
 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2563 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทีทีดับบลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                                
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง                           
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ทีทีดับบลิว จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั                        
ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                                              
ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ                
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี                             
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ                              
ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม                                               
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้                                  
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ         
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ                       
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                     
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ในการผลิตน า้ประปา และสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาและการให้บริการบ าบัดน า้เสีย 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
สัญญำฯของบริษทัย่อย จ ำนวนรวม 932 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 532 ลำ้นบำท) เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหว่ำงปี 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39 ของค่ำใชจ่้ำยรวมในงบกำรเงินรวม (ร้อยละ 34 ของค่ำใชจ่้ำยรวมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 
ในกำรค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยดงักล่ำว กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผนัแปรตำมจ ำนวนหน่วยท่ีผลิต ซ่ึงตอ้งใชก้ำรประมำณกำร
จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำ หรือวนัส้ินสุดสัญญำกำรใหสิ้ทธิ
ด ำเนินงำน หรือวนัส้ินสุดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำของบริษทัฯ หรือวนัส้ินสุดสัญญำ                  
ซ้ือขำยน ้ำประปำของบริษทัยอ่ย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตในอนำคต                          
โดยพิจำรณำจำกปริมำณกำรผลิตในปัจจุบนั ก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัร ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำของผูบ้ริโภค
สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงมีผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์

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

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                                                          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้           
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต                
หรือขอ้ผิดพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแตไ่ม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

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

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและสรุป
จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
หรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกกำรเปิดเผยดงักล่ำว                                                
ไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใน
อนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                                              
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                                         
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะ                
จะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภำพนัธ์ 2564 
 



บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 91,969,201          76,570,736          86,240,045          71,361,403          

เงินลงทุนชวัคราว 11 -                          3,035,146,734     -                          2,252,002,603     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7, 9 557,910,547        564,935,313        377,588,129        385,761,884        

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปีและดอกเบียคา้งรับ 7 -                          -                          57,160,299          57,177,576          

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 10 26,184,756          27,203,379          14,679,939          15,505,281          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 11 3,311,925,335     -                          2,346,040,003     -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 29,039,472          26,834,644          24,545,535          19,819,391          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,017,029,311     3,730,690,806     2,906,253,950     2,801,628,138     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 -                          -                          57,160,000          114,300,000        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 12 12,775,000          -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          1,693,585,736     1,915,686,718     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 5,954,960,757     5,898,575,219     5,218,706,282     5,218,706,282     

เงินลงทุนระยะยาวอืน 12 -                          18,525,000          -                          -                          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 870,535,587        794,731,564        791,518,922        729,443,114        

สินทรัพยใ์นการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ:

   สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 16 8,965,354,337     9,209,922,045     8,965,354,337     9,209,922,045     

   สินทรัพยที์ตอ้งโอนเมือสินสุดอายสุญัญาฯของบริษทัยอ่ย 17 1,346,521,003     1,560,957,228     -                          -                          

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชน 18 1,081,618,436     1,132,361,681     1,081,618,436     1,132,361,681     

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   จากการซือธุรกิจ 19 542,693,038        738,173,529        -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 11,958,702          13,723,623          -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 5,270,213            5,333,758            -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 23,268,100          46,693,920          -                          46,693,920          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 10,453,049          8,425,283            6,226,704            6,393,371            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18,825,408,222   19,427,422,850   17,814,170,417   18,373,507,131   

รวมสินทรัพย์ 22,842,437,533   23,158,113,656   20,720,424,367   21,175,135,269   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7, 21 204,991,415        159,504,289        134,580,581        104,406,998        

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 760,000,000        3,060,000,000     760,000,000        3,060,000,000     

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23 -                          500,000,000        -                          500,000,000        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24 11,165,584          -                          9,034,535            -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 296,782,239        300,517,164        213,385,460        218,939,316        

ดอกเบียคา้งจ่าย 63,607,016          74,172,239          63,607,016          74,172,239          

หนีสินหมุนเวียนอืน 69,512,922          70,396,726          47,441,078          47,705,673          

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,406,059,176     4,164,590,418     1,228,048,670     4,005,224,226     

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีเงินประกนั - บริษทัยอ่ย 7 -                          -                          5,000,000            5,000,000            

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 22 2,100,000,000     300,000,000        2,100,000,000     300,000,000        

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23 5,396,523,382     5,395,839,598     5,396,523,382     5,395,839,598     

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 24 60,578,185          -                          53,597,703          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 62,271,119          58,691,879          35,697,678          32,017,532          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 117,397,423        114,176,349        95,684,434          87,917,010          

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 7,736,770,109     5,868,707,826     7,686,503,197     5,820,774,140     

รวมหนสิีน 9,142,829,285     10,033,298,244   8,914,551,867     9,825,998,366     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

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 26 399,000,000        399,000,000        399,000,000        399,000,000        

   จดัสรรแลว้ - สาํรองอืน 27 1,691,230,767     1,691,230,767 1,691,230,767     1,691,230,767     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,441,451,795     4,883,932,137     3,087,872,132     2,631,136,535     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (504,204,818)       (520,795,516)       -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,655,247,345   13,081,136,989   11,805,872,500   11,349,136,903   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 44,360,903          43,678,423          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,699,608,248   13,124,815,412   11,805,872,500   11,349,136,903   

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,842,437,533   23,158,113,656   20,720,424,367   21,175,135,269   

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายนาํประปากบัภาครัฐ:

   รายไดต้ามปริมาณรับซือนาํขนัตาํ 5,126,926,939      5,085,877,040      3,441,906,859      3,421,141,241      

   รายไดส่้วนทีเกินกวา่ปริมาณรับซือนาํขนัตาํ 729,810,640         687,426,954         445,648,261         454,726,038         

รายไดจ้ากการขายนาํประปากบัภาคเอกชน 202,679,433         220,114,991         202,679,433         220,114,991         

รวมรายไดจ้ากการขายนาํประปา 30 6,059,417,012      5,993,418,985      4,090,234,553      4,095,982,270      

รายไดจ้ากการบริการ 120,237,398         119,466,124         40,034,644           43,716,616           

เงินปันผลรับ 13, 14 -                            -                            1,024,456,521      984,631,994         

รายไดอื้น 13,291,821           38,528,951           26,268,301           46,362,760           

รวมรายได้ 6,192,946,231      6,151,414,060      5,180,994,019      5,170,693,640      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายนาํประปาและตน้ทุนการบริการ 1,861,674,233      1,794,674,181      1,060,615,012      1,025,454,878      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 263,911,682         251,618,218         224,729,529         207,837,206         

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            222,100,982         221,494,148         

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   และการใหบ้ริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 18 51,415,245           55,752,740           51,415,245           55,752,740           

ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   จากการซือธุรกิจตดัจาํหน่าย 19 195,480,491         194,946,391         -                            -                            

รวมค่าใช้จ่าย 2,372,481,651      2,296,991,530      1,558,860,768      1,510,538,972      

กาํไรจากการดําเนินงาน 3,820,464,580      3,854,422,530      3,622,133,251      3,660,154,668      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 101,097,638         280,254,547         -                            -                            

รายไดท้างการเงิน 10,170,447           14,176,972           11,520,681           22,015,680           

ตน้ทุนทางการเงิน (274,534,160)        (304,542,661)        (274,359,356)        (304,542,661)        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,657,198,505      3,844,311,388      3,359,294,576      3,377,627,687      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (685,387,474)        (696,977,417)        (508,994,486)        (522,724,742)        

กาํไรสําหรับปี 2,971,811,031      3,147,333,971      2,850,300,090      2,854,902,945      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษัท ททีดีับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (160,000)               -                            -                            

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากบริษทัร่วม 14.1 16,210,698           23,348,185           -                            -                            

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 16,210,698           25,655,942           -                            290,884                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,988,021,729      3,172,989,913      2,850,300,090      2,855,193,829      

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,951,464,151      3,127,907,180      2,850,300,090      2,854,902,945      

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,346,880           19,426,791           

2,971,811,031      3,147,333,971      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,967,674,849      3,153,563,122      2,850,300,090      2,855,193,829      

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,346,880           19,426,791           

2,988,021,729      3,172,989,913      

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 31

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.74                       0.78                       0.71                       0.72                       

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563



บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ขาดทุน ผลแตกต่าง ส่วนของ

จากการวดั ส่วนแบ่ง ของการจดั รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

มูลค่าเงินลงทุน กาํไรขาดทุน โครงสรา้ง องคป์ระกอบอืน รวมส่วน ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ - ในหลกัทรพัย์ เบด็เสร็จอืน การดาํเนินธุรกิจ ของส่วนของ ของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวม

 หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย จากบริษทัร่วม ของกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 3,990,000,000   2,637,769,601   399,000,000      1,691,230,767   4,147,556,393   (220,000)            56,599,165        (600,362,866)     (543,983,701)     12,321,573,060  43,280,512        12,364,853,572   

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         3,127,907,180   -                         -                         -                         -                         3,127,907,180    19,426,791        3,147,333,971     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,467,757          (160,000)            23,348,185        -                         23,188,185        25,655,942         -                         25,655,942          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                         -                         -                         -                         3,130,374,937   (160,000)            23,348,185        -                         23,188,185        3,153,563,122    19,426,791        3,172,989,913     

เงินปันผลจ่าย 34 -                         -                         -                         -                         (2,393,999,193)  -                         -                         -                         -                         (2,393,999,193)   -                         (2,393,999,193)   

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากเงนิปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          (19,028,880)       (19,028,880)        

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

-                          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 3,990,000,000   2,637,769,601   399,000,000      1,691,230,767   4,883,932,137   (380,000)            79,947,350        (600,362,866)     (520,795,516)     13,081,136,989  43,678,423        13,124,815,412   

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                         -                         -                         -                         (380,000)            380,000             -                         -                         380,000             -                          -                         -                          

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         -                         16,210,698        -                         16,210,698        16,210,698         -                         16,210,698          

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

เงินปันผลจ่าย 34 -                         -                         -                         -                         (2,393,564,493)  -                         -                         -                         -                         (2,393,564,493)   -                         (2,393,564,493)   

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของ

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

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

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษัท ทีทีดับบลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ทีออก จดัสรรแลว้ - จดัสรรแลว้ -

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอนื ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 3,990,000,000        2,637,769,601        399,000,000           1,691,230,767        2,169,941,899        10,887,942,267      

กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             2,854,902,945        2,854,902,945        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             290,884                  290,884                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             2,855,193,829        2,855,193,829        

เงินปันผลจ่าย 34 -                             -                             -                             -                             (2,393,999,193)       (2,393,999,193)       

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

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             2,850,300,090        2,850,300,090        

เงินปันผลจ่าย 34 -                             -                             -                             -                             (2,393,564,493)       (2,393,564,493)       

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

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษี 3,657,198,505    3,844,311,388    3,359,294,576    3,377,627,687    

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 919,603,338       870,199,246       509,398,653       493,956,355       

   โอนกลบัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ -                         (230,840)            -                         -                         

   โอนกลบัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (213,841)            -                         -                         -                         

   ค่าตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         222,100,982       221,494,148       

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

      และการให้บริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนตดัจาํหน่าย 51,415,245         55,752,740         51,415,245         55,752,740         

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

      จากการซือธุรกิจตดัจาํหน่าย 195,480,491       194,946,391       -                         -                         

   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,608,389)          (644,727)            (324,441)            (262,823)            

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (101,097,638)      (280,254,547)      -                         -                         

   รายไดเ้งินปันผล -                         -                         (1,024,456,521)   (984,631,994)      

   ตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ทีจ่าย 1,943,312           1,279,405           -                         -                         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,267,240           8,416,317           4,808,146           4,338,882           

   ตน้ทุนทางการเงิน 274,534,160       304,542,661       274,359,356       304,542,661       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 5,005,522,423    4,998,318,034    3,396,595,996    3,472,817,656    

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 11,858,607         (18,548,139)        8,536,032           (9,537,530)          

   วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือ 1,018,623           803,852              825,342              1,255,874           

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (4,783,892)          799,378              (4,726,144)          697,789              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 166,667              5,212,431           166,667              5,212,428           

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 45,319,990         17,427,693         30,006,447         9,321,283           

   หนีสินหมุนเวียนอืน (883,804)            1,027,796           (264,595)            600,331              

   จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,688,000)          (1,000,200)          (1,128,000)          (673,600)            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,053,530,614    5,004,040,845    3,430,011,745    3,479,694,231    

   จา่ยดอกเบีย (282,458,106)      (322,319,705)      (282,458,106)      (322,319,705)      

   จา่ยภาษีเงินได้ (687,396,462)      (704,700,037)      (506,780,917)      (528,296,875)      

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,083,676,046    3,977,021,103    2,640,772,722    2,629,077,651    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม

(หน่วย: บาท)



บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง (274,778,601)      483,126,043       (94,037,400)        593,152,479       

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         57,140,000         289,640,000       

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนลดลง 750,000              10,000,000         -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพมิขึน -                         (990,693,000)      -                         (990,693,000)      

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์เพมิขึน (24,660,801)        (23,316,992)        (16,667,934)        (20,383,723)        

สินทรัพยใ์นการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ

   - สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯเพมิขึน (189,678,062)      (125,617,480)      (189,678,062)      (125,617,480)      

สินทรัพยใ์นการผลิตนาํประปาทีตอ้งโอนเมือสินสุดอายสุญัญาฯ

   ของบริษทัยอ่ยเพมิขึน (161,944,241)      -                         -                         -                         

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนาํประปา

   และการให้บริการบาํบดันาํเสียจากภาคเอกชนเพมิขึน (672,000)            -                         (672,000)            -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 20,943                647,850              9,610                  264,280              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึน -                         (6,000,000)          -                         -                         

เงินสดรับจากเงินปันผล 60,922,798         52,238,044         1,024,456,521    984,631,994       

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน (50,995,272)        (46,693,920)        -                         (46,693,920)        

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (641,035,236)      (646,309,455)      780,550,735       684,300,630       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากตวัแลกเงิน -                         995,705,370       -                         995,705,370       

ชาํระคืนตวัแลกเงิน -                         (1,000,000,000)   -                         (1,000,000,000)   

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (500,000,000)      (435,000,000)      (500,000,000)      (435,000,000)      

เงินสดรับจากหุ้นกู ้ -                         998,850,000       -                         998,850,000       

ชาํระคืนหุ้นกู้ (500,000,000)      (1,500,000,000)   (500,000,000)      (1,500,000,000)   

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (14,180,588)        -                         (13,047,458)        -                         

จ่ายเงินปันผล (2,393,397,357)   (2,394,009,469)   (2,393,397,357)   (2,394,009,469)   

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (19,664,400)        (19,028,880)        -                         -                         

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (3,427,242,345)   (3,353,482,979)   (3,406,444,815)   (3,334,454,099)   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 15,398,465         (22,771,331)        14,878,642         (21,075,818)        

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

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

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษทั ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม 

รายการทีมิใช่เงินสด  

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพมิขึน (ลดลง) 167,136              (10,276)              167,136              (10,276)              

   ลูกหนีจากการขายหลกัทรัพย ์(เพมิขึน) ลดลง (3,000,000)          18,391,378         -                         18,391,378         

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนทีหกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯ 46,693,920         1,325,300           46,693,920         1,325,300           

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาส่วนทีหกักบัค่างานของสินทรัพย์

      ในการผลิตนาํประปากบัภาครัฐ - สินทรัพยที์ตอ้งโอนเมือสินสุดอายสุญัญา

      ของบริษทัยอ่ย 27,727,172         -                         -                         -                         

   ลูกหนีจากการจาํหน่ายอุปกรณ์เพมิขึน (1,620,000)          -                         (345,000)            -                         

   เจา้หนีอืนจากการซืออปุกรณ์เพมิขึน -                         1,260,000           -                         -                         

   เจา้หนีจากการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึน -                         6,000,000           -                         -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากสญัญาเช่าใหม่ (42,021,606)        -                         (33,863,186)        -                         

   หนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึนจากสญัญาเช่าใหม่ 42,021,606         -                         33,863,186         -                         

   โอนจดัประเภทจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืนไปเป็น

      สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (5,000,000)          -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม
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บริษัท ทีทีดับบลวิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
โดยมี บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำให้กบักำรประปำส่วนภูมิภำค 
(“กปภ.”) ในพื้นท่ี อ.นครชัยศรี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล ในจังหวดันครปฐม อ.เมืองสมุทรสำคร          
และอ.กระทุ่มแบน ในจงัหวดัสมุทรสำคร ภำยใตส้ัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำกบั กปภ. ซ่ึงไดล้งนำมเม่ือวนัท่ี       
21 กันยำยน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตำมสัญญำลงวนัท่ี 29 ธันวำคม 2551) เป็นระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวนัท่ี
เร่ิมตน้ขำยน ้ ำประปำ (วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2547) และภำยใตส้ัมปทำนประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (“ผูใ้ห้สัมปทำน”) เป็นระยะเวลำ 25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนำคม 2548 
โดยบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำ และสัมปทำนประกอบกิจกำร
ประปำ 

 ภำยใตส้ัมปทำนประกอบกิจกำรประปำดงักล่ำวมีขอ้ก ำหนดส ำคญับำงประกำร ไดแ้ก่ เม่ือบริษทัฯไดท้ ำกำร
ไปไดก่ึ้งอำยุสัมปทำนแลว้ หำกรัฐบำลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมประสงคจ์ะซ้ือกิจกำรประปำ
ของบริษทัฯทั้งหมด ผูใ้ห้สัมปทำนมีสิทธิถอนคืนสัมปทำนเพื่อซ้ือหรืออนุญำตให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือกิจกำรประปำเช่นว่ำนั้นตำมรำคำซ้ือขำยกันในตลำด แต่ตอ้งแจ้งให้บริษทัฯทรำบ
ล่วงหนำ้หกเดือน  

ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี เลขท่ี 30/130 หมู่ ท่ี  12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง              
อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1  งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี                                  
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำให้กบั         

กำรประปำส่วนภูมิภำคใน               
จงัหวดัปทุมธำนี 

ไทย 98.0 98.0 

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

บริกำรจดักำรและบ ำรุงรักษำ      
โครงกำรน ้ำประปำ 

ไทย 68.5 68.5 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม            
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน                        
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 
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3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน              
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับ                        
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน             
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ                       
กำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว                                              
มำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำน                           
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น  ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและ                                
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลกักำรเก่ียวกบัวิธี                
กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น                     
และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ื องมือ
ทำงกำรเงิน 
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กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขำยประเภทตรำสำรทุน - กลุ่มบริษทั                            
จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำว เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน                             
ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยท่ี เดิมเคยแสดงรำยกำรภำยใต้
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัถูกจดัประเภทและแสดงรำยกำรในส่วนก ำไรสะสม 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่ำว                  
เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

- กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วนัท่ีเข้ำท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน                               
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย
ปรับปรุงกับก ำไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ                     
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย
ปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน                   
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                             

ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้
เน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่                       
มำถือปฏิบัติ  

 ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน            
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 มำถือปฏิบัติในระหว่ำงปี
ปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสมและ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน                              
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 
31 ธนัวำคม 2562 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 3,035,147 (3,035,147) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 3,035,147 - 3,035,147 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 18,525 - 18,525 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น 18,525 (18,525) - - 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  794,732 - 41,945 836,677 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน                              
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 
31 ธนัวำคม 2562 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง                         
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 9,484 9,484 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 32,461 32,461 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,883,932 (380) - 4,883,552 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น (520,796) 380 - (520,416) 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน                          
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 
31 ธนัวำคม 2562 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 2,252,003 (2,252,003) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 2,252,003 - 2,252,003 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  729,443 - 40,034 769,477 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง                     
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 8,764 8,764 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 31,270 31,270 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ก) รำยละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
ก ำไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 
 

ก ำไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

กำรจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยประเภท
ตรำสำรทุนเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ                       
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ (380) 380 - - 

กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม                 
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน - - - - 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั (380) 380 - - 

ข) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำร และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำม         

หลกักำรบญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน                                               
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรม       
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทนุ 
รำคำทุน                          

ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 76,571 - 76,571 76,571 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 564,935 - 564,935 564,935 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ 3,035,147 2,279,891 755,256 3,035,147 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ - -* - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 18,525 4,525 14,000 18,525 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,695,178 2,284,416 1,410,762 3,695,178 

 * ถึงแมว่้ำใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจะมีตลำดซ้ือขำย แต่เน่ืองจำกรำคำใชสิ้ทธิดงักล่ำวตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีรำคำสูงกว่ำมูลค่ำตลำดของหุ้นสำมัญอย่ำงมีสำระส ำคญั จึงตกอยู่ในภำวะไม่เกิดประโยชน์เม่ือใช้สิทธิ                               
(out of the money) ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่ำรำคำซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวในตลำดไม่ไดเ้ป็น                 
ตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลค่ำยติุธรรม 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำม      

หลกักำรบญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน                                                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรม        
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทนุ 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 71,361 - 71,361 71,361 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 385,762 - 385,762 385,762 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ 2,252,003 1,776,747 475,256 2,252,003 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 171,478 - 171,478 171,478 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 2,880,604 1,776,747 1,103,857 2,880,604 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ได้ก ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร                              
หรือขำดทุน 

4.2 สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำ
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 51,874 49,911 
หกั: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  (209) (209) 
หกั: อ่ืน ๆ (136) (273) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (9,584) (9,395) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 41,945 40,034 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 41,945 40,034 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 2.86 - 8.03 2.86 - 5.50 
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  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 9,484 8,764 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 32,461 31,270 

 41,945 40,034 

5. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 รายได้จากการขายน า้ประปา 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดจ้ดัส่งน ้ำประปำใหแ้ก่กำรประปำส่วนภูมิภำคแลว้ รำยได้
จำกกำรขำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับปริมำณ
น ้ำประปำท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการบริการ 

 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน รำยไดจ้ำกกำรบริกำรแสดงมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี
ซ่ึงไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มของบริกำรท่ีใหแ้ลว้ 

 รายได้ดอกเบีย้  

 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต                         
ในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต                        
ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                                  
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมเกณฑสิ์ทธิท่ีจะไดรั้บและภำระท่ีจะตอ้งจ่ำย 
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี                              
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกัด                            
ในกำรเบิกใช ้

5.3 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 

 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตน ้ำประปำเม่ือมีกำรเบิกใช ้

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน  

 ต้นทุนกำรลงทุนในบริษทัย่อยได้แก่มูลค่ำท่ีบริษทัฯจ่ำยไปเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริษทัย่อย ทั้ งน้ีบริษทัย่อย                               
ท่ีประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำกบักำรประปำส่วนภูมิภำค
และสัมปทำนท่ีได้รับจำกกิจกำรหรือหน่วยงำนของภำครัฐ ซ่ึงมีเง่ือนไขของระยะเวลำในกำรประกอบ
กิจกำรท่ีไดรั้บสิทธิและสัมปทำนอนัจ ำกัดตำมท่ีก ำหนดในสัญญำให้สิทธิและสัมปทำน อีกทั้งทรัพยสิ์น
ส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรของบริษทัย่อยยงัมีภำระผูกพนัท่ีผูไ้ด้รับสิทธิจะตอ้งส่งมอบให้แก่               
กำรประปำส่วนภูมิภำค ดงันั้น ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัย่อยท่ีประกอบกิจกำรภำยใตส้ัญญำให้สิทธิและ
สัมปทำนดงักล่ำวส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ไดม้ำในสิทธิในกำรประกอบกิจกำรภำยใต้
สัญญำให้สิทธิและสัมปทำนท่ีบริษทัย่อยไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำยส่วนดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยใน
ระยะเวลำของสัญญำให้สิทธินับจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัย่อยนั้นและแสดงเป็นค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุน            
ในบริษทัยอ่ย จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ส ำหรับบริษทัย่อยท่ีโอนกำรด ำเนินงำนโดยส่วนใหญ่มำท่ีบริษทัฯหลงัจำกท่ีบริษทัฯเขำ้ลงทุนในบริษทัย่อย
ดังกล่ำวเพื่อเป็นกำรลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในอนำคต ตน้ทุนกำรลงทุนในบริษทัย่อยนั้น                    
ส่วนหน่ึงถือเสมือนว่ำเป็นกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซ่ึงกำรด ำเนินงำนส่วนดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัฯตดัจ ำหน่ำย         
ส่วนดงักล่ำวโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำของสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำระหว่ำงบริษทัฯกบักำรประปำ
ส่วนภูมิภำคนับจำกวนัท่ีลงทุนในบริษทัย่อยนั้นและแสดงเป็นค่ำตัดจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย           
จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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5.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ                               
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเวน้สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯค ำนวณโดยกำรใช้                               
วิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณดงัน้ี 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำสุทธิ ณ วนัตน้งวด  x  
  อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำ

ซ้ือขำยน ้ำประปำหรือวนัส้ินสุดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพย์
ในกำรผลิตน ้ำประปำ) 

   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำสุทธิ                 
ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำทั้งหมด - ค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมถึง ณ วนัตน้งวด 

 สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงโรงผลิตน ้ ำประปำ และระบบ
ในกำรจ่ำยน ้ำประปำ รวมทั้งดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง  

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 

5.6 สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำของบริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั ซ่ึงตอ้งโอนใหแ้ก่กำรประปำส่วนภูมิภำค
เม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ ไดแ้ก่ ท่ีดิน โรงผลิตน ้ ำประปำ และ
ระบบในกำรจ่ำยน ้ ำประปำ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)                     
ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำค ำนวณโดยกำรใช้วิธีผ ันแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมี                                 
วิธีค  ำนวณดงัน้ี 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุด
อำยสัุญญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด x อตัรำส่วนกำรผลิต 

  น ้ำประปำส ำหรับงวด 
   

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำจริงส ำหรับงวด + ประมำณกำร  
  จ ำนวนผลผลิตน ้ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำ

ให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ) 
   

ตน้ทุนสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอน              
เม่ือส้ินสุดอำยสัุญญำฯสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยุ
สัญญำฯทั้งหมด - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมถึงวนัตน้งวด 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

5.7 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ้ำเสียและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย 
(“สิทธิกำรด ำเนินงำน”) ในรำคำทุนท่ีซ้ือมำ โดยปันส่วนค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 
และค่ำสิทธิในกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียตำมสัดส่วนรำยไดท่ี้คำดวำ่จะไดรั้บท่ีค ำนวณได ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

ก) สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 

 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและ                      
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้วิธีผนัแปรตำม
หน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณดงัน้ี 

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

อตัรำส่วนกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด = จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 

  (จ ำนวนผลผลิตจริงของกำรผลิตน ้ำประปำส ำหรับงวด 
  + ประมำณกำรจ ำนวนผลผลิตในอนำคตของกำรผลิตน ้ำประปำ

จนถึงวนัส้ินสุดสัญญำให้สิทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ
สุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 
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ข) สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบัดน ้ำเสีย 

สิทธิในกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้วิธีผนัแปรตำมหน่วยผลิต ซ่ึงมีวิธี
ค  ำนวณดงัน้ี 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด = สิทธิในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรบ 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

วนัส้ินสุดสัญญำให้สิทธิด ำเนินงำน) 
   

สิทธิในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรบ ำบดั       
น ้ำเสียสุทธิ ณ วนัตน้งวด 

= สิทธิในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย - ค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมถึงวนัตน้งวด 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

5.8 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ค่ำสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษัทฯซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท         
ประปำปทุมธำนี จ ำกดั ในรำคำท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของบริษทัย่อยดงักล่ำวถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    
ท่ีมีอำยใุชง้ำนจ ำกดั ซ่ึงเเสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมเเละค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 บริษทัฯคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ     
ท่ีเหลืออยู่ของบริษทัย่อยดงักล่ำว นับจำกวนัท่ีบริษทัฯซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัย่อย (ประมำณ 16 ปี) เเละ    
จะมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวน
ระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ                             
ทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นสินทรัพยส์ ำหรับงำนบริหำรจดักำร บ ำรุงรักษำระบบบ ำบดัน ้ ำเสียและกำรจดักำร
ตะกอนของบริษทัย่อย แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (10 ปี และ 20 ปี) และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร                             
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน                       
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งติดตั้ง 
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5.10 สัญญำเช่ำ 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุม
กำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำ
ระยะสั้ นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิง                              
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

ก)  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยกุำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน 15 และ 20 ปี 
ยำนพำหนะ 1 - 5 ปี 

 หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพยด์งักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ
ของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

ข)  หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไข
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ
หรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุ
สัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพยอ์ำ้งอิง 

ค) สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมีมูลค่ำต ่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย                   
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตัวตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์ังกล่ำว                    
อำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำเป็นรำยปี 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำ                         
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงิน                        
ท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน                           
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษัทค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลด                              
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน                           
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                         
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                          
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ                                
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษี                     
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษี                           
ท่ีย ังไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต                               
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน                
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร                          
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแส
เงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

 กลุ่มบริษัทวดัมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์                             
ทำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ 
ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    
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 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้        
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

 ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ                        
ในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำก                      
กำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือวำ่เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ 
โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะได้รับช ำระ และ                
คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 
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 ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขำ้งหน้ำ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตั้งแต่                 
กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ เม่ือมีกำรค้ำงช ำระกำรจ่ำยเงิน                     
ตำมสัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระ                   
กำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพย  ์                                 
ทำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอย่ำงมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำก
ขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของ                                 
ลูกหน้ีกำรคำ้ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูล                                     
กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจ ำหน่ำยออกจำกบัญชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสด                              
ตำมสัญญำอีกต่อไป  

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
เม่ือไดจ้ ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

 ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ  
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 มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.17 กำรบัญชีส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียง - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

 บริษทัร่วมจะน ำกำรบญัชีส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงมำใช้เม่ือกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถระบุ
ควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งชดัเจน และสำมำรถวดัผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวน
ของกระแสเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินหรือรำยกำรพยำกรณ์ท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะเกิดในอนำคต (Highly probable forecast 
transactions) และสำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
เม่ือรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดได้เกิดขึ้น จะโอนก ำไรหรือขำดทุนท่ีได้เคยรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นก ำไรหรือขำดทุนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ถำ้เคร่ืองมือ
ป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวไม่มีประสิทธิภำพ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงจะถูกรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

5.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสิน
ใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอ
ซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ                                
ท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                        
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี                                  
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญั                   
มีดงัน้ี 

 สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ำประปำ และสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำร
บ ำบัดน ้ำเสีย 

 ในกำรรับรู้ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำ สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียของบริษทัฯ และสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำท่ีตอ้งโอนเม่ือ
ส้ินสุดสัญญำฯของบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีผนัแปรตำมจ ำนวนหน่วยท่ีผลิต ซ่ึงตอ้งใชก้ำรประมำณกำร
จ ำนวนผลผลิตน ้ ำประปำในอนำคตจนถึงวนัส้ินสุดสัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำ หรือวนัส้ินสุดสัญญำกำรให้
สิทธิด ำเนินงำน หรือวนัส้ินสุดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษทัฯ หรือวนัส้ินสุด
สัญญำซ้ือขำยน ้ ำประปำของบริษทัย่อย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรจ ำนวนหน่วยผลิตใน
อนำคต โดยพิจำรณำจำกปริมำณกำรผลิตในปัจจุบนั ก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัร ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำ
ของผูบ้ริโภค สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงมีผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย  ์

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 5,226 13,664 อตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มขั้นต ่ำ

ลบส่วนต่ำงท่ีก ำหนดต่อปี 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 17,547 15,600 รำคำตำมสัญญำ 
เงินปันผลรับ - - 963,534 932,394 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ตน้ทุนขำยและบริกำร - - 36,732 36,897 รำคำตำมสัญญำ 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 60,923 52,238 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ 48,460 51,779 48,460 51,779 รำคำตำมสัญญำ 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 3,376 3,680 3,376 3,680 รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำงำนปรับปรุงระบบสูบส่งน ้ำประปำ - 6,627 - 6,627 รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์                               
ระบบผลิตและส่งจ่ำยน ้ำประปำ 441,586 117,466 233,470 117,466 รำคำตำมสัญญำ 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 6,564 5,368 6,555 5,346 รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำไฟฟ้ำ 13,614 7,161 13,614 7,161 รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือวตัถุดิบ 9,321 8,344 9,321 8,344 ตำมรำคำขำยท่ีระบุไว ้

ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน           
(หมำยเหตุ 9)                               
บริษทัยอ่ย - - 3,995 1,391 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนั) 4,376 4,177 4,376 4,177 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 4,376 4,177 8,371 5,568 

     
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 23,268 46,694 - 46,694 

รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำผู้รับเหมำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 23,268 46,694 - 46,694 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั           

(หมำยเหตุ 21) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,212 3,279 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนั) 55,287 20,366 36,802 20,366 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (กิจกำรท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัเดียวกนั
กบัผูถื้อหุ้นใหญ)่ 2,028 1,954 2,028 1,954 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 57,315 22,320 42,042 25,599 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

     
เจ้ำหนีเ้งินประกัน - บริษัทย่อย - - 5,000 5,000 

 - - 5,000 5,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคำ้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 
2562 และกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยำวดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ลกัษณะ           

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2563 
เพ่ิมขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม 2563 
 

บริษทั 

บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั  บริษทัยอ่ย     
เงินตน้  171,440 - (57,140) 114,300 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ  38 5,226 (5,244) 20 

รวม  171,478   114,320 
 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ   
บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั    

เงินตน้ 114,300 171,440 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 20 38 

รวม 114,320 171,478 

หกั:  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคำ้งรับ (57,160) (57,178) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั - สุทธ ิ 57,160 114,300 

เงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบ้ียในอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต ่ำลบส่วนต่ำงท่ีก ำหนด                                
(MLR-margin) ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุกไตรมำส เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้                               
งวดสุดทำ้ยภำยในเดือนธนัวำคม 2565 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 61,910 62,406 52,362 47,748 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,589 2,371 1,263 1,245 
รวม 63,499 64,777 53,625 48,993 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 497 493 139 136 
เงินฝำกธนำคำร 91,472 76,078 86,101 71,225 
รวม 91,969 76,571 86,240 71,361 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำ มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 
0.250 ต่อปี (2562: ระหวำ่งร้อยละ 0.125 ถึง 0.750 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,368 4,171 4,368 4,171 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  8 6 8 6 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,376 4,177 4,376 4,177 
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      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 544,841 550,820 365,216 371,634 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,075 7,770 3,075 7,770 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 547,916 558,590 368,291 379,404 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 552,292 562,767 372,667 383,581 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,995 1,391 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,322 19,896 11,566 11,221 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 979 2,168 581 790 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 25,301 22,064 16,142 13,402 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (19,682) (19,896) (11,221) (11,221) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,619 2,168 4,921 2,181 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 557,911 564,935 377,588 385,762 

10. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
วตัถุดิบ 6,240 7,539 4,074 5,377 
อะไหล่ 19,945 19,664 10,606 10,128 
รวม 26,185 27,203 14,680 15,505 
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11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน / เงินลงทุนช่ัวครำว 

ยอดคงเหลือประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนเปิด หุน้กูแ้ละเงินฝำกประจ ำธนำคำร โดยมีอตัรำดอกเบ้ียและ
ผลตอบแทนระหว่ำงร้อยละ 0.625 ถึง 4.50 ต่อปี (เฉพำะบริษทัฯ: ระหว่ำงร้อยละ 0.625 ถึง 0.75 ต่อปี) 
(2562: ระหว่ำงร้อยละ 0.65 ถึง 1.85 ต่อปี) บริษทัฯน ำเงินฝำกประจ ำไวก้ับธนำคำรเพื่อให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 27 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 565,296 755,256 425,296 475,256 
หุน้กูท่ี้จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 5,000 - - - 

รวมตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  570,296 755,256 425,296 475,256 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

   

 เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ีภำครัฐ 2,741,629 - 1,920,744 - 
 ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 2,279,891 - 1,776,747 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย                              
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 2,741,629 2,279,891 1,920,744 1,776,747 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  3,311,925 3,035,147 2,346,040 2,252,003 

12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน / เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   
หุน้กู ้ 14,000 14,000 
หกั: ส่วนท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี (5,000) - 
หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 9,000 14,000 
รวมตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 9,000 14,000 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน   
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 5,000 5,000 
หกั: ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,225) (475) 
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์- สุทธิ 3,775 4,525 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 3,775 4,525 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  12,775 18,525 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                 

รับระหว่ำงปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดั 1,200,000 1,200,000 98.0 98.0 3,998,310 3,998,310 963,534 932,394 

บริษทั ไทยวอเตอร์ 

 โอเปอเรชัน่ส์  จ ำกดั 60,000 60,000 68.5 68.5 700,000 700,000 - - 

     4,698,310 4,698,310 963,534 932,394 

หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสะสม   (2,984,724) (2,762,623) - - 

หกั: เงินปันผลรับจำกก ำไรก่อนกำรซ้ือหุ้น  (20,000) (20,000) - - 

รวม     1,693,586 1,915,687 963,534 932,394 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทนุ รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทัอืน่ ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,954,961 5,898,575 
รวม     5,218,706 5,218,706 5,954,961 5,898,575 

 
   (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทนุ รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีรำคำทุน 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทัอืน่ ไทย 24.98 24.98 5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
รวม     5,218,706 5,218,706 5,218,706 5,218,706 
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14.1 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้             
เงินปันผลจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นก ำไร

ขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ในระหว่ำงปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                          

รับระหว่ำงปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ซีเค พำวเวอร์ 
จ ำกดั (มหำชน) 101,098 280,254 16,211 23,348 60,923 52,238 

รวม 101,098 280,254 16,211 23,348 60,923 52,238 

14.2 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 ส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำ
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
บริษทัร่วม มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 
บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 9,057,189 10,072,569(1) 

รวม 9,057,189 10,072,569 

 (1) ไม่รวมมูลค่ำยติุธรรมของใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 104 ลำ้นบำท  
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14.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

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

 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 10,566,394 6,606,236 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 56,472,057 57,584,694 
หน้ีสินหมุนเวียน (6,275,216) (3,393,751) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (25,725,247) (25,250,474) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 35,037,988 35,546,705 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย 
ของบริษทัร่วม (11,263,573) (11,998,021) 

สินทรัพย ์- สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 23,774,415 23,548,684 
สัดส่วนเงินลงทุน 24.98% 24.98% 
สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ 5,938,849 5,882,461 
ค่ำควำมนิยม 16,112 16,114 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 5,954,961 5,898,575 

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

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 
รำยได ้ 7,188,318 8,842,504 
ก ำไร  197,706 1,082,823 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 67,490 (46,815) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 265,196 1,036,008 
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14.4 ในเดือนพฤษภำคม 2558 บริษทัฯไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัร่วม
โดยไม่คิดมูลค่ำ จ ำนวน 490.64 ลำ้นหน่วย โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้                                
1 หุ้น และภำยหลงับริษทัร่วมไดป้รับอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่เป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ                                        
ซ้ือหุ้นสำมญัได้ 1.0007 หุ้น ในรำคำใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี 6 บำทต่อหุ้นโดยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิมีอำยุ 5 ปีนบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยมีระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
ทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2563   

15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 797,594 794,732 727,618 729,443 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหต ุ24)  72,942 - 63,901 - 
รวม 870,536 794,732 791,519 729,443 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
อำคำรและ                     

ส่ิงปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เคร่ืองมือ รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 707,261 3,617 72,485 152,995 22,751 27,215 986,324 
ซ้ือเพ่ิม - 4,149 2,960 15,634 1,130 1,478 25,351 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (15,253) (2,403) - (17,656) 
โอนเขำ้ (ออก) - (2,844) 191 2,653 - - - 
ปรับปรุงรำยกำร - (773) - - - - (773) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 707,261 4,149 75,636 156,029 21,478 28,693 993,246 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฎิบติัคร้ังแรก 
(หมำยเหตุ 4) 30,370 - - - 11,575 - 41,945 

ซ้ือเพ่ิม - 8,888 3,412 7,064 46,350 968 66,682 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (1,352) (10,061) (82) (11,495) 
โอนเขำ้ (ออก) - (11,682) 2,900 8,782 - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 737,631 1,355 81,948 170,523 69,342 29,579 1,090,378 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - - 28,599 122,585 21,960 24,678 197,822 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 6,088 10,791 419 1,046 18,344 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (15,249) (2,403) - (17,652) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 34,687 118,127 19,976 25,724 198,514 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,677 - 6,671 13,051 10,206 1,185 32,790 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (1,319) (10,061) (82) (11,462) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,677 - 41,358 129,859 20,121 26,827 219,842 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 707,261 4,149 40,949 37,902 1,502 2,969 794,732 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 735,954 1,355 40,590 40,664 49,221 2,752 870,536 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2562 (8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   18,344 
2563 (13 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   32,790 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
อำคำรและ                     

ส่ิงปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ เคร่ืองมือ รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 652,529 3,617 72,485 99,498 12,487 12,150 852,766 
ซ้ือเพ่ิม - 4,149 2,960 12,681 1,019 348 21,157 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (7,502) (734) - (8,236) 
โอนเขำ้ (ออก) - (2,844) 191 2,653 - - - 
ปรับปรุงรำยกำร - (773) - - - - (773) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 652,529 4,149 75,636 107,330 12,772 12,498 864,914 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฎิบติัคร้ังแรก 
(หมำยเหตุ 4) 30,370 - - - 9,664 - 40,034 

ซ้ือเพ่ิม - 8,888 3,412 4,312 33,863 56 50,531 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (702) (5,333) (81) (6,116) 
โอนเขำ้ (ออก) - (11,682) 2,900 8,782 - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 682,899 1,355 81,948 119,722 50,966 12,473 949,363 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - - 28,599 75,872 11,813 11,279 127,563 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 6,088 9,344 374 336 16,142 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (7,500) (734) - (8,234) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 34,687 77,716 11,453 11,615 135,471 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,677 - 6,671 10,993 8,747 371 28,459 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (672) (5,333) (81) (6,086) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,677 - 41,358 88,037 14,867 11,905 157,844 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 652,529 4,149 40,949 29,614 1,319 883 729,443 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 681,222 1,355 40,590 31,685 36,099 568 791,519 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2562 (7 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   16,142 
2563 (9 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยน ้ ำประปำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)    28,459 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้                
แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 
146 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 90 ลำ้นบำท) (2562: 152 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 92 ลำ้นบำท)) 

16. สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โรงผลิต   
 น ้ำประปำและ   
 ระบบในกำรจ่ำย งำนระหวำ่ง  
 น ้ำประปำ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 14,381,371 31,403 14,412,774 
ซ้ือเพิ่ม 9,477 117,466 126,943 
โอนเขำ้ (ออก) 31,403 (31,403) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 14,422,251 117,466 14,539,717 
ซ้ือเพิ่ม - 236,372 236,372 
โอนเขำ้ (ออก) 353,838 (353,838) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 14,776,089 - 14,776,089 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 4,851,981 - 4,851,981 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 477,814 - 477,814 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 5,329,795 - 5,329,795 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 480,940 - 480,940 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 5,810,735 - 5,810,735 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 9,092,456 117,466 9,209,922 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,965,354 - 8,965,354 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี    
2562   477,814 

2563   480,940 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยน ้ำประปำ 
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17. สินทรัพย์ในกำรผลติน ้ำประปำกบัภำครัฐ - สินทรัพย์ท่ีต้องโอนเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำฯของบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  โรงผลิต   
  น ้ำประปำและ   
  ระบบในกำรจ่ำย งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน น ้ำประปำ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 413,401 6,548,349 - 6,961,750 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 413,401 6,548,349 - 6,961,750 
ซ้ือเพ่ิม - 4,824 184,848 189,672 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 413,401 6,553,173 184,848 7,151,422 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 331,669 4,696,244 - 5,027,913 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,067 355,813 - 372,880 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 348,736 5,052,057 - 5,400,793 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 17,114 386,994 - 404,108 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 365,850 5,439,051 - 5,804,901 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 47,551 1,114,122 184,848 1,346,521 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี      
2562    372,880 

2563    404,108 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำยน ้ำประปำ 

สินทรัพย์ในกำรผลิตน ้ ำประปำของบริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด จะถูกโอนให้กับกำรประปำ            
ส่วนภูมิภำคภำยหลังจำกส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ 25 ปี                                  
โดยจะส้ินสุดอำยสุัญญำในปี 2566 
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18.  สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน ้ำเสียจำกภำคเอกชน 

  มูลค่ำตำมบญัชีของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย
จำกภำคเอกชน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สิทธิ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:     
รำคำทุน 1,410,075 154,350 672 1,565,097 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (459,864) (23,614) - (483,478) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 950,211 130,736 672 1,081,619 

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

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

  กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและ 
กำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกภำคเอกชน ส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สิทธิ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,044,161 143,953 - 1,188,114 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (48,875) (6,877) - (55,752) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 995,286 137,076 - 1,132,362 
ซ้ือเพ่ิม - รำคำทุน - - 672 672 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (45,075) (6,340) - (51,415) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 950,211 130,736 672 1,081,619 

สินทรัพยใ์นกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียจำกภำคเอกชน
จะถูกโอนให้แก่เจ้ำของสิทธิภำยหลังจำกส้ินสุดอำยุสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำและกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 30 ปี โดยจะส้ินสุดอำยสุัญญำในปี 2582  
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19. สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกจิ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 

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

 ตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,626,416) (2,430,935) 
สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำจำกกำรซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 542,693 738,174 

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ระบบบ ำบดั                   

น ้ำเสีย 
ระบบกำร                        

จดักำรตะกอน 

ระบบกำร
จดักำรตะกอน
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563     
รำคำทุน 14,104 12,000 - 26,104 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (13,544) (601) - (14,145) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  560 11,399 - 11,959 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562     
รำคำทุน 14,104 - 12,000 26,104 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (12,380) - - (12,380) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  1,724 - 12,000 13,724 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ระบบบ ำบดั                   

น ้ำเสีย 
ระบบกำร                        

จดักำรตะกอน 

ระบบกำร
จดักำรตะกอน
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 2,884 - - 2,884 
ซ้ือเพ่ิม - รำคำทุน - - 12,000 12,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,160) - - (1,160) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 1,724 - 12,000 13,724 
โอนเขำ้ (ออก) - 12,000 (12,000) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,164) (601) - (1,765) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 560 11,399 - 11,959 
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21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,028 1,954 5,240 5,233 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,513 19,461 13,443 4,128 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 705 526 705 526 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,589 27,014 22,083 21,509 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,994 - 7,994 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 7,768 - - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,454 10,688 34,969 10,688 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,438 4,314 4,050 3,491 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,128 1,158 1,128 1,158 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81,136 78,627 52,963 49,680 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 204,991 159,504 134,581 104,407 

22. เงินกู้ยืมระยะยำว 

   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม /                                         

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2563 2562 

1 อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 
บวกส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 

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

2 อตัรำคงท่ีร้อยละ 2.95 ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่                                  
เดือนมีนำคม 2560 ถึงเดือนธนัวำคม 2564 300,000 600,000 

3 อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 
บวกส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 

ช ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่                      
เดือนมิถุนำยน 2563 ถึงเดือนมิถุนำยน 2569 2,560,000 - 

รวม 2,860,000 3,360,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (760,000) (3,060,000) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,100,000 300,000 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,360,000 
บวก: จดัประเภทเงินกูย้มืระยะยำว - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี                            

เป็นเงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี* 2,760,000 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (500,000) 
 คืนเงินกูจ้ำกกำรรีไฟแนนซ์* (2,760,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,860,000 

* ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้ลงนำมสัญญำเงินกู้กับธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึงโดยมีวตัถุประสงค์                           
เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชยอี์กแห่งหน่ึงในวงเงินกูย้มื 2,760 ลำ้นบำท  

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

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

หุ้นกู ้ อำยหุุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้ ก ำหนดไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2563 2562 

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

รวม   5,400,000 5,900,000 
หกั: หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    - (500,000) 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   (3,477) (4,160) 

หุ้นกู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  5,396,523 5,395,840 

 หุ้นกู้ของบริษทัฯทั้งหมดมีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ               
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอำยหุุน้กู ้

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                   
ผูถื้อหุ้น อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA และอัตรำส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่ำย ให้เป็นไป                        
ตำมอตัรำท่ีก ำหนด  
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24. สัญญำเช่ำ  

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ  

 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั  โดยสัญญำเช่ำท่ีดินมีอำยุ
สัญญำเช่ำ 15 และ 20 ปี และสัญญำเช่ำยำนพำหนะมีอำยสุัญญำเช่ำอยูร่ะหวำ่ง 1 - 5 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563                            
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน ยำนพำหนะ รวม ท่ีดิน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - - - - - 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพย์
สิทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำน                  
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16                    
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
(หมำยเหตุ 4) 30,370 11,575 41,945 30,370 9,664 40,034 

เพ่ิมขึ้น - 42,021 42,021 - 33,863 33,863 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,677) (9,347) (11,024) (1,677) (8,319) (9,996) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 28,693 44,249 72,942 28,693 35,208 63,901 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 84,869 - 74,562 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (13,125) - (11,929) - 

รวม 71,744 - 62,633 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,166) - (9,035) - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน                      
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 60,578 - 53,598 - 
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ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 11,024 9,996 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,957 1,783 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 35,180 34,907 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 227 - 

ง) อ่ืน ๆ 

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 
50 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 48 ลำ้นบำท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น และ
สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นส ำหรับ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ จ ำนวน 42 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 34 ลำ้นบำท) 

25. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน             
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 58,692 54,360 32,018 28,716 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  7,280 7,554 4,273 3,865 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 987 863 535 474 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - 384 - 1,231 

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

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (4,688) (1,000) (1,128) (674) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 62,271 58,692 35,698 32,018 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำเป็นจ ำนวน
ประมำณ 1 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: ไม่มี)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 13.19 - 14.60 ปี (เฉพำะบริษทัฯ: 13.19 ปี)  

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.67 - 1.74 1.67 - 1.74 1.67 1.67 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  0 - 13.0 0 - 13.0 0 - 12.0 0 - 12.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (4,757) 5,480 (2,467) 2,812 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  5,830 (5,163) 3,009 (2,691) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (5,011) 3,306 (2,588) 1,596 
     

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

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

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี                        
หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน                     
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้  ในปัจจุบัน บริษทัฯ                                 
ไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้  
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27. ส ำรองอ่ืน 

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

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

 ก ำไรสะสมท่ีส ำรองตำมกฎหมำยให้กันไวเ้ป็นเงินสดโดยน ำฝำกประจ ำไวท่ี้ธนำคำร หรือสถำบนั
กำรเงินท่ีไดรั้บอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 

28. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 191,036 185,852 98,151 94,254 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 515,495 497,318 509,399 493,956 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ

ท่ีตอ้งโอนเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำฯ 404,108 372,880 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 222,101 221,494 
ค่ำบริหำรและจดักำร - - 36,732 36,897 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตและซ่อมบ ำรุง 783,122 760,116 461,416 433,260 

29. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 682,103 694,043 501,227 517,861 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 3,284 2,934 7,767 4,864 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 685,387 696,977 508,994 522,725 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน                                               
จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย  - (40) - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร                               
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 617 - 73 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่ง                                               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำกบริษทัร่วม 4,053 4,696 - - 

 4,053 5,273 - 73 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,657,199 3,844,311 3,359,295 3,377,628 
     

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 731,440 768,862 671,859 675,526 
ผลกระทบทำงภำษสี ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 30) (72,556) (61,507) - - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งห้ำม 48,203 48,689 45,138 45,566 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (3,719) (1,865) (3,521) (1,930) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได้ - - (204,891) (196,926) 
ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (28,399) (64,214) - - 

อื่น ๆ 10,418 7,012 409 489 

รวม (46,053) (71,885) (162,865) (152,801) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน 685,387 696,977 508,994 522,725 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  
 (2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 3,936 3,979 2,244 2,244 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 12,455 11,739 7,140 6,404 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม

ของเงินลงทุน 235 
 

95 - 
 

- 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 500 - 500 - 
สัญญำเช่ำ 14 - - - 

รวม 17,140 15,813 9,884 8,648 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำ (89,176) (80,804) (89,176) (80,804) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและ

จ ำหน่ำยน ้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย                    
จำกภำคเอกชน (15,443) (14,931) (15,443) (14,931) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้ง
โอนเมื่อส้ินสุดอำยสุัญญำฯของบริษทัยอ่ย (21,311) (24,843) - - 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (695) (830) (695) (830) 
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยใ์นกำร 

ผลิตน ้ำประปำท่ีตอ้งโอนเมื่อส้ินสุดอำยสุัญญำฯจำกกำร
รวมธุรกิจ (2,388) (3,248) - - 

สัญญำเช่ำ (254) - (254) - 

รวม (129,267) (124,656) (105,568) (96,565) 

สุทธิ (112,127) (108,843) (95,684) (87,917) 

30. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ก) บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำ                        
ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 59-0683-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 29 กุมภำพนัธ์ 2559 ภำยใต้เง่ือนไข                           
ท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว  ้

- กำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับ                       
กำรส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำห้ำปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น                              
(วนัท่ี 31 มีนำคม 2562) 
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ข)  บริษทัย่อยไดรั้บกำรขยำยระยะเวลำกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีก ำหนดระยะเวลำแปดปี ตำมมำตรกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อฟ้ืนฟูกำรลงทุนจำกวิกฤติอุทกภยัตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 5187(2)/2556 
(แทนบัตรเดิมเลขท่ี 1451(2)/2551) และในระหว่ำงปี 2558 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี                     
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรลงทุนขยำยกิจกำรผลิตน ้ ำประปำ ตำมบตัรส่งเสริม                
กำรลงทุนเลขท่ี 59-0392-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 1 กันยำยน 2558 ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร                        
สิทธิพิเศษดงักล่ำวมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

- กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ของกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรท่ีเขำ้เง่ือนไขท่ีระบุไว  ้

- กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม มีก ำหนดระยะเวลำห้ำปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น                         
(วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560) 

 รำยได้ของกลุ่มบริษทัจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริม                             
กำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ 672,758 623,594 5,386,659 5,369,825 6,059,417 5,993,419 
       

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำ 59,123 65,386 4,031,112 4,030,596 4,090,235 4,095,982 

31. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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32. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจใน                         
กำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว  คือ ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ ำประปำ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผล                     
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ทั้ งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศำสตร์ 

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยให้แก่ลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
5,857 ลำ้นบำท (2562: 5,773 ลำ้นบำท) คิดเป็นร้อยละ 95 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

33. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็น
รำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5.0 - 15.0 ของเงินเดือน (2562: ร้อยละ 5.0 - 15.0) กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ี
บริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบ
ดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนเงิน 9 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: 5 ล้ำนบำท) (2562: 9 ล้ำนบำท                              
(เฉพำะบริษทัฯ: 5 ลำ้นบำท)) 
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34. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไดรั้บ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                                
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

59,850 0.015 

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส่วนท่ีไม่ไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนธนัวำคม 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                   
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

1,137,149 0.285 

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมถึงมิถนุำยน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               
12 สิงหำคม 2562 

1,197,000 0.300 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  2,393,199 0.600 

    
เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนกรกฎำคมจนถึงเดือนธนัวำคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               
1 เมษำยน 2563 

1,196,996 0.300 

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
เดือนมกรำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               
20 สิงหำคม 2563 

1,196,568 0.300 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  2,393,564 0.600 

35. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

35.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 11 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนปรับปรุง
สินทรัพยใ์นกำรผลิตน ้ ำประปำและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (2562: 199 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบั                               
งำนปรับปรุงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ำยน ้ำประปำ โรงผลิตน ้ำประปำบำงเลน (ระยะท่ี 1) 
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 132 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนปรับปรุง
ระบบผลิตและระบบส่งจ่ำยน ้ำประปำ โรงผลิตน ้ำประปำปทุมธำนี (2562: ไม่มี) 
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35.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรและภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำกำรบริหำรจดักำรและกำรซ่อมบ ำรุงกบับริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 
(“บริษทัย่อยของบริษทัฯ”) เพื่อให้บริษทัย่อยดงักล่ำวบริหำรจดักำรและซ่อมบ ำรุงรักษำระบบผลิต
และจ ำหน่ำยน ้ ำประปำและบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย ภำยใต้เง่ือนไขในสัญญำดังกล่ำว 
กลุ่มบริษัทต้องจ่ำยค่ำบริกำรตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำ สัญญำมีระยะเวลำ 1 ปีเร่ิมตั้ งแต่วันท่ี  
8 มกรำคม 2553 และต่ออำยสุัญญำโดยอตัโนมติัทุก ๆ ปี ครำวละ 1 ปี  

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันจำกสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ เป็นจ ำนวนเงินรวม                            
29 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 23 ลำ้นบำท) (2562: 38 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 27 ลำ้นบำท)) 

35.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทั
เหลืออยู่เป็นจ ำนวน 303 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 113 ลำ้นบำท) (2562: 312 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 
123 ลำ้นบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ค ้ำประกนัตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำ              

กบักำรประปำส่วนภูมิภำค 230,650 230,500 63,000 63,000 
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 68,976 68,521 46,836 46,836 
ค ้ำประกนัอ่ืน ๆ 3,101 13,101 3,101 13,101 

รวม 302,727 312,122 112,937 122,937 
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36.  ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม                     

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 2,741,629 - 2,741,629 
 ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 3,775 - - 3,775 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 
 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนด 
 ภำยใน 1 ปี - หุ้นกู ้ - 5,022 - 5,022 
 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - หุ้นกู ้ - 9,099 - 9,099 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 
     

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 2,279,891 - 2,279,891 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย     
 ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ 4,525 - - 4,525 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - หุ้นกู ้ - 14,193 - 14,193 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม             

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน     
 เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 1,920,744 - 1,920,744 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,057,189 - - 9,057,189 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 5,605,694 - 5,605,694 
     

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 1,776,747 - 1,776,747 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,072,569 - - 10,072,569 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 6,094,102 - 6,094,102 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม   
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37. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

37.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                         
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจ้ำหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และมีควำมเส่ียงจำก           
กำรกระจุกตัวของลูกหน้ี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีลูกค้ำหลักรำยเดียว คือ กำรประปำส่วนภูมิภำค 
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเป็นหน่วยงำนรำชกำร ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำ
จะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้
สินเช่ือ คือ มูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
หมุนเวียนอ่ืน เงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
เงินกูย้มืระยะยำวและหุน้กูท่ี้มีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่
มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 2563 

 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 60,486 31,481 91,969 0.125 - 0.250 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 557,911 557,911 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 570,296 - - - 2,741,629 3,311,925 0.625 - 4.500 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 9,000 - - 3,775 12,775 4.10 

 570,298 9,000 - 60,486 3,334,796 3,974,580  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 204,911 204,911 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 2,860,000 - 2,860,000 1.875 - 2.950 
หุ้นกู ้ - 4,397,594 998,929 - - 5,396,523 2.33 - 4.60 

 - 4,397,594 998,929 2,860,000 204,911 8,461,434  
 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2562 

 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 44,948 31,621 76,571 0.125 - 0.750 
เงินลงทุนชัว่ครำว 755,256 - - - 2,279,891 3,035,147 0.650 - 1.850 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 564,935 564,935 - 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - 14,000 - - 4,525 18,525 4.10 - 4.50 

 755,258 14,000 - 44,948 2,880,972 3,695,178  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 159,504 159,504 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 3,360,000 - 3,360,000 2.75 - 3.10 
หุ้นกู ้ 500,001 2,998,520 2,397,319 - - 5,895,840 2.33 - 4.60 

 500,001 2,998,520 2,397,319 3,360,000 159,504 9,415,344  
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  (หน่วย: พนับำท) 
 2563 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 55,213 31,025 86,240 0.125 - 0.250 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 377,588 377,588 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 425,296 - - - 1,920,744 2,346,040 0.625 - 0.750 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 114,320 - 114,320 3.25 

 425,298 - - 169,533 2,329,357 2,924,188  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 134,581 134,581 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 2,860,000 - 2,860,000 1.875 - 2.950 
หุ้นกู ้ - 4,397,594 998,929 - - 5,396,523 2.33 - 4.60 

 - 4,397,594 998,929 2,860,000 134,581 8,391,104  
   
  (หน่วย: พนับำท) 
 2562 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง อตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - - 40,194 31,165 71,361 0.125 - 0.750 
เงินลงทุนชัว่ครำว 475,256 - - - 1,776,747 2,252,003 0.650 - 1.850 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - - 385,762 385,762 - 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 171,478 - 171,478 4.25 - 4.40 

 475,258 - - 211,672 2,193,674 2,880,604  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - 104,407 104,407 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - 3,360,000 - 3,360,000 2.75 - 3.10 
หุ้นกู ้ 500,001 2,998,520 2,397,319 - - 5,895,840 2.33 - 4.60 

 500,001 2,998,520 2,397,319 3,360,000 104,407 9,360,247  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั 

37.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ตำรำงต่อไปน้ีเป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
   หุน้กู ้ 5,397 5,606 5,896 6,094 

 บริษทัฯมีวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงัน้ี 

-  หุน้กูท่ี้จ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั ส ำหรับเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไข
ใกลเ้คียงกนั 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

38. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัท คือ กำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุน                                   
ท่ีเหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.67:1 (2562: 0.76:1) และ
เฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.76:1 (2562: 0.87:1) 

39. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติให้เสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
เพื่ออนุมัติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท ซ่ึงบริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผล     
ระหว่ำงกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท และจะจ่ำยเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกในอตัรำหุ้นละ                     
0.30 บำท กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวขึ้นอยูก่บักำรอนุมติัของผูถื้อหุน้ 



 

56 

40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2564 
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