
 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2558  



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อยซ่ึงประกอบดว้ย  
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชี
ท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 
ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ  
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร          
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม  



 

2 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ทีทีดบับลิว 
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5313 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กมุภำพนัธ์ 2559 
 



บริษทั ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 784,670,038        1,197,907,493      444,769,853        904,357,402        
เงินลงทุนชัว่คราว 9 5,941,873,036      5,276,839,353      5,421,045,693      4,892,497,268      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 515,828,992        528,975,171        363,612,326        372,801,284        
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งรับ 7 -                           -                           367,530,822        310,389,110        
วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 11 22,107,553          21,368,950          11,976,459          11,106,616          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 34,626,761          56,206,693          28,962,489          47,484,637          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,299,106,380      7,081,297,660      6,637,897,642      6,538,636,317      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 -                           -                           1,195,360,000      1,162,500,000      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           2,802,270,143      3,023,764,292      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 4,510,053,592      3,011,759,111      4,228,013,282      2,756,080,010      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 690,614,882        678,469,535        628,731,051        613,412,779        
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปา 15 1,086,648,389      84,994,043          1,086,648,389      84,994,043          
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้ าประปาตามสัญญากบัภาครัฐ:
   สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 16 7,274,066,103      7,617,869,564      7,274,066,103      7,617,869,564      
   สินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 17 2,732,467,351      2,696,054,116      -                           -                           
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียจากภาคเอกชน 18 1,181,113,975      1,224,160,260      1,181,113,975      1,224,160,260      
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา
   จากการซ้ือธุรกิจ 19 1,519,465,909      1,714,412,300      -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 6,368,838            8,028,701            -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 1,864,779            1,604,034            -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 305,232,978        490,620,000        292,527,576        435,555,000        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 36,834,476          18,078,057          34,197,522          13,144,021          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 19,344,731,272    17,546,049,721    18,722,928,041    16,931,479,969    
รวมสินทรัพย์ 26,643,837,652    24,627,347,381    25,360,825,683    23,470,116,286    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 257,255,686        652,577,474        203,521,173        544,675,801        
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 770,000,000        750,000,000        770,000,000        750,000,000        
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 1,800,000,000      -                           1,800,000,000      -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 253,254,144        69,535,729          178,023,826        -                           
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 130,134,593        107,299,587        130,134,593        107,299,586        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 54,187,578          61,182,068          37,822,718          41,666,905          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,264,832,001      1,640,594,858      3,119,502,310      1,443,642,292      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 7 -                           -                           5,000,000            5,000,000            
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 22 5,445,000,000      6,215,000,000      5,445,000,000      6,215,000,000      
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 6,391,737,288      5,294,365,242      6,391,737,288      5,294,365,242      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 27,791,333          22,354,466          15,972,120          12,230,187          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 84,814,257          65,443,479          71,826,863          50,858,144          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,949,342,878    11,597,163,187    11,929,536,271    11,577,453,573    
รวมหนีสิ้น 15,214,174,879    13,237,758,045    15,049,038,581    13,021,095,865    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
   หุน้สามญั 3,990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      3,990,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,637,769,601      2,637,769,601      2,637,769,601      2,637,769,601      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 399,000,000        399,000,000        399,000,000        399,000,000        
   จดัสรรแลว้ - สาํรองอ่ืน 26 1,445,616,272 1,171,411,333 1,445,616,272      1,171,411,333      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,599,586,197      3,786,648,430      1,839,401,229      2,250,839,487      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (682,760,466)       (633,123,374)       -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 11,389,211,604    11,351,705,990    10,311,787,102    10,449,020,421    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 40,451,169          37,883,346          -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,429,662,773    11,389,589,336    10,311,787,102    10,449,020,421    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,643,837,652    24,627,347,381    25,360,825,683    23,470,116,286    

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาครัฐ:
   รายไดต้ามปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 4,867,529,106       4,757,743,229       3,342,632,105       3,265,367,728       
   รายไดส่้วนท่ีเกินกวา่ปริมาณรับซ้ือนํ้าขั้นตํ่า 281,126,146          339,500,396          129,388,011          176,165,777          
รายไดจ้ากการขายนํ้าประปากบัภาคเอกชน 174,881,610          175,010,139          174,881,610          175,010,139          
รวมรายไดจ้ากการขายนํ้าประปา 29 5,323,536,862       5,272,253,764       3,646,901,726       3,616,543,644       
รายไดจ้ากการบริการ 106,108,059          110,542,151          36,236,795            36,544,021            
ดอกเบ้ียรับ 99,727,666            92,820,312            157,167,455          162,035,630          
เงินปันผลรับ 12, 13 -                             -                             738,705,132          714,756,572          
รายไดอ่ื้น 45,114,383            146,502,018          51,564,888            153,477,518          
รวมรายได้ 5,574,486,970       5,622,118,245       4,630,575,996       4,683,357,385       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายนํ้าประปาและตน้ทุนการบริการ 1,509,951,054       1,535,081,715       889,334,329          911,516,358          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 304,661,644          249,073,605          256,925,472          198,325,237          
คา่ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                             -                             221,494,148          221,494,148          
คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
   และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 18 43,046,285            42,957,387            43,046,285            42,957,387            
คา่สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
   นํ้าประปาจากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 19 194,946,391          194,946,391          -                             -                             
รวมค่าใช้จ่าย 2,052,605,374       2,022,059,098       1,410,800,234       1,374,293,130       
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,521,881,596       3,600,059,147       3,219,775,762       3,309,064,255       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 103,498,301          110,596,627          -                             -                             
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,625,379,897       3,710,655,774       3,219,775,762       3,309,064,255       
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (549,509,077)         (566,107,802)         (548,642,181)         (565,484,323)         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,075,870,820       3,144,547,972       2,671,133,581       2,743,579,932       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (378,267,296)         (156,335,596)         (214,988,625)         (898,626)                
กาํไรสําหรับปี 2,697,603,524       2,988,212,376       2,456,144,956       2,742,681,306       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม



บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 13 (49,637,092)           (3,833,510)             -                             -                             

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4 -                             2,117,439              -                             (631,914)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (49,637,092)           (1,716,071)             -                             (631,914)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2,647,966,432       2,986,496,305       2,456,144,956       2,742,049,392       

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,680,520,981       2,971,796,160       2,456,144,956       2,742,681,306       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,082,543            16,416,216            

2,697,603,524       2,988,212,376       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,630,883,889       2,970,080,089       2,456,144,956       2,742,049,392       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,082,543            16,416,216            

2,647,966,432       2,986,496,305       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30
  กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.67                       0.74                       0.62                       0.69                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558



บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 3,075,870,820           3,144,547,972           2,671,133,581           2,743,579,932           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 651,285,786             652,148,340             368,219,187             369,186,235             
   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               221,494,148             221,494,148             
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
      และการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 43,046,285               42,957,387               43,046,285               42,957,387               
   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา
      จากการซ้ือธุรกิจตดัจาํหน่าย 194,946,391             194,946,391             -                               -                               
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,178,819)                (760,255)                   (2,116,586)                151,719                    
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (103,498,301)            (110,596,627)            -                               -                               
   เงินปันผลรับ -                               -                               (738,705,132)            (714,756,572)            
   ตดัจาํหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 5,377,012                 3,168,426                 3,048,350                 -                               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,436,867                 9,639,345                 3,741,933                 6,160,108                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 548,658,487             565,526,385             548,642,181             565,484,323             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 4,416,944,528           4,501,577,364           3,118,503,947           3,234,257,280           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,582,294                 (5,521,797)                623,362                    (8,005,595)                
   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ (738,603)                   820,678                    (869,843)                   1,005,796                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,997,495               402,311                    20,950,928               1,088,109                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (21,003,501)              (5,230,980)                (21,053,501)              (5,176,482)                
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,005,325                 (6,242,357)                12,836,292               2,911,071                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,696,820)                (57,467,376)              (3,844,187)                (56,512,379)              
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                               (3,129,000)                -                               (3,104,000)                
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,427,090,718           4,425,208,843           3,127,146,998           3,166,463,800           
   จ่ายดอกเบ้ีย (523,516,985)            (595,009,160)            (523,500,679)            (594,967,098)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (176,219,324)            (197,969,077)            (15,996,079)              (44,796,489)              
   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย -                               6,410,109                 -                               -                               
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 3,727,354,409           3,638,640,715           2,587,650,240           2,526,700,213           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
 

งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558



บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (658,380,612)            (1,580,782,217)         (521,895,354)            (1,196,440,132)         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง -                               400,000,000             -                               200,000,000             
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                               -                               (90,000,000)              310,000,000             
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (1,471,933,272)         -                               (1,471,933,272)         -                               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (27,404,943)              (5,588,163)                (25,645,877)              (4,897,643)                
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน (737,517,387)            (4,342,205)                (737,517,387)            (4,342,205)                
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ (42,864,820)              -                               (42,864,820)              -                               
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาตามสัญญากบัภาครัฐ
   - สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน (14,487,609)              (18,269,753)              (14,487,609)              (18,269,753)              
สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯ
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (267,220,319)            (99,857,821)              -                               -                               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,411,495                 2,864,486                 2,516,075                 2,369,159                 
รับเงินปันผล 27,500,000               -                               738,705,132             714,756,572             
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (490,620,000)            -                               (435,555,000)            -                               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (3,677,517,467)         (1,305,975,673)         (2,598,678,112)         3,175,998                 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                               1,700,000,000           -                               1,700,000,000           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (750,000,000)            (675,000,000)            (750,000,000)            (675,000,000)            
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 2,895,065,550           -                               2,895,065,550           -                               
ชาํระคืนหุน้กู ้ -                               (1,700,000,000)         -                               (1,700,000,000)         
เงินปันผลจ่าย (2,593,625,227)         (2,593,194,945)         (2,593,625,227)         (2,593,194,945)         
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (14,514,720)              (14,587,200)              -                               -                               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (463,074,397)            (3,282,782,145)         (448,559,677)            (3,268,194,945)         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (413,237,455)            (950,117,103)            (459,587,549)            (738,318,734)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,197,907,493           2,148,024,596           904,357,402             1,642,676,136           
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 784,670,038             1,197,907,493           444,769,853             904,357,402             

-                               -                               -                               -                               
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด  
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (246,952)                   297,670                    (246,952)                   297,670                    
   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพยล์ดลง 8,563,884                 16,480,612               8,563,884                 16,480,612               
   เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,910,813)                535,035                    (1,910,813)                535,035                    
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 25,000                      -                               -                               -                               
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดินไปเป็นท่ีดิน -                               90,400,000               -                               90,400,000               
   สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 78,244,715               435,555,000             78,244,715               435,555,000             
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา 143,027,424             -                               143,027,424             -                               
   โอนงานระหวา่งทาํไปเป็นสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา -                               80,651,838               -                               80,651,838               
   โอนงานระหวา่งทาํไปเป็นสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาตามสัญญากบัภาครัฐ
      ท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ -                               25,109,280               -                               25,109,280               
   สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯ
      ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 4,116,250                 55,065,000               -                               -                               
   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนท่ีหกักบัค่างานของสินทรัพย์
      ในการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย 42,359,598               -                               -                               -                               
  โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
      อายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ยไปเป็นสินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปา
      ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาฯของบริษทัยอ่ย -                               21,510,000               -                               -                               
   โอนงานระหวา่งทาํไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -                               2,043,472                 -                               2,043,472                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558



บริษทั ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของ

ขาดทุนที่ยงั ผลแตกต่างของการจดั รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - ไม่เกิดขึ้นจากการป้องกนั โครงสร้างการดาํเนิน องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

 หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ความเสี่ยงในกระแสเงินสด ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 3,990,000,000     2,637,769,601     399,000,000         935,527,729        3,642,111,050      (28,926,998)                         (600,362,866)               (629,289,864)         10,975,118,516     36,054,330           11,011,172,846       
กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                           -                           -                            -                           2,971,796,160      -                                           -                                   -                             2,971,796,160       16,416,216           2,988,212,376         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 4 -                           -                           -                            -                           2,117,439             (3,833,510)                           -                                   (3,833,510)             (1,716,071)             -                            (1,716,071)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                            -                           2,973,913,599      (3,833,510)                           -                                   (3,833,510)             2,970,080,089       16,416,216           2,986,496,305         
เงินปันผลจ่าย 33 -                           -                           -                            -                           (2,593,492,615)    -                                           -                                   -                             (2,593,492,615)      -                            (2,593,492,615)        
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 26 -                           -                           -                            235,883,604        (235,883,604)       -                                           -                                   -                             -                             -                            -                               
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                            -                           -                           -                                           -                                   -                             -                             (14,587,200)          (14,587,200)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 3,990,000,000     2,637,769,601     399,000,000         1,171,411,333     3,786,648,430      (32,760,508)                         (600,362,866)               (633,123,374)         11,351,705,990     37,883,346           11,389,589,336       
-                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 3,990,000,000     2,637,769,601     399,000,000         1,171,411,333     3,786,648,430      (32,760,508)                         (600,362,866)               (633,123,374)         11,351,705,990     37,883,346           11,389,589,336       
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                            -                           2,680,520,981      -                                           -                                   -                             2,680,520,981       17,082,543           2,697,603,524         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                            -                           -                           (49,637,092)                         -                                   (49,637,092)           (49,637,092)           -                            (49,637,092)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                            -                           2,680,520,981      (49,637,092)                         -                                   (49,637,092)           2,630,883,889       17,082,543           2,647,966,432         
เงินปันผลจ่าย 33 -                           -                           -                            -                           (2,593,378,275)    -                                           -                                   -                             (2,593,378,275)      -                            (2,593,378,275)        
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 26 -                           -                           -                            274,204,939        (274,204,939)       -                                           -                                   -                             -                             -                            -                               
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                            -                           -                           -                                           -                                   -                             -                             (14,514,720)          (14,514,720)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 3,990,000,000     2,637,769,601     399,000,000         1,445,616,272     3,599,586,197      (82,397,600)                         (600,362,866)               (682,760,466)         11,389,211,604     40,451,169           11,429,662,773       
-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            935,527,729            2,338,166,314         10,300,463,644       
กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                               -                               -                               -                               2,742,681,306         2,742,681,306         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 4 -                               -                               -                               -                               (631,914)                  (631,914)                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,742,049,392         2,742,049,392         

เงินปันผลจ่าย 33 -                               -                               -                               -                               (2,593,492,615)        (2,593,492,615)        
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 26 -                               -                               -                               235,883,604            (235,883,604)           -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,171,411,333         2,250,839,487         10,449,020,421       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,171,411,333         2,250,839,487         10,449,020,421       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,456,144,956         2,456,144,956         
เงินปันผลจ่าย 33 -                               -                               -                               -                               (2,593,378,275)        (2,593,378,275)        
จดัสรรเป็นสาํรองอื่น 26 -                               -                               -                               274,204,939            (274,204,939)           -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 3,990,000,000         2,637,769,601         399,000,000            1,445,616,272         1,839,401,229         10,311,787,102       

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท ทีทดีับบลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศ
ไทย โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำให้กบักำร
ประปำส่วนภูมิภำค (“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชยัศรี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล ในจงัหวดันครปฐม       
อ.เมืองสมุทรสำคร และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสำคร ภำยใตส้ัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำกบั กปภ. 
ซ่ึงไดล้งนำมเม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2543 (แกไ้ขเพิ่มเติมตำมสัญญำลงวนัท่ี 29 ธันวำคม 2551) เป็น
ระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวนัท่ีเร่ิมตน้ขำยน ้ ำประปำ (วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2547) และภำยใตส้ัมปทำน
ประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทำน”) เป็น
ระยะเวลำ 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนำคม 2548 โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
สญัญำซ้ือขำยน ้ำประปำ และสมัปทำนประกอบกิจกำรประปำ 

 ภำยใตส้ัมปทำนประกอบกิจกำรประปำดงักล่ำวมีขอ้ก ำหนดส ำคญับำงประกำร ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯได้
ท ำกำรไปไดก่ึ้งอำยุสัมปทำนแลว้ หำกรัฐบำลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมประสงคจ์ะซ้ือ
กิจกำรประปำของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้หส้มัปทำนมีสิทธิถอนคืนสมัปทำนเพื่อซ้ือหรืออนุญำตใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจกำรประปำเช่นว่ำนั้นตำมรำคำซ้ือขำยกนัในตลำด แต่ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯทรำบล่วงหนำ้หกเดือน  

ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอ
สำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  

2.1  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี           
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

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

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำให ้

กบักำรประปำส่วนภูมิภำคใน
จงัหวดัปทุมธำนี 

ไทย 98.0 98.0 

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

บริกำรจดักำรและบ ำรุงรักษำ
โครงกำรน ้ำประปำ 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก  
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

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

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคตมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 
มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้บำงฉบบัมีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตใหกิ้จกำร
เลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนกไ็ด ้  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงกำรรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัในปีปัจจุบนัจำกกำรรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและไดท้ ำกำรปรับปรุงรำยกำรของปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ี
น ำมำแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชน้โยบำยบญัชีน้ีมำตั้งแต่แรก ผล
สะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 ก ำหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหำเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินรวมท่ีเดิมก ำหนดอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกักำรเก่ียวกบักำร
พิจำรณำว่ำผูล้งทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใตม้ำตรฐำนฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่ำตน
ควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนได ้หำกตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้
ไปลงทุน และตนสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสัง่กำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได ้ถึงแมว้่ำตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำก่ึงหน่ึงก็ตำม กำร
เปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน ำบริษทัใดในกลุ่มกิจกำรมำ
จดัท ำงบกำรเงินรวมบำ้ง 
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 กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรน้ีไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิกำรอ่ืน  

 มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัยอ่ย กำร
ร่วมกำรงำน บริษทัร่วม รวมถึงกิจกำรท่ีมีโครงสร้ำงเฉพำะตวั มำตรฐำนฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทำง
กำรเงินต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ีและ
ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี  

 มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนำคต 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
เม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ใหม่มำถือปฏิบัติ  

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัตำมท่ีกล่ำวใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบั
ปรับปรุงมำถือปฏิบติั ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  
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 จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จมีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ    
ก ำไรขำดทุน: 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ลดลง 2 (1) 
ก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) (2) 1 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน: 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์เพิ่มข้ึน 2 (1) 
ก ำไรเบด็เสร็จเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2 (1) 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท):   
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (0.0005) 0.0001 

5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

รายได้จากการขายน า้ประปา 

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำประปำรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัส่งน ้ ำประปำใหแ้ก่กำรประปำส่วน
ภูมิภำคแล้ว รำยได้จำกกำรขำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับปริมำณน ้ำประปำท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้จากการบริการ 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรแสดงมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ีซ่ึงไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มของบริกำรท่ีใหแ้ลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภำระท่ีจะตอ้งจ่ำย 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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5.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี  

5.4 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 

 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตน ้ำประปำเม่ือมีกำรเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน  

 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหน่วยลงทุน 

5.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

 ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยไดแ้ก่มูลค่ำท่ีบริษทัฯจ่ำยไปเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
ท่ีประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำกบักำรประปำส่วน
ภูมิภำคและสัมปทำนท่ีไดรั้บจำกกิจกำรหรือหน่วยงำนของภำครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลำในกำร
ประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บสิทธิและสัมปทำนอนัจ ำกดัตำมท่ีก ำหนดในสัญญำให้สิทธิและสัมปทำน อีก
ทั้ งทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรของบริษทัย่อยยงัมีภำระผูกพนัท่ีผูไ้ด้รับสิทธิ
จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่กำรประปำส่วนภูมิภำค ดงันั้น ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบกิจกำร
ภำยใตส้ัญญำใหสิ้ทธิและสมัปทำนดงักล่ำวส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อใหไ้ดม้ำในสิทธิ
ในกำรประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิและสัมปทำนท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำย
ส่วนดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำใหสิ้ทธินบัจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น
และแสดงเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ ำนวนท่ีตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน        
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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 ส ำหรับบริษทัย่อยท่ีโอนกำรด ำเนินงำนโดยส่วนใหญ่มำท่ีบริษทัฯหลงัจำกท่ีบริษทัฯเขำ้ลงทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวเพื่อเป็นกำรลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในอนำคต ตน้ทุนกำรลงทุนใน
บริษทัย่อยนั้นส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงกำรด ำเนินงำนส่วนดงักล่ำว ซ่ึง
บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยส่วนดงักล่ำวโดยวธีิเสน้ตรงภำยในระยะเวลำของสญัญำซ้ือขำยน ้ำประปำระหวำ่ง
บริษทัฯกบักำรประปำส่วนภูมิภำคนบัจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้นและแสดงเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์ค  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษัทฯ
ค ำนวณโดยกำรใชว้ิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณดงัน้ี 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด  x  
  อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำ

ซ้ือขำยน ้ำประปำ) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำสุทธิ                 
ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำทั้งหมด – ค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงโรงผลิตน ้ ำประปำ และ
ระบบในกำรจ่ำยน ้ำประปำ รวมทั้งดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง  

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพย์
นั้นออกจำกบญัชี 
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5.8 สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำทีต้่องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั ซ่ึงตอ้งโอนให้แก่กำรประปำส่วน
ภูมิภำคเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ ไดแ้ก่ ท่ีดิน โรงผลิต
น ้ ำประปำ และระบบในกำรจ่ำยน ้ ำประปำ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและ      
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำค ำนวณโดยกำรใช้วิธี       
ผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณดงัน้ี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
อำยสุัญญำสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัรำส่วนกำรผลิต 

  น ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำ

ใหสิ้ทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอน              
เม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยุ
สัญญำฯทั้งหมด - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

5.9 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

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

ก) สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 

 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณ
โดยใชว้ิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณดงัน้ี 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด  
  x อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ำประปำ  
  ส ำหรับงวด + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรผลิต

น ้ำประปำจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำใหสิ้ทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ – ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ข) สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสีย 

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

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

อตัรำส่วนกำรบ ำบดัน ้ำเสียส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบดัน ้ำเสียส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรบ ำบดัน ้ำเสียส ำหรับงวด 
  + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรบ ำบดัน ้ำเสียจนถึง

วนัส้ินสุดสัญญำใหสิ้ทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดั       
น ้ำเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย – ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.10 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั 
ประปำปทุมธำนี จ ำกดั ในรำคำท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอำยใุชง้ำนจ ำกดั ซ่ึงเเสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมเเละค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 บริษทัฯคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำท่ีเหลืออยู่ของบริษัทย่อยดังกล่ำว นับจำกวนัท่ีบริษัทฯซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย 
(ประมำณ 16 ปี) เเละจะมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำร
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสิทธิในกำร
ด ำเนินกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยน ้ ำประปำทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน 
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5.11 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวด
ท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สินทรัพยท่ี์ท ำให้ไดม้ำซ่ึงงำนบริหำรจดักำรและบ ำรุงรักษำ) ของบริษทัย่อย 
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำร
ใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำย
และวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.13 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยุของ               
สัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 
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 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้
เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

5.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพย์
ดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำเป็นรำยปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึง
มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะ         
สูงกวำ่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

5.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำย
เดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย          
เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน   
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ 
ไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
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 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.17 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.18 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษี
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี 
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี
และผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำ
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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5.19 กำรบัญชีส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียง - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

 บริษัทร่วมได้น ำกำรบัญชีส ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียงมำใช้เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำท่ีคำดกำรณ์ในอนำคตซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยก ำหนดให้รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง (Hedged item) และเงินกูย้ืมระยะยำวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในกำรป้องกนัควำมเส่ียง (Hedging instrument) บริษทัร่วมบนัทึกรำยกำรดงักล่ำวโดยใชก้ำรบญัชี
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

 ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสดจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล
ของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เม่ือรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงมีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดเดียวกนั 

5.20 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย              
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบั
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน            
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ในบำงสถำนกำรณ์ฝ่ำยบริหำรอำจตอ้ง
ใช้กำรประมำณและกำรตั้ งสมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและ    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2558 2557 2558 2557  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ตน้ทุนขำยและบริกำร - - 34 33 รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ - - 69 81 อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มื

ขั้นต ่ำลบส่วนต่ำงท่ี
ก ำหนดต่อปี 

รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 12 11 รำคำตำมสัญญำ 
เงินปันผลรับ - - 711 715 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 28 - ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ 25 25 25 25 รำคำตำมสัญญำ 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 2 2 2 2 รำคำตำมสัญญำ 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 1,236 491 954 436 รำคำตำมสัญญำ 
ตน้ทุนขำยและบริกำร 2 2 2 2 รำคำตำมสัญญำ 
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ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีอ่ื้น - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)                                          

บริษทัยอ่ย - - 1,971 963 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนั) 5,571 5,077 5,571 5,077 

รวมลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 5,571 5,077 7,542 6,040 

     
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 305,233 490,620 292,528 435,555 

รวมเงนิจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 305,233 490,620 292,528 435,555 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

(หมำยเหตุ 21) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,638 3,048 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนั) 129,284 525,029 116,729 466,109 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 129,284 525,029 120,367 469,157 

     
เจ้ำหนีเ้งนิประกนั - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระยะยำวระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2558 และ 2557 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ลกัษณะ           

ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม 2558 
เพิ่มข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2558 
 

บริษทั 

บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  บริษทัยอ่ย     
เงินตน้  1,472,500 400,000 (310,000) 1,562,500 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ  389 69,257 (69,255) 391 

รวม  1,472,889 469,257 (379,255) 1,562,891 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั    

เงินตน้ 1,562,500 1,472,500 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 391 389 

รวม 1,562,891 1,472,889 

หกั:  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคำ้งรับ (367,531) (310,389) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 1,195,360 1,162,500 

เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่ำลบส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 
(MLR-margin) ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุกไตรมำส เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืน
เงินตน้งวดสุดทำ้ยภำยในเดือนกนัยำยน 2562 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ท ำสัญญำเงินให้กู ้ยืมแก่บริษทัย่อยเป็นจ ำนวนเงิน 400 ลำ้นบำท 
(บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูด้งักล่ำวเตม็วงเงินแลว้) คิดดอกเบ้ียในอตัรำ MLR-margin ต่อปี และมีก ำหนด
ช ำระคืนเงินตน้ทุกไตรมำส เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนำคม 2559 ถึงเดือนธนัวำคม 2565  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 62 53 55 39 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 5 5 5 4 
รวม 67 58 60 43 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 455 455 105 105 
เงินฝำกธนำคำร 784,215 1,197,452 444,665 904,252 
รวม 784,670 1,197,907 444,770 904,357 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำ มีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.05 ถึง 
1.80 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.10 ถึง 2.80 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้และเงินฝำกประจ ำธนำคำรระยะเวลำ 4 ถึง 
12 เดือน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.90 ถึง 4.70 ต่อปี (2557: ร้อยละ 1.550 ถึง 5.625 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
เงินฝำกประจ ำธนำคำร 4,203,770 3,633,409 3,733,014 3,249,067 

 4,203,770 3,633,409 3,733,014 3,249,067 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ     
   ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำยุตธิรรม     
พนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 969,936 1,018,989 969,936 1,018,989 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 595,401 413,336 545,330 413,336 
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด 172,766 211,105 172,766 211,105 

 1,738,103 1,643,430 1,688,032 1,643,430 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 5,941,873 5,276,839 5,421,046 4,892,497 

10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ยอดลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่มีอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำก
วนัท่ีถึงก ำหนดช ำระนอ้ยกวำ่ 3 เดือน 

11. วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
วตัถุดิบ 5,752 5,746 3,484 3,175 
อะไหล่ 16,356 15,623 8,492 7,932 

รวม 22,108 21,369 11,976 11,107 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหวำ่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ไทยวอเตอร์ 
 โอเปอเรชัน่ส์  จ ำกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ  ำกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 711,205 714,757 

     4,698,310 4,698,310 711,205 714,757 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (1,876,040) (1,654,546) - - 
หกั: เงินปันผลรับจำกก ำไรก่อนกำรซ้ือหุน้  (20,000) (20,000) - - 

รวม     2,802,270 3,023,764 711,205 714,757 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 25.31 25.00 4,228,013 2,756,080 4,510,054 3,011,759 
รวม     4,228,013 2,756,080 4,510,054 3,011,759 

 
   (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิรำคำทุน 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 25.31 25.00 4,228,013 2,756,080 4,228,013 2,756,080 
รวม     4,228,013 2,756,080 4,228,013 2,756,080 
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13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้             
เงินปันผลจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวำ่งปี 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ 
จ ำกดั (มหำชน) 103 111 (50) (4) 28 - 

รวม 103 111 (50) (4) 28 - 

13.3 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 ส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำ
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
บริษทัร่วม มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2558 2557 
บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 3,657 4,895 

รวม 3,657 4,895 

13.4 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

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

 2558 2557 
สินทรัพยห์มุนเวียน 5,196 4,160 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 49,371 45,165 
หน้ีสินหมุนเวียน (2,416) (2,220) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (20,338) (21,002) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 31,813 26,103 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย 

ของบริษทัร่วม (14,058) (14,055) 
สินทรัพย ์- สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 17,755 12,048 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.31 25.00 
สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ 4,494 3,012 
ค่ำควำมนิยม 16 - 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 4,510 3,012 
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 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2558 2557 
รำยได ้ 6,851 7,027 
ก ำไร  786 882 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (433) (23) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 353 859 

 ในเดือนพฤษภำคม 2555 บริษัทฯได้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน โดยกำรค ้ ำประกันบริษัท ซีเค          
พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัร่วม”) โดยบริษทัฯตกลงให้เงินสนับสนุนในกรณีท่ีบริษทัย่อยแห่ง
หน่ึงของบริษัทร่วมไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขเก่ียวกับกำรกู้ยืมรวมถึงกำรผิดนัดช ำระหน้ีกับ
ธนำคำรผูใ้หกู้ข้องบริษทัยอ่ยดงักล่ำวรวมเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 154 ลำ้นบำท 

 ในเดือนมกรำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัร่วมมีมติอนุมติัเร่ืองส ำคญัต่ำงๆ ดงัน้ี 

ก) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัของบริษทัร่วมจำกเดิมท่ีตรำไวหุ้้นละ 5 บำท จ ำนวน 
1,100 ลำ้นหุน้เป็นหุน้ละ 1 บำท จ ำนวน 5,500 ลำ้นหุน้  

ข) อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 3,740 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 
จำกเดิมจ ำนวน 5,500 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 5,500 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ ำนวน 9,240 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 9,240 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เพื่อเสนอ
ขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) จ  ำนวนไม่เกิน 
1,870 ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 3 บำท และเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัร่วม จ ำนวนไม่เกิน 1,870 ลำ้นหุน้  

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติักำรจองซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ
บริษทัร่วมดงักล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุน้เดิมจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 467.50 ลำ้นหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วน
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 ของหุน้ท่ีจดัสรร 

 เม่ือวนัท่ี 15 เมษำยน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติักำรแสดงควำมจ ำนงจองซ้ือหุน้
สำมญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ (Oversubscription) ตำมหลกัเกณฑ์กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทั
ร่วม จ ำนวนรวมไม่เกิน 100 ลำ้นหุ้น แต่เน่ืองดว้ยมีควำมตอ้งกำรจำกนกัลงทุนรำยบุคคลในกำรจอง
ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิในบริษัทร่วมจ ำนวนมำก ดังนั้ นเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลดสัดส่วนกำรจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนของบริษทัร่วม ใน
ส่วนกำรจองซ้ือเกินกวำ่สิทธิไม่เกินจ ำนวน 50 ลำ้นหุน้ 



 

  22 

  ในเดือนพฤษภำคม 2558 บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมจ ำนวน 467.50 
ลำ้นหุ้น และซ้ือหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจดัสรร จ ำนวน 23.14 ลำ้นหุ้น คิดเป็นจ ำนวนหุ้น
ทั้งหมด 490.64 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 3 บำท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแลว้เป็นเงินรวม 
1,472 ลำ้นบำทในเดือนดงักล่ำว ท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 
25.00 เป็นร้อยละ 25.31 

 นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัร่วมโดยไม่คิดมูลค่ำ จ ำนวน 
490.64 ลำ้นหน่วย ท่ีจะน ำไปใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้จ  ำนวน 490.64 ล้ำนหุ้น (อตัรำส่วน 1 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสำมัญ ) ในรำคำใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี  6 บำทต่อหุ้น                 
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ 5 ปีนับจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยมีระยะเวลำ
กำรใชสิ้ทธิทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2563   

 นอกจำกน้ี ในระหว่ำงไตรมำสสองของปี 2558 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัร่วม เป็นจ ำนวน 
27.5 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมเม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2558 

 หุ้นสำมญัของบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถืออยู่จ  ำนวน 189.1 ลำ้นหุ้น ติดเง่ือนไขห้ำมซ้ือขำย (Silent period) 
เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วนัท่ีหุ้นเร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์(18 กรกฎำคม 2556) อย่ำงไรก็ตำม 
บริษทัฯสำมำรถทยอยขำยหุ้นดงักล่ำวไดภ้ำยหลงัจำกวนัท่ีหุ้นมีกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี 
ภำยใตข้อ้บงัคบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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14. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 
อำคำรและ                     

ส่ิงปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เคร่ืองมือ รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 525,421 94,404 53,235 109,994 53,408 21,807 858,269 
ซ้ือเพิม่ 90,400 - 884       4,246             5 453 95,988 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - (2,000) - -   (9,760) - (11,760) 
โอนออก - (92,404) - - - - (92,404) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 615,821 - 54,119 114,240   43,653  22,260 850,093 
ซ้ือเพิม่ 11,340 4,951 1,005 8,046 1,333 755 27,430 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - - - (79) (16,626) (34) (16,739) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 627,161 4,951 55,124 122,207 28,360 22,981 860,784 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 - - 13,456 91,107 39,621 20,360 164,544 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 2,201 6,850     7,082         602  16,735 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย - - - (417)   (9,239)                -    (9,656) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - - 15,657 97,540   37,464    20,962  171,623 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 2,470 6,657 4,327 598 14,052 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย - - - (64) (15,419) (23) (15,506) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - - 18,127 104,133 26,372 21,537 170,169 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 615,821 - 38,462 16,700 6,189 1,298 678,470 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 627,161 4,951 36,997 18,074 1,988 1,444 690,615 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2557 (5  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   16,735 
2558 (3 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   14,052 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

อำคำรและ                     
ส่ิงปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เคร่ืองมือ รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 470,689 94,404 53,235 63,122 30,265 9,843 721,558 
ซ้ือเพิม่ 90,400 - 884 3,870 - 144 95,298 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - (2,000) - - (8,030) - (10,030) 
โอนออก - (92,404) - - - - (92,404) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 561,089 - 54,119 66,992 22,235 9,987 714,422 
ซ้ือเพิม่ 11,340 4,951 1,005 7,000 1,333 17 25,646 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - - - - (8,010) - (8,010) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 572,429 4,951 55,124 73,992 15,558 10,004 732,058 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 - - 13,456 50,586 22,508 9,434 95,984 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 2,201 5,773 4,341 219 12,534 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - - (7,509) - (7,509) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - - 15,657 56,359 19,340 9,653 101,009 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 2,470 4,714 2,606 138 9,928 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - - (7,610) - (7,610) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - - 18,127 61,073 14,336 9,791 103,327 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 561,089 - 38,462 10,633 2,895 334 613,413 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 572,429 4,951 36,997 12,919 1,222 213 628,731 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2557 (2 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   12,534 

2558 (1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)    9,928 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 143 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 83 ลำ้นบำท) (2557: 119 ลำ้นบำท เฉพำะกิจกำร: 62 ลำ้นบำท) 

15. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/                        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

รำคำทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 - 
ซ้ือเพิ่ม  84,994 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 84,994 
ซ้ือเพิ่ม 958,789 
ดอกเบ้ียจ่ำยถือเป็นตน้ทุน 42,865 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 1,086,648 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำระหว่ำงก่อสร้ำง
จ ำนวน 1,002 ล้ำนบำท (2557: ไม่มี) ซ่ึงบริษัทฯได้ใช้เงินจำกหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขำยเม่ือวนัท่ี             
6 กุมภำพนัธ์ 2558  เพื่อใชใ้นกำรก่อสร้ำงโรงงำนดงักล่ำว ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้มืเขำ้เป็นรำคำทุนของโครงกำรจ ำนวน 43 ลำ้นบำท (2557: ไม่มี) 
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16. สินทรัพย์ในกำรผลติน ำ้ประปำตำมสัญญำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ 

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

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 10,799,223 - 10,799,223 
ซ้ือเพิ่ม - 18,270 18,270 
โอนเขำ้ - 25,109 25,109 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 10,799,223 43,379 10,842,602 
ซ้ือเพิ่ม - 14,487 14,487 
โอนเขำ้ (ออก) 20,272 (20,272) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 10,819,495 37,594 10,857,089 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 2,868,080 - 2,868,080 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 356,652 - 356,652 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 3,224,732 - 3,224,732 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 358,291 - 358,291 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 3,583,023 - 3,583,023 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 7,574,491 43,379 7,617,870 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 7,236,472 37,594 7,274,066 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี    
2557   356,652 

2558   358,291 
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17. สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ำประปำตำมสัญญำกับภำครัฐ - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯ
ของบริษัทย่อย 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  โรงผลิต   
  น ้ำประปำและ   
  ระบบในกำรจ่ำย งำนระหวำ่ง  
 ท่ีดิน น ้ำประปำ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 418,088 5,971,661 43,029 6,432,778 
ซ้ือเพ่ิม  - 29,554 146,879 176,433 
โอนออก - - (55,065) (55,065) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 418,088 6,001,215 134,843 6,554,146 
ซ้ือเพ่ิม - 7,379 306,317 313,696 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 418,088 6,008,594 441,160 6,867,842 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 249,793 3,331,197 - 3,580,990 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,117 259,985 - 277,102 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 266,910 3,591,182 - 3,858,092 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,117 260,166 - 277,283 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 284,027 3,851,348 - 4,135,375 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 151,178 2,410,033 134,843 2,696,054 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 134,061 2,157,246 441,160 2,732,467 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี   
2557    277,102 

2558    277,283 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยน ้ำประปำ 

สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด จะถูกโอนให้กับกำรประปำ            
ส่วนภูมิภำคภำยหลงัจำกส้ินสุดอำยสุัญญำใหสิ้ทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 25 ปี 



 

  28 

18.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้เสียจำกภำคเอกชน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/                                               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและ                           
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกภำคเอกชน 1,410,075 1,410,075 

หกั:  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและ                                            
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกภำคเอกชนตดัจ ำหน่ำยสะสม (228,961) (185,915) 

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและ                                               
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกภำคเอกชน - สุทธิ 1,181,114 1,224,160 

19. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2558 2557 

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

 ตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,649,643) (1,454,697) 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 1,519,466 1,714,412 

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558:  
รำคำทุน 14,104 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (7,735) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 6,369 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557:  
รำคำทุน 14,104 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,075) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 8,029 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 8,029 9,687 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,660) (1,658) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 6,369 8,029 

21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,025 2,966 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,040 18,695 9,411 10,874 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125 65 738 147 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,929 21,655 9,110 6,678 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83,722 524,964 83,722 466,044 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,574 565 143 565 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,437 - 32,882 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,179 2,170 3,061 1,850 
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือหลกัทรัพยค์ำ้งจ่ำย - 1,911 - 1,911 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 89,250 82,552 61,429 53,641 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 257,256 652,577 203,521 544,676 

22. เงินกู้ยืมระยะยำว 
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2558 2557 
1. MLR หกัส่วนต่ำงท่ีก ำหนด ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

มีนำคม 2553 ถึงเดือนมิถุนำยน 2562 790,000 960,000 
2. MLR หกัส่วนต่ำงท่ีก ำหนด ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

ธนัวำคม 2552 ถึงเดือนกนัยำยน 2562 1,350,000 1,710,000 
3. อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ         

6 เดือน บวกส่วนต่ำงท่ี 
ก ำหนด 

ช ำระคืนคร้ังเดียวทั้งจ ำนวนภำยในวนัท่ี          
9 พฤษภำคม 2563 

2,760,000 2,760,000 
4. MLR หกัส่วนต่ำงท่ีก ำหนด ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

มิถุนำยน 2557 ถึงเดือนธนัวำคม 2564 1,315,000 1,535,000 
รวม 6,215,000 6,965,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (770,000) (750,000) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 5,445,000 6,215,000 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตรำส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่ำย ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสญัญำ  

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

หุน้กู ้ อำยหุุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้ ก ำหนดไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2558 2557 
    (ร้อยละต่อปี)   
1 7 ปี 26 กมุภำพนัธ์ 2552 26 กมุภำพนัธ์ 2559 5.35 1,800,000 1,800,000 
2 7 ปี  22 กมุภำพนัธ์ 2555 22 กมุภำพนัธ ์2562 4.40 1,500,000 1,500,000 
3 10 ปี 22 กมุภำพนัธ์ 2555 22 กมุภำพนัธ์ 2565 4.60 2,000,000 2,000,000 
4 3 ปี 6 กมุภำพนัธ ์2558 6 กมุภำพนัธ ์2561 3.06 1,000,000 - 
5 5 ปี 6 กมุภำพนัธ ์2558 6 กมุภำพนัธ ์2563 3.37 500,000 - 
6 10 ปี 21 พฤษภำคม 2558 21 พฤษภำคม 2568 3.98 1,400,000 - 

รวม   8,200,000 5,300,000 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (1,800,000) - 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (8,263) (5,635) 
หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  6,391,737 5,294,365 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติัให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพิ่มอีกจ ำนวน 2 ชุด เป็นจ ำนวนเงิน 
1,500 ลำ้นบำท เพื่อจ ำหน่ำยแก่นักลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์โดยมีรำยละเอียดของหุน้กูด้งัน้ี  

 ก) หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 จ ำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,000 ลำ้นบำท หุ้นกูด้งักล่ำวจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2561 และมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.06 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 จ  ำนวน 500,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 500 
ลำ้นบำท หุ้นกูด้งักล่ำวจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2563 และมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 3.37 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 บริษทัฯไดอ้อกจ ำหน่ำยหุน้กูด้งักล่ำวในวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 2558 

 เม่ือวันท่ี 7 เมษำยน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู ้          
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เพิ่มอีกจ ำนวน 1 ชุด เป็นจ ำนวนเงิน 
1,400 ลำ้นบำท เพื่อจ ำหน่ำยแก่นักลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์โดยมีรำยละเอียดของหุน้กูด้งัน้ี  
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 ค) หุ้นกูชุ้ดท่ี 3 จ  ำนวน 1,400,000 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,400 ลำ้นบำท หุ้นกูด้งักล่ำวจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2568 และมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.98 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 

 บริษทัฯไดอ้อกจ ำหน่ำยหุน้กูด้งักล่ำวในวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2558 

 บริษัทฯต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน                   
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอตัรำส่วน 
EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่ำย ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนด  

24. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน            
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 22,355 18,491 12,230 8,384 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  4,551 3,845 3,256 2,570 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 885 705 486 369 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึน 
    จำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ - 5,090 - 3,221 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 781 - 305 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - 59 - 28 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (3,487) - 457 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - (3,129) - (3,104) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 27,791 22,355 15,972 12,230 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ตน้ทุนขำยน ้ำประปำและตน้ทุนบริกำร 1,706 1,549 330 322 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,730 8,091 3,412 5,838 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 5,436 9,640 3,742 6,160 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ 
เป็นจ ำนวนประมำณ 1 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: ไม่มี) (2557: จ  ำนวน 3.1 ลำ้นบำท เฉพำะกิจกำร: 
จ ำนวน 3.1 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณ 9.70 - 12.65 ปี (เฉพำะกิจกำร: 9.70 ปี) (2557: 9.70 - 
12.65 ปี เฉพำะกิจกำร: 9.70 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 3.88 - 4.21 3.88 - 4.21 3.97 3.97 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  0 - 18.0 0 - 18.0 0 - 9.0 0 - 9.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1.7) 2.0 (0.9) 1.0 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  2.0 (1.7) 1.0 (0.9) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2.0) 1.3 (1.0) 0.6 
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25. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

26. ส ำรองอ่ืน 

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

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 166,340 156,584 90,720 80,568 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 374,003 375,046 368,219 369,186 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ี

ตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำฯ 277,283 277,102 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 221,494 221,495 
ค่ำบริหำรและจดักำร - - 33,918 33,162 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตและซ่อมบ ำรุง 735,011 771,008 441,898 470,892 

28. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 359,157 157,057 194,020 - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 19,110 (721) 20,969 899 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 378,267 156,336 214,989 899 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,075,871 3,144,548 2,671,134 2,743,580 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี 615,174 628,910 534,227 548,716 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 29) (268,550) (491,345) (227,721) (450,174) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 49,276 51,404 46,099 47,421 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (405) (11,185) (243) (11,076) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได ้ - - (147,741) (142,951) 
ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (27,596) (30,411) - - 
อ่ืนๆ 10,368 8,963 10,368 8,963 

รวม (236,907) (472,574) (319,238) (547,817) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 378,267 156,336 214,989 899 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 5,558 4,471 3,194 2,446 

รวม 5,558 4,471 3,194 2,446 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ (59,434) (38,772) (59,434) (38,772) 
ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและ         

กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,311) (13,533) (14,311) (13,533) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ               

ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯของบริษทัยอ่ย (6,663) (7,297) - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,276) (999) (1,276) (999) 
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยใ์นกำร 

ผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำฯจำกกำร
รวมธุรกิจ (6,823) (7,709) - - 

รวม (88,507) (68,310) (75,021) (53,304) 
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29. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

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

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี                    
30 กนัยำยน 2553)  

 ในระหว่ำงปี 2556 บริษทัฯไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อ
ฟ้ืนฟูกำรลงทุนจำกวิกฤตอุทกภัยตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 5177(2)/2556 เม่ือวันท่ี 27 
พฤษภำคม 2556 (แทนบตัรเดิมเลขท่ี 1382(2)/2545 ซ่ึงส้ินสุดกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2555) 
ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

- กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียน เฉพำะค่ำซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเสียหำยเน่ืองจำกน ้ ำท่วม มีก ำหนดระยะเวลำแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556) 

 รำยได้ของบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ 1,780,851 3,441,534 1,866,051 175,010 3,646,902 3,616,544 
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30. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

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

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม                            งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน     
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) 2,681,703 2,971,796 2,456,145 2,742,681 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บำทต่อหุน้) 0.67 0.74 0.62 0.69 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดั
มูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น 
รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม
ส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศำสตร์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยให้แก่ลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็น
จ ำนวนเงินประมำณ 5,149 ลำ้นบำท (2557: 5,097 ลำ้นบำท) 
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32. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย และพนักงำนบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนจะจ่ำย
สมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 - 7.5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำร
โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออก
จำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่ำงปี 2558 บริษทัฯและบริษทั
ย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวนเงิน 6 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 3 ลำ้นบำท) (2557: 6 
ลำ้นบำท เฉพำะกิจกำร: 3 ลำ้นบำท) 

33. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไดรั้บ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2556 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 
2557 877,796 0.220 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไม่ได้
รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือน
กรกฎำคมจนถึงเดือนธนัวำคม 2556 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 
2557 239,399 0.060 

เงินปันผลจ่ำยจำกก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 
2557 279,298 0.070 

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                   
14 สิงหำคม 2557 1,193,010 0.299 

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                  
14 สิงหำคม 2557 3,990 0.001 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2557  2,593,493 0.650 

    
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไดรั้บ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2557 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 
2558 1,057,350 0.265 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไม่ได้
รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือน
กรกฎำคมจนถึงเดือนธนัวำคม 2557 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 
2558 211,470 0.053 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลจ่ำยจำกก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 
2558 127,680 0.032 

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                   
10 สิงหำคม 2558 1,057,243 0.265 

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                  
10 สิงหำคม 2558 139,635 0.035 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2558  2,593,378 0.650 

34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

34.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 1,736 ล้ำนบำท                     
(เฉพำะกิจกำร: 1,664 ลำ้นบำท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนก่อสร้ำงถงัเก็บน ้ ำใสและโครงกำรขยำยก ำลงักำร
ผลิตน ้ำประปำในพื้นท่ี (2557: 3,022 ลำ้นบำท เฉพำะกิจกำร: 2,645 ลำ้นบำท)  

34.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

ก) บริษทัฯไดท้ ำสัญญำกำรบริหำรจดักำรและกำรซ่อมบ ำรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 
จ  ำกดั (“บริษทัย่อย”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่ำวบริหำรจดักำรและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ ระบบ
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและบริหำรจดักำรระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ภำยใตเ้ง่ือนไขในสัญญำ
ดงักล่ำวบริษทัฯตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ สัญญำมีระยะเวลำ 1 ปีเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 8 มกรำคม 2553 และต่ออำยสุญัญำโดยอตัโนมติัทุกๆ ปี เป็นเวลำ 1 ปี 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัจำกสญัญำบริกำรอ่ืนๆ เป็นจ ำนวนเงินรวม 8 
ลำ้นบำท (2557: 6 ลำ้นบำท) 

34.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำรถยนตแ์ละท่ีดินท่ีใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำน 
อำยขุองสญัญำเช่ำท่ีดินมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 มีนำคม 2553 ถึง 28 กมุภำพนัธ์ 2578 
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บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 
จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 7 1 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 20 3 
มำกกวำ่ 5 ปี 9 10 

34.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 291 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 103 ลำ้นบำท) (2557: 281 
ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 101 ลำ้นบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
ค ้ำประกนัตำมสญัญำซ้ือขำยน ้ ำประปำกบั

กำรประปำส่วนภูมิภำค 228 220 62 60 
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 63 61 41 41 

รวม 291 281 103 101 

34.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกดั 

 ในเดือนสิงหำคม 2547 บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั (บริษทัย่อย) ไดถู้กบุคคลหน่ึงยื่นค ำเสนอขอ้
พิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำข้อพิพำทในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทย่อย                 
(ผูค้ดัคำ้นท่ี 2) ร่วมกบักำรประปำส่วนภูมิภำค (ผูค้ดัคำ้นท่ี 1) เป็นจ ำนวนทุนทรัพยร์วมประมำณ 65 
ลำ้นบำท จำกกำรละเมิดสิทธิของบุคคลดงักล่ำว อนัเน่ืองมำจำกกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน ้ ำประปำ และ
เม่ือวนัท่ี 24 ตุลำคม 2549 คณะอนุญำโตตุลำกำรไดมี้ค ำช้ีขำดใหย้กค ำเสนอขอ้พิพำทดงักล่ำว  
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 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2549 บุคคลดงักล่ำวไดย้ืน่ฟ้องต่อศำลปกครองชั้นตน้เพื่อคดัคำ้นค ำช้ีขำด
ของคณะอนุญำโตตุลำกำรท่ีให้ยกค ำเสนอขอ้พิพำทดงักล่ำว โดยศำลปกครองชั้นตน้ไดพ้ิพำกษำ               
ยกฟ้อง บุคคลดังกล่ำวจึงยื่นอุทธรณ์ ต่อศำลปกครองสูงสุด และเม่ือวันท่ี  27 มีนำคม 2558               
ศำลปกครองสูงสุดไดพ้ิจำรณำว่ำค  ำอุทธรณ์ของบุคคลดงักล่ำวตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยจึงมีค ำสั่งเพิก
ถอนกระบวนกำรพิจำรณำท่ีรับอุทธรณ์ไวโ้ดยผิดระเบียบและท่ีไดด้ ำเนินกำรมำทั้งหมด และมีค ำสั่ง              
ยกอุทธรณ์ของผูร้้องคดีและใหคื้นค่ำธรรมเนียมศำลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดใหก้บับุคคลดงักล่ำว  

35.  ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรทุน 173 - - 173 
ตรำสำรหน้ี - 1,565 - 1,565 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,657 - - 3,657 

36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

36.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  เงินให้
กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยำว บริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และมีควำมเส่ียง
จำกกำรกระจุกตวัของลูกหน้ี เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกคำ้หลกัรำยเดียวคือกำรประปำส่วน
ภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเป็นหน่วยงำนรำชกำร ดงันั้น บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือดงักล่ำว จ ำนวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดง
อยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
เงินลงทุนชัว่ครำว เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย 
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเส่ียงจำกอัตรำ
ดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 105 - - 645 35 785 0.05 - 1.80 
เงินลงทุนชัว่ครำว 5,719 - - - 223 5,942 0.90 - 4.70 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 516 516 - 
 5,824 - - 645 774 7,243  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 257 257 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 6,215 - 6,215 2.8625 - 4.7500 
หุน้กู ้ 1,800 2,997 3,395 - - 8,192 3.06 - 5.35 
 1,800 2,997 3,395 6,215 257 14,664  
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 309 - - 871 18 1,198 0.10 - 2.80 
เงินลงทุนชัว่ครำว 5,066 - - - 211 5,277 1.550 - 5.625 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 529 529 - 
 5,375 - - 871 758 7,004  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 653 653 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 6,965 - 6,965 3.2125 - 4.8750 
หุน้กู ้ - 3,297 1,997 - - 5,294 4.40 - 5.35 
 - 3,297 1,997 6,965 653 12,912  

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 33 - - 378 34 445 0.05 - 1.05 
เงินลงทุนชัว่ครำว 5,248 - - - 173 5,421 0.90 - 4.70 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 364 364 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 1,563 - 1,563 4.75 - 5.00 

 5,281 - - 1,941 571 7,793  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 204 204 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 6,215 - 6,215 2.8625 - 4.7500 
หุน้กู ้ 1,800 2,997 3,395 - - 8,192 3.06 - 5.35  

 1,800 2,997 3,395 6,215 204 14,611  
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 59 - - 827 18 904 0.10 - 2.80 
เงินลงทุนชัว่ครำว 4,681 - - - 211 4,892 1.550 - 5.625 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 373 373 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 1,473 - 1,473 4.75 - 5.00 

 4,740 - - 2,300 602 7,642  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 545 545 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 6,965 - 6,965 3.2125 - 4.8750 
หุน้กู ้ - 3,297 1,997 - - 5,294 4.40 - 5.35 

 - 3,297 1,997 6,965 545 12,804  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั 

36.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น                
เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึง
ประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

37. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจัดใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้แก่ผูถื้อ
หุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.33:1 (2557: 1.16:1) 
และบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.46:1 (2557: 1.25:1) 

38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 
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