 10,153,800 
หนีDสินที=เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 5,550,559 - 5,550,559 
     

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที=วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม             
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี6  - 1,920,744 - 1,920,744 
สินทรัพย์ที=เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 
หนีDสินที=เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัPนของมูลค่ายติุธรรม   
36. เครื9องมือทางการเงนิ 
36.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี9ยงทางการเงนิ 
 เครื' องมือทางการเงินที'สําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 

ลูกหนีPการคา้และลูกหนีP อื'น เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั เงินลงทุน เจา้หนีPการคา้และ
เจา้หนีP อื'น เงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีความเสี'ยงทางการเงินที'เกี'ยวขอ้งกบัเครื'องมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี'ยงดงันีP  
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 ความเสี(ยงด้านเครดติ 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี'ยงดา้นเครดิตที'เกี'ยวเนื'องกบัลูกหนีP การคา้และลูกหนีP อื'น และมีความเสี'ยงจาก           

การกระจุกตวัของลูกหนีP  เนื'องจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้หลกัรายเดียว คือ การประปาส่วนภูมิภาค 
อยา่งไรก็ตาม เนื'องจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานราชการ ดงันัPน กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่
จะไดรั้บความเสียหายที'เป็นสาระสําคญั จาํนวนเงินสูงสุดที'กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเชื'อ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหนีP ที'แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี6ย 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี'ยงจากอตัราดอกเบีPยที'สาํคญัอนัเกี'ยวเนื'องกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอื'น เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื'น     
เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูที้'มีดอกเบีPย อยา่งไรกต็าม เนื'องจากสินทรัพยแ์ละหนีP สินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบีP ยที'ปรับขึPนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีP ยคงที'ซึ' งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดใน
ปัจจุบนั ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบีPยของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ'า  

 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหนีP สินทางการเงินที'สาํคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบีP ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีP สินทางการเงินที'มีอตัราดอกเบีP ยคงที'สามารถแยกตาม
วนัที'ครบกาํหนด หรือวนัที'มีการกาํหนดอตัราดอกเบีPยใหม่ (หากวนัที'มีการกาํหนดอตัราดอกเบีPยใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งันีP  

  (หน่วย: พนับาท) 
 2564 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบี:ยคงทีA อตัราดอกเบี:ย ไม่มี   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับขึ:นลง อตัรา  อตัราดอกเบี:ย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี:ย รวม ทีAแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 46,673 20,089 66,762 0.125 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อืAน - - - - 514,177 514,177 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืAน 893,309 - - - 2,703,629 3,596,938 0.20 - 4.10 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืAน - - - - 4,350 4,350 - 
 893,309 - - 46,673 3,242,245 4,182,227  
หนี<สินทางการเงนิ        
เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อืAน - - - - 129,713 129,713 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 2,100,000 - 2,100,000 1.875 - 2.950 
หุน้กู ้ 2,000,060 2,398,641 999,106 - - 5,397,807 2.33 - 4.60 
 2,000,060 2,398,641 999,106 2,100,000 129,713 7,627,520  
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  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบี:ยคงทีA อตัราดอกเบี:ย ไม่มี   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับขึ:นลง อตัรา  อตัราดอกเบี:ย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี:ย รวม ทีAแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 60,486 31,481 91,969 0.125 - 0.250 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อืAน - - - - 557,911 557,911 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืAน 570,296 - - - 2,741,629 3,311,925 0.625 - 4.500 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืAน - 9,000 - - 3,775 12,775 4.10 
 570,298 9,000 - 60,486 3,334,796 3,974,580  
หนี<สินทางการเงนิ        
เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อืAน - - - - 204,911 204,911 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 2,860,000 - 2,860,000 1.875 - 2.950 
หุน้กู ้ - 4,397,594 998,929 - - 5,396,523 2.33 - 4.60 
 - 4,397,594 998,929 2,860,000 204,911 8,461,434  
   
  (หน่วย: พนับาท) 
 2564 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบี:ยคงทีA อตัราดอกเบี:ย ไม่มี   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับขึ:นลง อตัรา  อตัราดอกเบี:ย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี:ย รวม ทีAแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 36,627 19,629 56,256 0.125 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อืAน - - - - 356,501 356,501 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืAน 744,309 - - - 1,900,974 2,645,283 0.200 - 0.625 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ 
ทีAเกีAยวขอ้งกนั - - - 57,170 - 57,170 3.25 

 744,309 - - 93,797 2,277,104 3,115,210  
หนี<สินทางการเงนิ        
เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อืAน - - - - 88,910 88,910 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 2,100,000 - 2,100,000 1.875 - 2.950 
หุน้กู ้ 2,000,060 2,398,641 999,106 - - 5,397,807 2.33 - 4.60 
 2,000,060 2,398,641 999,106 2,100,000 88,910 7,586,717  
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  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบี:ยคงทีA อตัราดอกเบี:ย ไม่มี   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับขึ:นลง อตัรา  อตัราดอกเบี:ย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี:ย รวม ทีAแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 55,213 31,025 86,240 0.125 - 0.250 
ลูกหนี:การคา้และลูกหนี: อืAน - - - - 377,588 377,588 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืAน 425,296 - - - 1,920,744 2,346,040 0.625 - 0.750 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ 
ทีAเกีAยวขอ้งกนั - - - 114,320 - 114,320 3.25 

 425,298 - - 169,533 2,329,357 2,924,188  
หนี<สินทางการเงนิ        
เจา้หนี:การคา้และเจา้หนี: อืAน - - - - 134,581 134,581 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 2,860,000 - 2,860,000 1.875 - 2.950 
หุน้กู ้ - 4,397,594 998,929 - - 5,396,523 2.33 - 4.60 
 - 4,397,594 998,929 2,860,000 134,581 8,391,104  

ความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยน 
 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน เนื'องจากกลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมที'เป็น
เงินตราต่างประเทศที'มีสาระสาํคญั 

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื9องมือทางการเงนิ 
 เนื'องจากเครื'องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสัPนหรือมีอตัราดอกเบีPย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีP ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื'องมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที'แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตารางต่อไปนีP เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรมของเครื'องมือทางการเงิน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
หนี1สินทางการเงนิ     

   หุน้กู ้ 5,398 5,551 5,397 5,606 
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 บริษทัฯมีวธีิการและสมมติฐานที'ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื'องมือทางการเงินดงันีP  

-  หุน้กูที้'จ่ายดอกเบีPยในอตัราคงที' แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีPยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาํหรับเงินกูย้มืที'มีเงื'อนไข
ใกลเ้คียงกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัPนของมูลค่ายติุธรรม 

37. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที'สาํคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัใหมี้ซึ' งโครงสร้างทุนที'เหมาะสม

เพื'อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมถึง  
การปฎิบติัตามเงื'อนไขทางการเงินตามที'กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฎิบติัตาม
เงื'อนไขทางการเงินดงักล่าวตลอดระยะเวลารายงาน                     

 ณ วนัที'  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนีP สินต่อทุนเท่ากับ 0.59:1 (2563: 0.67:1) และ                 
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนีP สินต่อทุนเท่ากบั 0.67:1 (2563: 0.76:1) 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เมื'อวนัที' 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอที'ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

เพื'ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ' งบริษทัฯได้จ่ายเงินปันผล     
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที'เหลืออีกในอตัราหุ้นละ                     
0.30 บาท การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึPนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ 

39. การอนุมัติงบการเงนิ 
 งบการเงินนีPไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื'อวนัที' 22 กมุภาพนัธ์ 2565 
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