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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)   
 
ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน( (บริษัท) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวม 
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกจิการและบรษิัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ รบัผิดชอบ 
ด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ  
และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

 
ความมีสาระส าคญั 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้าก าหนดตามความมสีาระส าคญั ขา้พเจา้ก าหนดแผนการตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่ 
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาว่ามสีาระส าคญัถา้การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ข้อเท็จจริงรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ  จะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
เชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาความมีสาระส าคญัตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยก าหนดความมีสาระส าคัญโดยรวมส าหรบั 
งบการเงนิรวมเป็นจ านวนเงินตามเกณฑ์ดงัที่อธิบายไว้ในตารางข้างล่างนี้  ข้าพเจ้าใช้ความมีสาระส าคญัและพิจารณาปัจจยั 
เชงิคุณภาพในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถงึลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธิกีารตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผล
กระทบของการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 
 

ความมีสาระส าคญั 
 

ความมสีาระส าคญัโดยรวมส าหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 108 ล้านบาท 
ซึง่เป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการโดยมุ่งเน้น
ตรวจสอบกิจการที่มีสาระส าคัญต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76  
ของก าไรก่อนภาษีเงนิไดข้องกลุ่มกจิการ และเป็นรอ้ยละ 81 ของสนิทรพัย์รวม
ของกลุ่มกจิการ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็น 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 



 

ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
งบการเงินรวม 
 

 

108 ลา้นบาท 

 

วิธีการก าหนดความมีสาระส าคญั 
 

 

รอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 
 

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการ
ก าหนดความมีสาระส าคญั 
  

 

ขา้พเจา้เลอืกใชก้ าไรก่อนภาษีเงนิไดเ้ป็นขอ้มูลอ้างองิในการก าหนดความมสีาระส าคญั
เน่ืองจากการประเมนิผลการด าเนินงานของกจิการก าหนดจากก าไรก่อนภาษีเงนิได ้
โดยปกติข้อมูลอ้างอิงร้อยละ 5 นี้เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและไม่มรีายการทีผ่ดิปกตทิีส่ าคญัทีต่อ้งปรบัปรุงขอ้มลูอา้งองินี้ 

  

 
ขา้พเจ้าไดต้กลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิที่พบระหว่างการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบตังิานอย่างเพยีงพอ เพี่อให้ข้าพเจ้าแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการ 
โดยขา้พเจา้พจิารณาถงึโครงสรา้งของกลุ่มกจิการ กระบวนการและการควบคุมทางดา้นบญัช ีและอุตสาหกรรมของบรษิทัทีด่ าเนินการอยู่ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้  
 



เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

อา้งองิถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.12 เรื่องนโยบาย
การบัญชีของการด้อยค่าของสินทรัพย์  และข้อ 13 เรื่อง 
ค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการ 
มคี่าความนิยมมูลค่า 2,773 ล้านบาท ซึง่เกดิจากการซื้อธุรกจิ
พลงังานและธุรกจิน ้าในอดตี 
 
กลุ่มกจิการต้องทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีเ่กดิจาก
การรวมธุรกิจเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค านึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ 
ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรอืไม่ ตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน
การบญัชไีทยฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากผู้บริหารจ าเป็น 
ต้องใช้ ดุลยพิ นิจและการประมาณการข้อมูลในอนาคต  
เพื่อประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ 
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดซึง่รวมค่าความนิยมไวด้ว้ย 
 
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืดงักล่าวพจิารณาจากมูลค่ายุตธิรรม
หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายโดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน  
ขอ้สมมติฐานทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการคาดการณ์กระแสเงนิสดสุทธิ
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ได้แก่ ก าไรขัน้ต้น 
อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด 
 
ผูบ้รหิารสรุปผลว่าไม่มกีารดอ้ยค่าของค่าความนิยม เน่ืองจาก
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสงูกว่าราคาตามบญัช  ี

 
 
วธิปีฏบิตังิานตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
 
- ได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 

ทีจ่ดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ และไดท้ าความเขา้ใจ
และประเมนิวธิกีารจดัท าประมาณการดงักล่าว  

 
- สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกีย่วกบัสมมตฐิานทีส่ าคญั 

เช่น แผนธุรกจิในอนาคต การคาดการณ์ของผูบ้รหิารเกี่ยวกบั
ก าไรขัน้ต้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อตัราการเติบโต และอตัรา
คดิลดต้นทุนเงนิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของเงนิทุนเพื่อประเมนิ
ถึงความสมเหตุสมผลของวิธีการ และข้อสมมติฐานที่ ใช ้
โดยค านึงถึงความอ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวที่มีต่อ 
ค่าความนิยม 

 
- ทดสอบความถูกต้องของการค านวณตวัเลขส าคญัทีไ่ด้จาก

การประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น เพื่อค านวณมูล
ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื และเปรยีบเทยีบกบัราคาตามบญัชี 
และ 

 
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ 

และแผนธุรกิจ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 
ในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 

 
จากวธิกีารตรวจสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าการประเมนิการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและสอดคล้อง
กบัหลกัฐานสนบัสนุน 

  

 



ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจา้คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ตอ่ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า 
ข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิัท 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบั 
การด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
และบรษิทั 
 



ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชซีึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ได้ใชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและการสงัเกต และสงสยัเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึ่งจดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวาม 
ไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้อ งหยุด 
การด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่วรหรอืไม่  

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่า
จะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
บุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 8 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 224,806,825 196,512,518 152,134,369 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,074,267,324 2,073,598,034 6,000,680,386 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 9.1 14,587,636,917 12,630,879,987 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 9.1 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สทุธิ 253,557,521 267,430,208 - -

อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 3,950,235,348 3,214,316,337 2,804,749,720 2,837,113,740

สทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและ

   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 11 117,306,279 125,998,279 117,306,279 125,998,279

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 12 1,918,164,164 1,955,670,616 1,874,550,111 1,955,670,616

ค่าความนิยม 13 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

14 154,004 -- - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 6,963,882 8,378,134 6,963,882 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 24,344,450,106 21,699,667,814 14,884,663,349 14,995,155,586

รวมสินทรพัย์ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

___________________________กรรมการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 15 292,213,975 189,718,918 194,633,354 171,542,031

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 1,765,000,000 - 1,765,000,000 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 16 124,729,533 - 124,729,533 -

หุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 3,998,377,529 - 3,998,377,529 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 29,983,988 26,289,179 - -

สิง่ตอบแทนทีจ่ะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกจิ 9.1 242,915,209 - - -

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 28,452,287 18,145,275 21,541,148 12,711,105

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 6,481,672,521 234,153,372 6,104,281,564 184,253,136

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 874,343,972 - 874,343,972 -

หุน้กู้ 16 4,994,265,166 8,987,977,050 4,994,265,166 8,987,977,050

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 122,793,288 139,996,107 93,301,174 115,010,067

ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 17 340,466,383 331,571,745 332,485,373 331,571,745

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 18,838,462 17,039,449 18,838,462 17,039,449

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 27,070,351 13,258,261 15,590,508 12,481,132

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 6,377,777,622 9,489,842,612 6,328,824,655 9,464,079,443

รวมหน้ีสิน 12,859,450,143 9,723,995,984 12,433,106,219 9,648,332,579

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 3,825,000,000 หุน้

   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 3,825,000,000 หุน้

   มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 20 164,386,579 112,766,796 164,386,579 112,766,796

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,491,991,192 4,000,462,005 627,094,013 809,118,127

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 3,520,048,146 3,553,199,697 1,277,915,676 1,276,499,914

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 13,559,267,165 14,049,269,746 8,452,237,516 8,581,226,085

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 122 118 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 13,559,267,287 14,049,269,864 8,452,237,516 8,581,226,085

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 26,418,717,430 23,773,265,848 20,885,343,735 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 1,639,778,843 1,523,103,410 1,305,298,758 1,242,502,192
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 217,469,003 185,181,597 261,357,638 201,213,130

รวมรายได้ 1,857,247,846 1,708,285,007 1,566,656,396 1,443,715,322
ตน้ทุนจากการขาย (1,014,792,686) (978,706,595) (957,595,384) (928,368,649)
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (149,614,420) (141,299,697) (143,332,680) (140,010,058)

รวมต้นทุน (1,164,407,106) (1,120,006,292) (1,100,928,064) (1,068,378,707)

ก าไรขัน้ต้น 692,840,740 588,278,715 465,728,332 375,336,615
รายไดอ้ืน่ 21 145,671,434 162,696,044 1,054,117,435 889,726,255
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (197,548,033) (130,842,791) (166,161,717) (120,019,989)
ตน้ทุนทางการเงนิ 22 (342,024,905) (366,555,240) (337,735,184) (358,164,858)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 1,881,117,658 2,047,414,903 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,180,056,894 2,300,991,631 1,015,948,866 786,878,023
(ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 24 (42,847,843) (49,093,768) 16,446,803 6,447,074

ก าไรส าหรบัปี 2,137,209,051 2,251,897,863 1,032,395,669 793,325,097

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน :
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 18 1,769,703 - 1,769,703 -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 14 (353,941) - (353,941) -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 1,415,762 - 1,415,762 -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า
   งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย (22,148,436) (423,012) - -
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัรว่มและ
   การรว่มคา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 9.1 (12,418,877) (1,177,960) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (34,567,313) (1,600,972) - -

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี (33,151,551) (1,600,972) 1,415,762 -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2,104,057,500 2,250,296,891 1,033,811,431 793,325,097

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,137,209,022 2,251,897,827 1,032,395,669 793,325,097

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 29 36 - -

ก าไรส าหรบัปี 2,137,209,051 2,251,897,863 1,032,395,669 793,325,097

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,104,057,471 2,250,296,855 1,033,811,431 793,325,097

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 29 36 - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2,104,057,500 2,250,296,891 1,033,811,431 793,325,097

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 25 0.56 0.59 0.27 0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ผลก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนเกินทนุ ผลต่างของอตัรา จากการประมาณการ

จดัสรรแล้ว จากการรวมธรุกิจ แลกเปล่ียนจากการ ตามหลกัคณิตศาสตร์ ส่วนแบง่ รวมส่วนของ

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า เป็นทนุส ารอง ภายใต้การควบคมุ แปลงค่างบการเงิน ประกนัภยัส าหรบัโครงการ ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ผู้เป็นเจา้ของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เดียวกนั ของบริษทัย่อย ผลประโยชน์พนักงาน ของการร่วมค้า ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ เจา้ของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 2,566,235,433 3,576,558,531 - (1,864,616) (19,893,246) 12,576,977,891 73 12,576,977,964

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (778,005,000) - - - - (778,005,000) - (778,005,000)

ส ารองตามกฎหมาย 20 - - 39,666,255 (39,666,255) - - - - - - -

เงนิปันผลทีบ่รษิทัยอ่ยจ่ายใหส้่วนไดเ้สยี

ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - - - - - - - (36) (36)

การเพิม่หุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - 45 45

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 2,251,897,827 - (423,012) - (1,177,960) 2,250,296,855 36 2,250,296,891

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 4,000,462,005 3,576,558,531 (423,012) (1,864,616) (21,071,206) 14,049,269,746 118 14,049,269,864

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 4,000,462,005 3,576,558,531 (423,012) (1,864,616) (21,071,206) 14,049,269,746 118 14,049,269,864

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 2.2 - - - (1,431,260,052) - - - - (1,431,260,052) - (1,431,260,052)

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (1,162,800,000) - - - - (1,162,800,000) - (1,162,800,000)

ส ารองตามกฎหมาย 20 - - 51,619,783 (51,619,783) - - - - - - -

เงนิปันผลทีบ่รษิทัยอ่ยจ่ายใหส้่วนไดเ้สยี

ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - - - - - - - (40) (40)

การเพิม่หุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - 15 15

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 2,137,209,022 - (22,148,436) 1,415,762 (12,418,877) 2,104,057,471 29 2,104,057,500

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 3,491,991,192 3,576,558,531 (22,571,448) (448,854) (33,490,083) 13,559,267,165 122 13,559,267,287

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ก าไรสะสม ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ผลขาดทนุจากการประมาณการ

จดัสรรแล้ว ส่วนเกินทนุจาก ตามหลกัคณิตศาสตร์

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า เป็นทนุส ารอง การรวมธรุกิจภายใต้ ประกนัภยัส าหรบัโครงการ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ผลประโยชน์พนักงาน เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 833,464,285 1,278,364,530 (1,864,616) 8,565,905,988

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (778,005,000) - - (778,005,000)

ส ารองตามกฎหมาย 20 - - 39,666,255 (39,666,255) - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 793,325,097 - - 793,325,097

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 809,118,127 1,278,364,530 (1,864,616) 8,581,226,085

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 809,118,127 1,278,364,530 (1,864,616) 8,581,226,085

เงนิปันผลจ่าย 19 - - (1,162,800,000) - - (1,162,800,000)

ส ารองตามกฎหมาย 20 - - 51,619,783 (51,619,783) - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 1,032,395,669 - 1,415,762 1,033,811,431

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 627,094,013 1,278,364,530 (448,854) 8,452,237,516

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,180,056,894 2,300,991,631 1,015,948,866 786,878,023
รายการปรบัปรงุ

(กลบัรายการ) หนี้สงสยัจะสญู 815,622 (16,837,544) 815,622 (8,491,544)
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
   และสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 (1,881,117,658) (2,047,414,903) - -
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขาย (922,760) (567,306) (922,759) (288,666)
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (645,422) - (78,716) -
ค่าเสือ่มราคา 10 157,995,675 143,464,032 139,769,935 133,447,432
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติและ
   จ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 11 8,692,000 8,692,000 8,692,000 8,692,000
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 38,251,452 37,736,194 38,251,452 37,736,194
ค่าตดัจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 13,872,687 13,872,687 - -
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 3,568,716 6,053,103 3,568,716 6,053,103
รายไดเ้งนิปันผล (74,983,505) (74,983,505) (921,322,161) (804,281,964)
ดอกเบีย้รบั (47,948,721) (57,565,057) (131,789,193) (81,050,534)
ตน้ทุนทางการเงนิ 22 342,024,905 366,555,240 337,735,184 358,164,858

739,659,885 679,996,572 490,668,946 436,858,902
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ (9,926,649) 13,217,913 (32,175,756) 32,375,994
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (22,527,128) 28,084,068 36,735,750 30,863,911
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ - - 43,614,053 -
ค่าความนิยม - - 12,976,460 -
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 1,414,252 (2,193,951) 1,414,252 (2,193,951)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 10,906,595 3,385,682 7,848,585 4,183,851
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 10,307,012 (4,905,649) 8,830,043 (2,481,052)
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 17 (23,629,923) (8,558,736) (30,840,915) (8,558,736)
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 13,812,090 (6,792,595) 3,109,376 (3,372,338)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 720,016,134 702,233,304 542,180,794 487,676,581
ดอกเบีย้จ่าย (292,547,672) (363,292,838) (289,027,968) (354,902,456)
เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมด าเนินงาน 728,759,889 456,946,840 - -
ภาษเีงนิไดจ่้าย (62,630,962) (65,009,442) (10,713,285) (7,767,447)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,093,597,389 730,877,864 242,439,541 125,006,678

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดเพือ่จ่ายซื้อเงนิลงทุนเผื่อขาย (650,000,000) (530,000,000) (650,000,000) (300,000,000)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขาย 650,922,759 530,567,306 650,922,759 300,288,666

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 (230,490,552) (53,000,000) (4,137,490,000) (1,217,000,000)

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28 701,550,500 312,214,500 1,761,440,000 119,575,000

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (2,525,362,094) (432,422,900) - -

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - - (33,749,989)

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 9.1 (26,075,008) (320,577,500) (26,075,000) (126,577,500)

ดอกเบีย้รบั 47,590,310 57,925,599 89,340,135 75,335,025

เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมลงทุน 74,983,505 74,983,505 921,322,161 804,281,964

เงนิสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ (818,340,820) (320,643,545) (104,595,068) (164,739,403)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,374,176 - 224,766 -

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 (745,000) (1,639,000) (745,000) (1,639,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (2,771,592,224) (682,592,035) (1,495,655,247) (544,225,237)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,891,000,000 1,000,000,000 2,891,000,000 1,000,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (1,126,000,000) (1,000,000,000) (1,126,000,000) (1,000,000,000)

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 - (3,999,000,000) - (3,999,000,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 16 - 5,000,000,000 - 5,000,000,000

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิระยะยาว 16 (1,000,000) - (1,000,000) -

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ 16 - (8,969,489) - (8,969,489)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 19 (1,162,727,680) (777,997,581) (1,162,727,680) (777,997,581)

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัยอ่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มี

อ านาจควบคุม (40) (36) - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,601,272,280 214,032,894 1,601,272,320 214,032,930

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ (76,722,555) 262,318,723 348,056,614 (205,185,629)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 853,462,295 591,566,584 193,512,708 398,698,337

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ

ของบรษิทัยอ่ย (22,148,436) (423,012) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708

รายการท่ีมิใช่เงินสด

รายการทีม่ใิช่เงนิสดทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้

1) เจา้หนี้ค่าอาคาร และอุปกรณ์ 95,550,043 16,247,423 6,266,975 3,310,078

2) สิง่ตอบแทนทีจ่ะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกจิ 242,915,209 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

___________________________กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียน คือ ชัน้ 24 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9/241-242 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10250 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 
 
การประกอบธุรกจิของกลุ่มกจิการ คอื ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใหบ้รกิารการบรหิารจดัการน ้าเสยี ด าเนินธุรกจิดา้นพลงังาน
แสงอาทติย ์และการลงทุนในธุรกจิน ้า และพลงังาน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบายการบญัชี  
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงนิยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป  
 
การจดัท างบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคัญ
และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิการเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ  
ทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณี  
ทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาทีแ่ตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายการทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (TFRS 15) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน ในการก าหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ซึ่งก าหนดให้
กลุ่มกิจการต้องรบัรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รบัรู้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้า 
หรอืบรกิารไปยงัลูกค้าด้วยจ านวนเงนิที่สะท้อนถึงจ านวนเงนิที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากสนิค้าและบรกิารที่ได้โ อนไป 
แทนหลกัการรบัรู้รายได้ตามหลกัการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสนิค้าและบรกิารไปยงัผู้ซื้อตามมาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายได้จากสญัญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 
กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลูกค้ามาถือปฏิบัติ
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
เป็นรายการปรบัปรุงกับก าไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจการไม่ได ้
วธิปีฏบิตัทิีผ่่อนปรนส าหรบัสญัญาทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้และสญัญาทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายใต ้TFRS 15 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการ 
ที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการรบัรู้รายได้ส าหรบัค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยจะรบัรู้เมื่อได้
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ตามสญัญาแลว้ 
 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช ้TFRS 15 เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม รายการปรบัปรงุ ตามท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 
    
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 12,630,879,987 (1,431,260,052) 11,199,619,935 
ก าไรสะสม 4,000,462,005 (1,431,260,052) 2,569,201,953 
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ข้อมูลเปรยีบเทียบของรายการในงบการเงนิปีปัจจุบันตาม TFRS 15 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกับ 
การรบัรูร้ายไดฉ้บบัเดมิ มดีงันี้  
 
 งบทางการเงินรวม 

 
จ านวนเงิน 

ตามท่ีรายงาน 
ผลกระทบจาก 

มาตรฐานฉบบัท่ี 15 

จ านวนเงิน 
ตามมาตรฐาน 

รายไดฉ้บบัก่อน 
    
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 14,587,636,917 1,689,528,413 16,277,165,330 
ก าไรสะสม 3,491,991,192 1,689,528,413 5,181,519,605 
    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี    
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 1,881,117,658 258,268,361 2,139,386,019 
 
กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช ้
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ 
ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้
 

2.3 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (equity method) 
 
บรษิทัย่อย 
 
บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอืมีสทิธิ 
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อ านาจเหนือผู้ได้รบัการลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจในการควบคุม
บรษิทัย่อยจนถงึวัน้ทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ย วธิรีาคาทุน 
 
บรษิทัร่วม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี านาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม เงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
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เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กบัสทิธิและภาระผูกพนั 
ตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุนในการร่วมคา้
รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูม้ลูค่าภายหลงัวนัทีไ่ดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนของผูไ้ดร้บั
การลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมค้ามมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ 
ในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนไดเ้สยี 
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรอืได้จ่ายเงนิเพื่อช าระภาระผูกพันแทนบรษิัทร่วมหรือ 
การร่วมคา้ 
 

รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิในรายการ
ระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั ้นจะมหีลกัฐานว่าเกดิจาก
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรพัย์และหนี้สินของกิจการที่ถูกน ามารวม 
ดว้ยมูลค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวมตามมูลค่าทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ ในล าดบัสูงสุดทีต่้องจดัท า
งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อน 
ทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิการดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ  
 

ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กิดขึน้หรอืรบัมา 
และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม 
 

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกันกบัส่วนได้เสยีของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการ 
ที่ถูกน ามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ  
โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการนี้ออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก าไรสะสม 
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 
งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงิน 
ของกจิการและกลุ่มกจิการ 
 
รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการ
หรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูค่าใหม่ 
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่าสนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมีการรบัรู้รายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุน
ของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไว้ในก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้
ในก าไรขาดทุนดว้ย 
 
กลุ่มกจิการ 
 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง) 
ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงนิได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนอ 
งบการเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
- รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงินสดในมือ เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม   
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า และเงนิเบกิเกนิบญัช ี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

2.6 ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัช าระ ในกรณี 
ทีม่สี่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญักลุ่มกจิการจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
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2.7 เงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่นแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

เงนิลงทุนรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่หมายถงึมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้
ค่าใชจ้่ายในการท ารายการ 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง 
ผลสะสมของรายการก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจา้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน
งบก าไรขาดทุน กรณีที่จ าหน่ายเงนิลงทุนที่ถอืไว้ในตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัช ี
ของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
 

2.8 อาคาร และอปุกรณ์ 
 

อาคาร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ  
ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อทีปั่นส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์เท่ากบั
มลูค่าคงเหลอืดงัต่อไปนี้ 
 

  จ านวนปี   
ส่วนปรบัปรุงอาคาร  5 และ 10 ปี   
อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 30 ปี 
เครื่องมอื 5 และ 15 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
ท่อน ้าดบิ 25 ปี 
ระบบผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 30 ปี 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 30 ปี 
ระบบผลติไฟฟ้าแผงพลงังานแสงอาทติย ์ 5 - 25 ปี 
 

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ 
รอบระยะเวลารายงาน 
 

ผลก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก าไรหรอืขาดทุนอื่น – สทุธ ิ
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2.9 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า 
ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดหรอืกลุ่ม 
ของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยมดงักล่าวขึ้น  
โดยหน่วยที่ก่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ทีสุ่ดที่กลุ่มกจิการ 
ทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืส่วนงานด าเนินงาน  

 
2.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี (Exclusive right) 

 
สิทธิในการจดัจ าหน่ายน ้าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้มาจากการซื้อธุรกิจ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัซื้อธุรกิจ ค่าสิทธิในการจดัจ าหน่ายน ้ามีระยะเวลา 50 ปีนับตัง้แต่วนัเริม่ต้นสญัญาในแต่ละโครงการ ซึ่งจะไม่มีการ 
ตรีาคาเพิม่ แตจ่ะมกีารทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และปรบัปรุงหากการดอ้ยค่าเกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมดูแลระบบน ้า 

 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมดูแลระบบน ้ าจะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง  
ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกนิ 3 ปี 

 
2.11 สิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพ่ืออตุสาหกรรม 

 
สทิธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม แสดงในราคาทุนหกัค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า   
(ถา้ม)ี ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง ตลอดระยะเวลา 25 ปี ตามอายสุญัญา 

 
2.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกิจการไม่ตัดจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า  
เป็นประจ าทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า ส าหรบัสินทรพัย์อื่น  
กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน โดยมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รบัคืน 
หมายถงึ จ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปกลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
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2.13 สญัญาเช่าระยะยาว 
 
สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 
 
เงนิทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 
สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 
รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา 
การใหเ้ช่า 
 

2.14  เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัท า รายการที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะน าไปรวมค านวณ
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธ รรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
และตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานัน้ได้มีการปฏิบัติตามแล้ว  
หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมลูค่าตามบัญชขีองหนี้สนิทางการเงนิทีส่ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิการอื่น 
และสิง่ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถงึสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมา จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนทางการเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสทิธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรู ้
ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น หรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรง
ไปยงัส่วนของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันค านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคบัใช้อยู่ หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีล
บงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณี 
ที่การน ากฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที ่
คาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรบัรู้เริม่แรกของรายการสินทรพัย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ 

ต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชทีี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน าจ านวน
ผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ  
ตามกฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจดัเก็บ 
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
รบัรูต้ามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ านวน 
ทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม 
เมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ  
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ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงานจะไดร้บัเมื่อเกษียณอายุ โดยมกัขึ้นอยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้ 
ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทน 
ในตลาดของ พันธบัตรรฐับาล  ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบก าหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดทีเ่กิดขึน้ และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน  
 

2.17 การประมาณหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัท าไว้ อนัเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต  
ซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ
จ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั 
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรู้เป็นดอกเบีย้จ่าย 
 

2.18 ทุนเรอืนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจา้ของ 
 

2.19 การรบัรู้รายได้  
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่จะไดร้บัช าระ
เมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาที่มหีลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรอืให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องบนัทึก
รายได้โดยแยกแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิออกจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระ 
ทีต่้องปฏบิตัติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละ
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
กลุ่มกจิการมกีารรบัรูร้ายไดแ้ต่ละประเภท ดงันี้ 
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รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายน ้ าเพื่ ออุตสาหกรรม ณ จุดใดจุดหนึ่ งของเวลาเมื่อได้โอนการควบคุมน ้ า  
เพื่ออุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้า ณ จุดส่งมอบ ซึ่งการโอนการควบคุมเกิดขึน้เมื่อกลุ่มกิจการได้น าส่งน ้าเพื่ออุตสาหกรรมไปยงั
จุดหมายที่ลูกค้าได้ระบุไว้ตามสญัญา โดยรายได้จากการจ าหน่ายน ้า เพื่ออุตสาหกรรมในลักษณะดงักล่าวจะรบัรู้ตามราคา 
ของรายการซึง่คาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัสุทธจิากภาษขีาย เงนิคนืและส่วนลด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการน ้าเสยี 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากการให้บรกิารจดัการน ้าเสยี เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาการให้บรกิาร ตลอดช่วงเวลา 
ทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตัิ (over time) เมื่อได้ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ตามสญัญาแล้ว ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการได้รบัสิง่ตอบแทน
เกินกว่าบริการที่ให้ กลุ่มกิจการจะรับรู้สิ่ งตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวเป็นหนี้สินตามสัญญากับลูกค้า ในทางกลับกัน  
ถา้กลุ่มกจิการไดร้บัสิง่ตอบแทนน้อยกว่าบรกิารทีใ่ห ้กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ ิง่ตอบแทนส่วนต ่าดงักล่าวเป็นสนิทรพัยต์ามสญัญากบัลูกคา้ 
 
รายไดค้่าเช่า 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่าแบบต่อเน่ืองตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึรอบระยะเวลา
การช าระเงนิตามสญัญา 
 
รายไดด้อกเบี้ยรบั 
 
รายได้ดอกเบี้ยรบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิของช่วงเวลาหนึ่ง จนถึงวนัครบอายุ
และพจิารณาจากจ านวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี าหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มกจิการ 

 
รายไดเ้งนิปันผล 
 
รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อเกดิสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
รายไดอ้ืน่ 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกิจการรบัรูส้นิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญาเมื่อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายได้จากการปฏิบตัติามภาระทีต่้องปฏิบตัติามสญัญา ก่อนที ่
จะรบัช าระหรอืถงึก าหนดช าระตามสญัญา 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้หนี้สินที่เกิดจากสญัญาเมื่อได้รบัช าระจากลูกค้าหรอืถึงก าหนดช าระตามสญัญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบัต ิ
ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สนิที่เกิดจากสญัญาหลังจากหกักลบกับสนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญานัน้ ๆ ในแต่ละสญัญา 
ทีท่ ากบัลูกคา้ 
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องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่มกีารท าสญัญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการช าระเงนิ
ของลูกคา้จะไม่เกนิหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไม่ไดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูค่าของเงนิ (Time value of money) 
 

2.20 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจการจะรบัรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้รบัการอนุมตัิ 
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

2.21 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิในส่วนงานดา้นธุรกจิน ้า ธุรกจิพลงังาน และบรษิทัโฮลดิง้ 
 

3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิการย่อมมคีวามเสี่ยงทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 
(รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นการจดัการความผนัผวนของตลาดการเงิน 
และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที ่
จะเป็นไปได้ คณะกรรมการของกลุ่มกิจการได้ก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสีย่งและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายบรหิารทางการเงนิส่วนกลาง (ส่วนงานบรหิารทางการเงนิของกลุ่มกจิการ) รวมถงึ
การระบุ การประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิดว้ยการร่วมมอือย่างใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิาร 
 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส าคญัจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี้ 
และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ทางการเงนิเพื่อป้องกนัความเสี่ ยงที่เกิดจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 
 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงจากการที่กลุ่มกิจการไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาใช้ในการด าเนินธุรกิจได ้ 
ทัง้นี้จ านวนเงนิสดทีม่อีย่างเพยีงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเสีย่งของสภาพคล่องอย่างรอบคอบส าหรบัการด าเนินงาน
ของกลุ่มกจิการ ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนของกลุ่มกิจการแสดงให้เห็นไดจ้ากการทีก่ลุ่มกจิการมวีงเงนิในการกู้ยมื 
ทีไ่ดม้กีารตกลงไวแ้ลว้อย่างเพยีงพอ 
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ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนัียส าคญั กลุ่มกิจการมนีโยบายที่เหมาะสมเพื่อท าให้
เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ขายสนิค้าและให้บรกิารแก่ลูกค้าที่มปีระวตัิสนิเชื่อและมรีะดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่เหมาะสม ในการ 
เข้าท าสญัญากับคู่ส ัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการเงินสด กลุ่มกิจการเลือกที่จะท ารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพ 
และมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว กลุ่มกิจการไม่มี
สนิทรพัยท์ีต่อ้งอา้งองิอตัราดอกเบีย้อย่างมนีัยส าคญั 
 

3.2 มูลค่ายุติธรรม 
 
มลูคา่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2 : ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคา) ส าหรบัสนิทรพัย์นัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : ได้แก่ ข้อมูลส าหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่  

สามารถสงัเกตได)้ 
 

4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
 
มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมูลค่ายุตธิรรมหักดว้ยต้นทุนในการจ าหน่าย 
การค านวณนี้ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 13 อตัราการเติบโต
ดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตทีร่วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมของหน่วยสนิทรพัย์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู่ 
 
ประมาณการหนี้สนิจากธรุกจิน ้า 
 
กลุ่มกิจการประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน ้าโดยคิดค านวณจากค่าตอบแทนรายปีตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่า
ด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี  ซึ่งไดม้กีารพจิารณาถงึยอดขายและการบรกิาร ราคา และ
ปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง กลุ่มกจิการพจิารณากระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะจ่ายในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
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อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 
 
ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 
เมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ข้อสมมตฐิานที่ใช้และผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 18 
 
การจดัประเภทรายการของการร่วมการงาน 
 
กลุ่มกจิการถือสทิธใินการออกเสยีงมากกว่ารอ้ยละ 50 ในของการร่วมการงานของกลุ่มกจิการ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไดข้้อสรุปว่า 
มกีารควบคุมร่วมในการร่วมการงานภายใต้สญัญาที่ตกลงร่วมกนัซึ่งจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ร่วมการงาน 
ทุกราย กลุ่มกจิการและคู่สญัญามสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงาน 
 

5 การจดัการเงินทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ 
กลุ่มกจิการเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม
เพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนกลุ่มกิจการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้นการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ 
 

6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจการรายงานส่วนงานด าเนินงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ส่วนงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาว่าคอื คณะกรรมการบรหิารทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 
ปัจจยัที่ใช้ในการก าหนดส่วนงานที่รายงาน ได้แก่ ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยแยกเป็นสามส่วนงานที่รายงาน ได้แก่  
(1) ธุรกจิน ้า (2) ธุรกจิพลงังาน และ (3) บรษิทัโฮลดิง้ 
 
รายได้ระหว่างส่วนงานของกลุ่มกิจการมีการต่อรองราคากันอย่างอิสระในลกัษณะของผู้ที่ไม่มคีวามเกี่ยวข้องกนั รายได้จากลูกค้า
ภายนอกทีร่ายงานแก่คณะกรรมการนัน้วดัมลูคา่ลกัษณะเดยีวกนักบัมลูค่าในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของแต่ละส่วนงานทีร่ายงาน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน บริษทัโฮลด้ิง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          
รายไดจ้ากการขาย 1,639,715,710 - 63,133 - 1,639,778,843 1,523,103,410 - - 1,523,103,410 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 207,274,027 10,194,976 - - 217,469,003 182,013,130 3,168,467 - 185,181,597 
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,846,989,737 10,194,976 63,133 - 1,857,247,846 1,705,116,540 3,168,467 - 1,708,285,007 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 527,824,119 (15,384,568) (1,362,544) (15,784,300) 495,292,707 472,344,190 (14,116,004) (792,262) 457,435,924 
รายไดอ้ื่น 3,105,795 142,511,722 730 53,187 145,671,434 7,544,114 155,123,599 28,331 162,696,044 
ตน้ทุนทางการเงนิ (72,841,472) (268,676,968) (506,465) - (342,024,905) (79,430,104) (287,125,136) - (366,555,240) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน          
   ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 1,894,588,338 (13,470,680) - 1,881,117,658 - 2,047,414,903 - 2,047,414,903 
ภาษเีงนิได ้ (32,919,281) (9,928,562) - - (42,847,843) (28,821,467) (20,272,301) - (49,093,768) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 425,169,161 1,743,109,962 (15,338,959) (15,731,113) 2,137,209,051 371,636,733 1,881,025,061 (763,931) 2,251,897,863 
          

ก าไรสทุธสิ่วนทีเ่ป็นส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม     (29)    (36) 
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่     2,137,209,022    2,251,897,827 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายตามส่วนงาน 198,791,380 20,020,434 -  218,811,814 188,652,437 15,112,476 - 203,764,913 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามส่วนงาน มดีงันี้ 
 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน      
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนตามส่วนงาน 5,995,949,378 15,588,039,278 2,760,461,450 - 24,344,450,106 
สนิทรพัยอ์ื่น      
   สนิทรพัยอ์ื่นตามส่วนงาน 989,883,985 1,020,819,841 38,265,047 25,298,451 2,074,267,324 
รวมสนิทรพัย์ 6,985,833,363 16,608,859,119 2,798,726,497 25,298,451 26,418,717,430 
      

หนี้สนิตามส่วนงาน 4,701,864,111 7,897,021,812 17,052,050 243,512,170 12,859,450,143 
 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน      
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนตามส่วนงาน 5,815,977,169 15,883,690,645 - - 21,699,667,814 
สนิทรพัยอ์ื่น      
   สนิทรพัยอ์ื่นตามส่วนงาน 743,801,096 1,328,167,501 - 1,629,437 2,073,598,034 
รวมสนิทรพัย์ 6,559,778,265 17,211,858,146 - 1,629,437 23,773,265,848 
      

หนี้สนิตามส่วนงาน 1,867,153,894 7,856,621,321 - 220,769 9,723,995,984 
 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีแ่สดงขา้งตน้นี้ หมายถงึ สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนนอกเหนอืจากเครื่องมอืทางการเงนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ส่วนงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 
 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน บริษทัโฮลด้ิง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 601,476,997 106,275,794 21,540,062 25,298,451 754,591,304 334,898,688 516,934,170 1,629,437 853,462,295 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 11,872,208,582 2,715,428,335 - 14,587,636,917 - 12,630,879,987 - 12,630,879,987 
ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ - 737,554,465 - - 737,554,465 - 724,116,727 - 724,116,727 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ - 253,557,521 - - 253,557,521 - 267,430,208 - 267,430,208 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,342,691,176 562,511,057 45,033,115 - 3,950,235,348 3,115,260,267 99,056,070 - 3,214,316,337 
สทิธเิพื่อด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้า          
   เพื่ออุตสาหกรรม - สุทธ ิ 117,306,279 - - - 117,306,279 125,998,279 - - 125,998,279 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 1,918,164,164 - - - 1,918,164,164 1,955,670,616 - - 1,955,670,616 
ค่าความนิยม 610,669,873 2,162,207,653 - - 2,772,877,526 610,669,873 2,162,207,653 - 2,772,877,526 
อื่น ๆ 395,524,874 914,544,047 16,724,985 - 1,326,793,906 417,280,542 811,233,331 - 1,228,513,873 
รวมสนิทรพัย ์ 6,985,833,363 16,608,859,119 2,798,726,497 25,298,451 26,418,717,430 6,559,778,265 17,211,858,146 1,629,437 23,773,265,848 

 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิสด 263,621 366,977 213,621 336,977 
เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 754,327,683 853,095,318 541,355,701 193,175,731 
รวม 754,591,304 853,462,295 541,569,322 193,512,708 
 
เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบีย้ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) 
     
เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 

 
8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 148,076,199 150,386,633 98,017,038 105,249,888 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (10,041,921) (9,226,299) (10,041,921) (9,226,299) 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 138,034,278 141,160,334 87,975,117 96,023,589 
ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 28) 24,928,874 31,226,621 46,170,433 44,689,649 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 4,674,721 2,100,030 3,892,343 949,115 
รายไดค้า้งรบั 63,596,707 60,691,824 86,650,605 52,195,528 
เงนิปันผลคา้งรบั 564,287,076 31,450,592 - - 
ลูกหนี้อื่น 15,856,987 2,443,320 52,798,197 9,819,623 
รวม 811,378,643 269,072,721 277,486,695 203,677,504 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 124,510,610 115,888,685 74,848,415 70,751,940 
เกนิก าหนดช าระ     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 13,523,668 25,271,649 13,126,702 25,271,649 
3 - 6   เดอืน 706,281 992,247 706,281 992,247 
6 - 12 เดอืน 1,913,367 2,878,948 1,913,367 2,878,948 
เกนิกว่า 12 เดอืน 7,422,273 5,355,104 7,422,273 5,355,104 

 148,076,199 150,386,633 98,017,038 105,249,888 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (10,041,921) (9,226,299) (10,041,921) (9,226,299) 
รวม 138,034,278 141,160,334 87,975,117 96,023,589 

 

9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในการร่วมค้า 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

         

บรษิทัร่วม:         
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั ไทย ผลติและ 

จ าหน่ายไฟฟ้า 
35 35 7,894 8,913 - - 

บรษิทัร่วมทีไ่ม่มสีาระส าคญั     6,694 3,718 - - 
รวม     14,588 12,631 - - 
         

การร่วมคา้:         
การร่วมคา้ทีไ่ม่มสีาระส าคญั     738 724 159 133 
รวม     738 724 159 133 

 
กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในการค ้าประกนัเงนิกู้ของบรษิทัร่วม โดยใชหุ้น้สามญัของบรษิทัร่วมนัน้ ๆ และการค ้าประกนั
วงเงนิหนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารของบรษิทัร่วมและการร่วมค้า โดยบรษิทัย่อยทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ ๆ  
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,630,879,987 10,626,537,022 
การลงทุนเพิม่ 2,768,277,303 432,422,900 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 2,591,000 - 
สว่นแบง่ผลก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,846,172,983 2,010,951,777 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี(หมายเหตุฯ 2.2) (1,431,260,052) - 
เงนิปันผลรบั (1,229,024,304) (439,031,712) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 14,587,636,917 12,630,879,987 
 
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 564,287,076 92,352,679 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั 114,625,832 48,463,128 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั 107,780,595 53,678,963 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั 128,491,376 7,603,040 
บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั 109,558,806 18,382,350 
อื่น ๆ 204,280,619 218,551,552 
รวม 1,229,024,304 439,031,712 
 
เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท Cua Lo Water Supply Joint Stock Company ซึ่งเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม โดยเป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในสาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม เป็นจ านวน 2,283,787 หุ้น มมีูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10,000 ดองเวยีดนาม โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 47 
โดยกลุ่มกจิการจ่ายซื้อเป็นจ านวนทัง้สิน้ 23,455,517,400 ดองเวยีดนาม เทยีบเท่า 32,157,514 บาท 
 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Duong River Surface Water Plant Joint Stock 
Company ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น ้าประปาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นจ านวน 33,986,774 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม  
โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 โดยกลุ่มกิจการได้ช าระเงนิค่าหุ้นบางส่วนแล้วเป็นจ านวน 1,886,265,957,000 ดองเวยีดนาม 
เทยีบเท่า 2,451,235,290 บาท 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอยีดสิง่ตอบแทนทีจ่่ายและสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าส าหรบัการซื้อกจิการทีม่สีาระส าคญั ณ วนัทีซ่ื้อ มดีงันี้ 
 

 บาท 
  
สิง่ตอบแทนทีจ่า่ย  
เงนิสด 2,451,235,290 
สิง่ตอบแทนทีจ่ะจ่ายในอนาคต 242,915,209 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่าย 2,694,150,499 
 
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 127,885,277 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 180,344,317 
สนิคา้คงเหลอื 1,031,470 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 248,569,800 
อาคาร และอุปกรณ์ 5,274,688,004 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 4,673,832 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (177,320,681) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (49,424,133) 
เงนิกูร้ะยะยาว (4,509,272,444) 
สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ 1,101,175,442 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ 34) 374,399,650 
ค่าความนิยม 2,319,750,849 
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 2,694,150,499 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัของสิง่ตอบแทนทีจ่ะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกจิเป็นเงนิสด โดยขึน้อยู่กบัการที่คู่สญัญาไดป้ฏบิตัิ
ตามขอ้ตกลงทีไ่ดต้กลงกบักลุ่มกจิการไว ้
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ไดม้า โดยกลุ่มกิจการ 
จะปรบัปรุงรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมและราคาทีต่กลงซื้อขายเมื่อขัน้ตอนเหล่านี้เสรจ็สิ้น 
 

รายการเคลื่อนไหวของส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 724,116,727 392,305,890 132,825,000 6,247,500 
การลงทุนเพิม่ 26,075,008 320,577,500 26,075,000 126,577,500 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (15,009,877) (1,177,960) - - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 34,944,675 36,463,126 - - 
เงนิปันผลรบั (32,572,068) (24,051,829) - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 737,554,465 724,116,727 158,900,000 132,825,000 
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ในระหว่างปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัท กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอ็มท ีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั ได้ออก
หุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่กลุ่มกจิการไดซ้ื้อหุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบับรษิทัร่วม 
ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรุปส าหรบับรษิทัร่วมทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ ขอ้มลูทางการเงนิทีเ่ปิดเผยเป็น
จ านวนทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัร่วม ซึ่งไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรุงทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัติามวธิสี่วนไดเ้สยี 
รวมถงึการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรงุเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ผลการด าเนินงานโดยสรุป   
รายได ้ 10,951,256,418 12,293,643,285 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,572,321,154 3,847,182,577 
ภาษเีงนิได ้ 339,890,028 39,461,606 
ก าไรส าหรบัปี 1,912,211,182 3,886,644,183 
   
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 1,912,211,182 3,886,644,183 
   
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 564,287,076 92,352,679 
   
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป   
สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 8,297,758,031 7,408,308,582 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 32,816,247,881 32,712,798,672 
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม (3,615,946,073) (4,317,401,153) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนรวม (14,941,725,232) (10,336,051,766) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 22,556,334,607 25,467,654,335 
   
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม  รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 35 
มลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัร่วม 7,894,412,075 8,913,374,035 
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บรษิทัร่วมและการร่วมคา้แต่ละรายไม่มสีาระส าคญั 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยีรวมของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ที่ไม่มสีาระส าคญัทัง้หมด 
ซึง่ถูกบนัทกึโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

มูลคา่ตามบญัชีโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั 6,693,224,842 3,717,505,952 
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม:   
ก าไรส าหรบัปี 869,536,985 650,647,923 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,591,000 - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 872,127,985 650,647,923 
   

มูลคา่ตามบญัชีโดยรวมของการร่วมค้าแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั 737,554,465 724,116,727 
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า:   
ก าไรส าหรบัปี 34,944,675 36,463,126 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (15,009,877) (1,177,960) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 19,934,798 35,285,166 

 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านัน้  
ซึง่สดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 

 
สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/  

ส่วนได้เสียใน 
ความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียใน 
ความเป็นเจ้าของท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจการ 

ช่ือ 
ประเทศท่ี 

จดทะเบียนจดัตัง้ 
 
ลกัษณะของธรุกิจ 

พ.ศ.2562 
ร้อยละ 

พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

พ.ศ.2562 
ร้อยละ 

พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

       

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั ไทย พฒันาบรหิารและ 100 100 - - 
     จดัการทรพัยากรน ้า     
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั  
   และบรษิทัยอ่ย 

ไทย Holding Company 100 100 - - 

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี่ 2 จ ากดั ไทย Holding Company - - 100 100 
   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร์ จ ากดั ไทย ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 100 100 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  
   และบรษิทัย่อย 

ไทย Holding Company 100 100 - - 

   WHAUP (SG) 1 PTE. LTD และบรษิทัย่อย สงิคโปร ์ Holding Company - - 100 100 
   WHAUP (SG) 2 PTE. และบรษิทัยอ่ย สงิคโปร ์ Holding Company - - 100 100 
   WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD สงิคโปร ์ Holding Company - - 100 - 
   WHAUP Nghe An Joint Stock Company เวยีดนาม ใหบ้รกิารน ้าเพื่อการ 

   อุตสาหกรรมและ 
   การบ าบดัน ้าเสยี 

- - 100 100 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 9,324,499,944 9,290,749,955 
การลงทุนเพิม่ - 33,749,989 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 9,324,499,944 9,324,499,944 
 
เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิัท WHAUP (SG) 2DR PTE.LTD. ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นที่ประเทศสงิคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกบัการลงทุนในธุรกจิน ้าในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม โดยจดทะเบยีนหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น หุ้นละ 1 ดอลลาร์
สหรฐัอเมริกา เป็นจ านวนเงนิ 100,000 ดอลลาร์สหรฐัอเมริกา กลุ่มกิจการถือหุ้นสามญัดงักล่าวจ านวน 100,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 
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10 อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

  
งบการเงินรวม 

         ระบบผลิตไฟฟ้า    
ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั แผงพลงังาน งานระหวา่ง  

 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องมอื เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพ่ืออตุสาหกรรม น ้าเสีย แสงอาทิตย ์ ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
            
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561            
ราคาทุน 7,238,269 271,273,919 122,473,298 7,481,085 - 1,870,756,752 823,784,153 207,306,222 - 270,892,558 3,581,206,256 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,547,165) (28,614,799) (58,978,142) (1,553,874) - (248,271,847) (139,539,725) (12,591,352) - - (492,096,904) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,691,104 242,659,120 63,495,156 5,927,211 - 1,622,484,905 684,244,428 194,714,870 - 270,892,558 3,089,109,352 
            
ส าหรบัปีส้ินสุด            
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561            
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,691,104 242,659,120 63,495,156 5,927,211 - 1,622,484,905 684,244,428 194,714,870 - 270,892,558 3,089,109,352 
การซื้อเพิม่ขึน้ 1,986,849 - 4,861,410 2,983,972 672,897 10,194,696 - 73,598 - 247,897,595 268,671,017 
การโอนเขา้ (ออก) 567,546 - 5,573,635 1,986,053 - 161,021,700 131,390,417 85,631,720 35,476,439 (421,647,510) - 
ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี 
 (หมายเหตุฯ 23) 

 
(1,071,535) 

 
(9,148,972) 

 
(10,058,117) 

 
(2,120,615) 

 
(89,228) 

 
(80,166,782) 

 
(30,028,363) 

 
(9,540,631) 

 
(1,239,789) 

 
- 

 
(143,464,032) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 
            
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561            
ราคาทุน 9,792,664 271,273,919 132,908,343 12,451,110 672,897 2,041,973,148 955,174,570 293,011,540 35,476,439 97,142,643 3,849,877,273 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,618,700) (37,763,771) (69,036,259) (3,674,489) (89,228) (328,438,629) (169,568,088) (22,131,983) (1,239,789) - (635,560,936) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 
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งบการเงินรวม 

         ระบบผลิตไฟฟ้า    
ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั แผงพลงังาน งานระหวา่ง  

 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องมอื เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพ่ืออตุสาหกรรม น ้าเสีย แสงอาทิตย ์ ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
            
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562            
ราคาทุน 9,792,664 271,273,919 132,908,343 12,451,110 672,897 2,041,973,148 955,174,570 293,011,540 35,476,439 97,142,643 3,849,877,273 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,618,700) (37,763,771) (69,036,259) (3,674,489) (89,228) (328,438,629) (169,568,088) (22,131,983) (1,239,789) - (635,560,936) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 
            
ส าหรบัปีส้ินสุด            
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562            
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 6,173,964 233,510,148 63,872,084 8,776,621 583,669 1,713,534,519 785,606,482 270,879,557 34,236,650 97,142,643 3,214,316,337 
การซื้อเพิม่ขึน้ 4,462,472 740,000 7,328,992 622,888 - 9,327,363 219,104 - - 874,942,621 897,643,440 
การโอนเขา้ (ออก) 1,075,000 - 13,377,385 176,000 - 88,140,383 58,150,935 13,753,385 168,802,953 (343,476,041) - 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (146,050) - - - - (3,582,704) (3,728,754) 
ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี 

(หมายเหตฯุ 23) 
 

(1,776,884) 
 

(9,157,588) 
 

(10,873,024) 
 

(2,495,670) 
 

(113,276) 
 

(83,357,954) 
 

(33,246,761) 
 

(10,408,612) 
 

(6,565,906) 
 
- 

 
(157,995,675) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 9,934,552 225,092,560 73,705,437 7,079,839 324,343 1,727,644,311 810,729,760 274,224,330 196,473,697 625,026,519 3,950,235,348 
            
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562            
ราคาทุน 15,330,136 272,013,919 153,614,720 13,249,998 485,981 2,139,440,894 1,013,544,609 306,764,925 204,279,392 625,026,519 4,743,751,093 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,395,584) (46,921,359) (79,909,283) (6,170,159) (161,638) (411,796,583) (202,814,849) (32,540,595) (7,805,695) - (793,515,745) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 9,934,552 225,092,560 73,705,437 7,079,839 324,343 1,727,644,311 810,729,760 274,224,330 196,473,697 625,026,519 3,950,235,348 

 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั งานระหวา่ง  
 อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เครือ่งมอื เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพือ่อตุสาหกรรม น ้าเสีย ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561           
ราคาทุน 7,238,269 271,273,919 117,729,735 7,481,085 - 1,845,813,294 613,598,672 207,306,222 164,671,787 3,235,112,983 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,547,165) (28,614,799) (55,851,093) (1,553,874) - (241,693,453) (62,440,611) (12,591,352) - (405,292,347) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,691,104 242,659,120 61,878,642 5,927,211 - 1,604,119,841 551,158,061 194,714,870 164,671,787 2,829,820,636 

           
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561           
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,691,104 242,659,120 61,878,642 5,927,211 - 1,604,119,841 551,158,061 194,714,870 164,671,787 2,829,820,636 
การซื้อเพิม่ขึน้ 1,943,629 - 4,081,136 2,983,972 672,897 10,194,696 - 73,598 120,790,608 140,740,536 
การโอนเขา้ (ออก) 532,710 - 5,573,636 1,986,053 - 161,021,700 13,348,730 85,631,721 (268,094,550) - 
ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี (หมายเหตุฯ 23) (1,071,193) (9,148,972) (9,884,264) (2,120,615) (89,228) (79,237,328) (22,355,201) (9,540,631) - (133,447,432) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 

           
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561           
ราคาทุน 9,714,608 271,273,919 127,384,507 12,451,110 672,897 2,017,029,690 626,947,402 293,011,541 17,367,845 3,375,853,519 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,618,358) (37,763,771) (65,735,357) (3,674,489) (89,228) (320,930,781) (84,795,812) (22,131,983) - (538,739,779) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรบัปรงุ อาคารและ  อปุกรณ์และ   ระบบผลิตน ้า ระบบบ าบดั งานระหวา่ง  
 อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เครือ่งมอื เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ท่อน ้าดิบ เพ่ืออตุสาหกรรม น ้าเสีย ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562           
ราคาทุน 9,714,608 271,273,919 127,384,507 12,451,110 672,897 2,017,029,690 626,947,402 293,011,541 17,367,845 3,375,853,519 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,618,358) (37,763,771) (65,735,357) (3,674,489) (89,228) (320,930,781) (84,795,812) (22,131,983) - (538,739,779) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 

           
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562           
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 6,096,250 233,510,148 61,649,150 8,776,621 583,669 1,696,098,909 542,151,590 270,879,558 17,367,845 2,837,113,740 
การซื้อเพิม่ขึน้ 4,206,172 - 7,206,092 567,532 - 9,191,849 219,104 - 86,161,216 107,551,965 
การโอนเขา้ (ออก) 1,075,000 - 13,377,386 176,000 - 69,682,439 1,000,000 13,753,385 (99,064,210) - 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (146,050) - - - - (146,050) 
ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี (หมายเหตฯุ 23) (1,749,608) (9,148,972) (10,592,283) (2,494,822) (113,276) (82,297,906) (22,964,456) (10,408,612) - (139,769,935) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 9,627,814 224,361,176 71,640,345 7,025,331 324,343 1,692,675,291 520,406,238 274,224,331 4,464,851 2,804,749,720 

           
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562           
ราคาทุน 14,995,780 271,273,919 147,967,985 13,194,642 485,981 2,095,903,978 628,166,506 306,764,926 4,464,851 3,483,218,568 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,367,966) (46,912,743) (76,327,640) (6,169,311) (161,638) (403,228,687) (107,760,268) (32,540,595) - (678,468,848) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 9,627,814 224,361,176 71,640,345 7,025,331 324,343 1,692,675,291 520,406,238 274,224,331 4,464,851 2,804,749,720 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ค่าเสื่อมราคารบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงัรายละเอยีดนี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ตน้ทุนจากการขาย 100,921,353 95,104,610 88,843,360 85,088,010 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 54,966,763 46,581,103 48,819,016 46,581,103 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 2,107,559 1,778,319 2,107,559 1,778,319 
 157,995,675 143,464,032 139,769,935 133,447,432 

 
11 สิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพือ่อตุสาหกรรม - สุทธิ 

 
บรษิทัท าสญัญาเพื่อไดร้บัสทิธใินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ระยะเวลาใหส้ทิธติามสญัญามกี าหนด 25 ปี โดยสญัญานี้ 
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จนถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2576 
 
รายการเคลื่อนไหวของสทิธเิพื่อด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
วนัท่ี 1 มกราคม   
ราคาทุน 217,300,000 217,300,000 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (91,301,721) (82,609,721) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 125,998,279 134,690,279 
   
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 125,998,279 134,690,279 
การตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (หมายเหตุฯ 23) (8,692,000) (8,692,000) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 117,306,279 125,998,279 
   
วนัท่ี 31 ธนัวาคม   
ราคาทุน 217,300,000 217,300,000 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (99,993,721) (91,301,721) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 117,306,279 125,998,279 

 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,989,815,619 1,952,191 1,991,767,810 
การซื้อเพิม่ขึน้ - 1,639,000 1,639,000 
การตดัจ าหน่ายในระหว่างปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (833,975) (37,736,194) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 2,052,469,461 3,672,800 2,056,142,261 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (99,556,061) (915,584) (100,471,645) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
การซื้อเพิม่ขึน้ - 745,000 745,000 
การตดัจ าหน่ายในระหว่างปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (1,349,233) (38,251,452) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 1,916,011,181 2,152,983 1,918,164,164 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 2,052,469,461 4,417,800 2,056,887,261 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (136,458,280) (2,264,817) (138,723,097) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,916,011,181 2,152,983 1,918,164,164 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลิตและจ าหน่ายน ้า
เพ่ืออตุสาหกรรมและ
บริหารจดัการน ้าเสีย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม 
ดแูลระบบน ้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,989,815,619 1,952,191 1,991,767,810 
การซื้อเพิม่ขึน้ - 1,639,000 1,639,000 
การตดัจ าหน่ายในระหว่างปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (833,975) (37,736,194) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 2,052,469,461 3,672,800 2,056,142,261 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (99,556,061) (915,584) (100,471,645) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,952,913,400 2,757,216 1,955,670,616 
การซื้อเพิม่ขึน้ - 745,000 745,000 
การโอนสทิธริะหว่างปี (43,614,053) - (43,614,053) 
การตดัจ าหน่ายในระหว่างปี (หมายเหตุฯ 23) (36,902,219) (1,349,233) (38,251,452) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 1,872,397,128 2,152,983 1,874,550,111 
    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 2,008,855,408 4,417,800 2,013,273,208 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (136,458,280) (2,264,817) (138,723,097) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,872,397,128 2,152,983 1,874,550,111 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กก าหนดตามส่วนงานธุรกจิ ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ธุรกจิพลงังาน 2,162,207,653 2,162,207,653 - - 
ธุรกจิน ้า 610,669,873 610,669,873 597,693,413 610,669,873 
 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873 
 
ในระหว่างปีบรษิทัไดโ้อนสทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรกิารน ้าเสยีใหแ้ก่บรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง       
 
มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมูลค่ายุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการจ าหน่าย 
โดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม การค านวณดงักล่าวใช้ประมาณการกระแสเงนิสด 
ซึ่งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากผู้บรหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที ่5 ใช้ประมาณ
การของอตัราการเตบิโตทีไ่ม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเฉลี่ยของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู่ 
 
ขอ้สมมตทิีส่ าคญัใชใ้นการค านวณมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ธรุกิจพลงังาน (ร้อยละ) ธรุกิจน ้า (ร้อยละ) 
   
ก าไรขัน้ตน้ - 26.5 
อตัราการเตบิโต (2.5) 6.3 
อตัราคดิลด 5.5 2.8 
 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาก าไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีใ่ชส้อดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตทีร่วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม 
อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงานนัน้ ๆ 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนจะเท่ากับมูลค่าตามบญัช ีหากข้อสมมติที่ใช้ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย
เปลีย่นแปลงเป็นดงันี้ 
 
 ธรุกิจพลงังาน (ร้อยละ) ธรุกิจน ้า (ร้อยละ) 
   
ก าไรขัน้ตน้ - 14.7 
อตัราการเตบิโต (4.5) (6.7) 
อตัราคดิลด 7.7 29.2 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 154,004 - - - 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   ทีจ่ะจ่ายช าระภายใน 12 เดอืน (16,276,256) (17,026,339) (13,263,875) (14,251,801) 
   ทีจ่ะจ่ายช าระเกนิกว่า 12 เดอืน (106,517,032) (122,969,768) (80,037,299) (100,758,266) 
 (122,793,288) (139,996,107) (93,301,174) (115,010,067) 
     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (122,639,284) (139,996,107) (93,301,174) (115,010,067) 
 

 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  รายการท่ีรบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน 31 ธนัวาคม รายการท่ีรบัรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2561 ก าไรหรือขาดทุน พ.ศ. 2561 ก าไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี       
   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 5,212,768 (3,367,369) 1,845,399 162,985 - 2,008,384 
   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,197,270 1,210,620 3,407,890 713,743 (353,941) 3,767,692 
   เงนิสดจ่ายเพื่อการรบัโอนธุรกจิน ้า 529,531,858 (10,976,000) 518,555,858 (10,976,000) - 507,579,858 
   ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 60,919,707 5,394,642 66,314,349 1,778,928 - 68,093,277 
   ดอกเบี้ยจ่ายเงนิกู้ยมื 7,575,700 (7,575,700) - - - - 
 605,437,303 (15,313,807) 590,123,496 (8,320,344) (353,941) 581,449,211 
       
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       
   สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ                    

อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี (397,963,124) 7,380,444 (390,582,680) 7,380,444 - (383,202,236) 
   ค่าเสื่อมราคา (327,262,120) 15,140,060 (312,122,060) 15,135,233 - (296,986,827) 
   ปรบัมลูค่ายุตธิรรมเงนิลงทุนระยะยาว (27,760,577) 2,774,537 (24,986,040) 2,774,537 - (22,211,503) 
   ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี - (2,428,823) (2,428,823) 933,082 - (1,495,741) 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มื - - - (192,188) - (192,188) 

 (752,985,821) 22,866,218 (730,119,603) 26,031,108 - (704,088,495) 
       

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (147,548,518) 7,552,411 (139,996,107) 17,710,764 (353,941) (122,639,284) 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  รายการท่ีรบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน 31 ธนัวาคม รายการท่ีรบัรู้ใน ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2561 ก าไรขาดทุน พ.ศ. 2561 ก าไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี       
   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 3,543,568 (1,698,169) 1,845,399 162,985 - 2,008,384 
   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,197,270 1,210,620 3,407,890 713,743 (353,941) 3,767,692 
   เงนิสดจ่ายเพื่อการรบัโอนธุรกจิน ้า 529,531,858 (10,976,000) 518,555,858 (10,976,000) - 507,579,858 
   ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า 60,919,707 5,394,642 66,314,349 182,726 - 66,497,075 
   ดอกเบี้ยจ่ายเงนิกู้ยมื 7,575,700 (7,575,700) - - - - 
 603,768,103 (13,644,607) 590,123,496 (9,916,546) (353,941) 579,853,009 
       
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       
   สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อ 

อุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี (397,963,124) 7,380,444 
 

(390,582,680) 16,103,253 
 

- 
 

(374,479,427) 
   ค่าเสื่อมราคา (327,262,120) 15,140,060 (312,122,060) 15,135,233 - (296,986,827) 
   ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี - (2,428,823) (2,428,823) 933,082 - (1,495,741) 
 ดอกเบีย้จ่ายเงนิกู้ยมื - - - (192,188) - (192,188) 

 (725,225,244) 20,091,681 (705,133,563) 31,979,380 - (673,154,183) 
       

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (121,457,141) 6,447,074 (115,010,067) 22,062,834 (353,941) (93,301,174) 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจา้หนี้การคา้กจิการคา้อื่น 68,059,550 31,693,672 26,127,913 27,933,593 
เจา้หนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 27) 66,412,692 63,731,063 65,351,067 63,624,063 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 64,230,550 52,017,027 64,230,550 52,017,027 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 93,151,228 42,074,237 38,829,431 27,923,086 
อื่น ๆ 359,955 202,919 94,393 44,262 
รวม 292,213,975 189,718,918 194,633,354 171,542,031 

 
16 เงินกู้ยมื 

 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
รายการหมุนเวียน   
   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,765,000,000 - 
   เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 124,729,533 - 
   หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,998,377,529 - 
 5,888,107,062 - 
   
รายการไม่หมุนเวียน   
   เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 874,343,972 - 
   หุน้กู้ 4,994,265,166 8,987,977,050 
 5,868,609,138 8,987,977,050 
รวม 11,756,716,200 8,987,977,050 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 
 

หุ้นกู้ 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - 3,936,901,708 3,993,421,481 7,930,323,189 
การเพิม่ขึน้ - - 5,000,000,000 5,000,000,000 
การจ่ายคนื - (3,999,000,000) - (3,999,000,000) 
ค่าใชจ้่ายทางตรงรอตดัจา่ย - - (8,969,489) (8,969,489) 
การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรง - 62,098,292 3,525,058 65,623,350 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - 8,987,977,050 8,987,977,050 
การเพิม่ขึน้ 1,765,000,000 1,000,000,000 - 2,765,000,000 
ค่าใชจ้่ายทางตรงรอตดัจา่ย - (1,000,000) - (1,000,000) 
การตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรง - 73,505 4,665,645 4,739,150 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,765,000,000 999,073,505 8,992,642,695 11,756,716,200 
 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 5,888,107,062 - 
ครบก าหนดภายใน 2 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 4,550,540,922 7,670,220,972 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 1,318,068,216 1,317,756,078 
รวม 11,756,716,200 8,987,977,050 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3.47 - 3.48 2.10 
หุน้กู ้ 2.70 - 3.63 2.70 - 3.63 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 999,073,505 - 999,073,505 - 
หุน้กู ้ 8,992,642,695 8,987,977,050 9,136,743,356 9,045,434,346 
รวม 9,991,716,200 8,987,977,050 10,135,816,861 9,045,434,346 
 
มลูค่ายุตธิรรมค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกูท้ีอ่ตัรารอ้ยละ 3.47 - 3.48 และอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 
ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
มลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู ้อา้งองิจากราคาตราสารหนี้ทีไ่ม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั (clean price) ทีเ่ผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย    
ซึง่ถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิในระหว่างปีมดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 
 

หุ้นกู้ 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - 3,936,901,708 3,993,421,481 7,930,323,189 
กระแสเงนิสดรบั (จ่าย) - สทุธ ิ - (3,999,000,000) 4,991,030,511 992,030,511 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืเงนิ - 62,098,292 3,525,058 65,623,350 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - 8,987,977,050 8,987,977,050 
กระแสเงนิสดรบั - สทุธ ิ 1,765,000,000 999,000,000 - 2,764,000,000 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืเงนิ - 73,505 4,665,645 4,739,150 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,765,000,000 999,073,505 8,992,642,695 11,756,716,200 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า 

 
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกิจน ้าเป็นค่าตอบแทนรายปีตามสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสญัญาเช่าด าเนินการผลิตและจ าหน่าย 
น ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบรหิารจดัการน ้าเสยี เกณฑ์ในการค านวณค่าตอบแทนรายปีคดิเป็นรอ้ยละ 1 ในระยะเวลา 3 ปีแรก นับตัง้แต่
วนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2559 และ รอ้ยละ 3 ในระยะเวลาปีที ่4 - 50 ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิน ้าในโครงการก่อนหกัค่าใชจ้่าย
ใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสญัญา 
 
รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 331,571,745 304,598,534 331,571,745 304,598,534 
จ่ายช าระระหว่างปี (23,629,923) (8,558,736) (23,629,923) (8,558,736) 
ดอกเบีย้จ่าย (หมายเหตุฯ 21) 32,524,561 35,531,947 31,754,543 35,531,947 
โอนสทิธไิปยงับรษิทัย่อย - - (7,210,992) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 340,466,383 331,571,745 332,485,373 331,571,745 
 

18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
งบแสดงฐานะการเงิน   
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 18,838,462 17,039,449 
ก าไรขาดทุน   
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 3,568,716 6,053,103 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
การวดัมลูค่าใหม่ (1,769,703) - 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุระหว่างปี มดีงันี้ 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 17,039,449 10,986,346 
ตน้ทุนบรกิารปีปัจจุบนั 3,266,360 3,134,346 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 2,591,537 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 302,356 327,220 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (1,769,703) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  18,838,462 17,039,449 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.98 รอ้ยละ 2.41 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 5.50 รอ้ยละ 6.35 
การเกษยีณอายุ 55 ปี 55 ปี 
อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน รอ้ยละ 9.00 ถงึ รอ้ยละ 3.00 ถงึ 
 รอ้ยละ 15.00   รอ้ยละ 13.00   
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 ในขอ้สมมติ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 

5.07 
ลดลง รอ้ยละ 

8.29 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

5.67 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

9.42 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

6.42 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

9.99 
ลดลง รอ้ยละ 

5.86 
ลดลง รอ้ยละ 

8.94 
อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 

5.48 
ลดลง รอ้ยละ 

8.79 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

2.93 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

5.51 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะที่ให้ขอ้สมมตอิื่นคงที่ ในทางปฏิบตัิ
สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห ์
ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบั การค านวณหนี้สนิ
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 คอื 8.24 ปี และ 8.68 ปี ตามล าดบั 
 

19 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถ้ือหุน้ในที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอตัรา 0.2115 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 808.99 ล้านบาท โดยเงนิปันผลได้จ่ายแล้ว 
ในวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 
เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2562 ได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงาน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 353.81 ล้านบาท  
โดยเงนิปันผลไดจ้า่ยแลว้ในวนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 0.2034 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิ้น 778.01 ล้านบาท โดยเงินปันผล 
ไดจ้่ายแลว้ในวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

20 ส ารองตามกฎหมาย 

 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 112,766,796 73,100,541 
จดัสรรระหว่างปี 51,619,783 39,666,255 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 164,386,579 112,766,796 
 
ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองนี้ไม่สามารถน าไปจ่าย 
เงนิปันผลได ้
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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21 รายได้อ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิปันผลรบั 74,983,505 74,983,505 921,322,161 804,281,964 
ดอกเบีย้รบั 47,948,721 57,565,057 131,789,193 81,050,534 
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 21,141,204 24,760,635 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขาย 922,759 567,306 922,759 288,666 
อื่น ๆ 675,245 4,819,541 83,322 4,105,091 
รวม 145,671,434 162,696,044 1,054,117,435 889,726,255                
 

22 ต้นทุนทางการเงิน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 15,575,233 106,935,339 15,575,233 106,935,339 
หุน้กู้ 285,739,763 212,171,285 285,739,763 212,171,285 
ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้(หมายเหตุฯ 16) 4,665,645 3,525,058 4,665,645 3,525,058 
ดอกเบีย้จ่ายจากประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า     
   (หมายเหตุฯ 17) 32,524,561 35,531,947 31,754,543 35,531,947 
อื่น ๆ 3,519,703 8,391,611 - 1,229 
รวม 342,024,905 366,555,240 337,735,184 358,164,858 
 

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ตน้ทุนน ้าดบิ 716,142,766 699,639,656 716,060,824 699,639,656 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 106,367,854 91,628,848 105,813,520 91,628,848 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ 10) 157,995,675 143,464,032 139,769,935 133,447,432 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตฯุ 11, 12) 46,943,452 46,428,194 46,943,452 46,428,194 
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 22,449,643 20,270,346 19,833,164 18,367,864 
ค่าธรรมเนยีมใหค้ าแนะน าและปรกึษา 33,370,200 14,211,458 33,370,200 14,211,458 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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24 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้า่ย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 60,324,270 56,646,179 5,616,031 - 
การปรบัปรุงจากปีก่อน 234,337 - - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุฯ 14) (17,710,764) (7,552,411) (22,062,834) (6,447,074) 
รวม 42,847,843 49,093,768 (16,446,803) (6,447,074) 
 
ภาษีเงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิที่แตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกบัอตัราภาษีที่ใช้
ส าหรบัปี แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,180,056,894 2,300,991,631 1,015,948,866 786,878,023 
ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน (55,575,195) (35,827,306) (32,410,477) - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิในบรษิทัร่วม 
   และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ (1,881,117,658) (2,047,414,903) - - 
 243,364,041 217,749,422 983,538,389 786,878,023 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 48,672,808 43,549,884 196,707,678 157,375,605 
ผลกระทบ :     
   ค่าใชจ้่ายทีส่ามารถหกัไดส้องเท่า (692,772) (725,813) (692,772) (725,813) 
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (7,498,351) (7,803,795) (184,264,432) (161,161,836) 
   ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษ ี 9,396,440 64,032 3,165,203 63,810 
   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่า่นมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้     
      เป็นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (31,362,480) - (31,362,480) (1,998,840) 
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 24,097,861 14,009,460 - - 
   การปรบัปรุงจากปีก่อน 234,337 - - - 
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได ้ 42,847,843 49,093,768 (16,446,803) (6,447,074) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (22,148,436) - (22,148,436) (423,012) - (423,012) 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,769,703 (353,941) 1,415,762 - - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (12,418,877) - (12,418,877) (1,177,960) - (1,177,960) 
รวม (32,797,610) (353,941) (33,151,551) (1,600,972) - (1,600,972) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,769,703 (353,941) 1,415,762 - - - 
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25 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่ 
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ตามจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั     
   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 2,137,209,022 2,251,897,827 1,032,395,669 793,325,097 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 
     

ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.56 0.59 0.27 0.21 
 

กจิการไม่มกีารออกหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีที่สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันัน้ จงึไม่มกีาร
น าเสนอก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

26 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  

 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
งานระหว่างกอ่สรา้ง 238,463,925 112,393,045 18,630,607 11,978,287 

 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 
บรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกีย่วกบัการเช่าอาคารส านักงาน ยานพาหนะ และทีด่นิ เป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปีและ 30 ปี 
ตามล าดบั โดยมภีาระผกูพนัในการจ่ายคา่เช่าตามสญัญาเช่าดงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภายใน 1 ปี 14,867,590 14,484,838 13,408,237 13,025,485 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 39,302,259 41,117,005 32,925,436 34,886,118 
เกนิกว่า 5 ปี 229,597,835 238,144,444 186,615,445 193,556,766 
รวม 283,767,684 293,746,287 232,949,118 241,468,369 
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หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึ้น 
 
กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากหนังสอืค ้าประกนั ทีอ่อกโดยธนาคารเพื่อการปฏบิตัติามสญัญากบักลุ่มพลงังาน เป็นจ านวนเงนิ 
175.59 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 257.96 ลา้นบาท) จ านวนเงนิ 5.50 ลา้นดอลลารส์หรฐั (พ.ศ. 2561 : 7.72 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 
 
กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากหนังสอืค ้าประกนั ทีอ่อกโดยธนาคารเพื่อการปฏบิตัติามสญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและอื่นๆ
เป็นจ านวนเงนิ 7.64 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 7.62 ลา้นบาท) 
 
กลุ่มกิจการมีหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นในการค ้าประกันเงนิกู้ของบรษิัทโกลว์ ไอพีพี จ ากัด โดยใช้หุ้นสามญัของบรษิัทดงักล่าวที่ถูกจดั
ประเภทอยู่ในเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 
 

27 สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
บริษทั สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั หลกัประกนั 

   

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่ 
   จ ากดั  

เงนิลงทุนในหุน้สามญัในบรษิทัรว่ม 
- บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็ แอล แอล จ ากดั จ านวน  

26.31 ลา้นหุน้ 

การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ เจพ ี 
   เอน็ แอล แอล จ ากดั 

 - บรษิทั บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
จ านวน 3.84 ลา้นหุน้ 

การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั บ ีกรมิ เพาเวอร ์ 
(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 

 - บรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั จ านวน 40.27 ลา้นหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ วทีพี ีจ ากดั 
 - บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั จ านวน 42.14 ล้านหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส1 จ ากดั 
 - บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั จ านวน 42.27 ล้านหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส2 จ ากดั 
 - บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั จ านวน 38.02 ล้านหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส3 จ ากดั 
 - บรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั จ านวน 36.76 ล้านหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ ทเีอส4 จ ากดั 

 
- บรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 จ ากดั จ านวน  

36.01 ลา้นหุน้ 
การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 
จ ากดั 

   
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั เงนิลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทัร่วม  
 - บรษิทั เก็คโค่-วนั จ ากดั จ านวน 406.84 ล้านหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 
 เงนิลงทุนในหุน้สามญัของเงนิลงทุนระยะยาวอื่น  
 - บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั จ านวน 14.25 ล้านหุน้ การกูย้มืเงนิใหก้บับรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั 
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28 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัประกอบดว้ยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 68.86 
ซึง่มบีรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสุด จ านวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 31.14 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่นประกอบด้วยกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัของบรษิัท ดบับลวิเอชเอ อนิดัสเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
รายการระหว่างกนั 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัใหญ่ขัน้สูงสุด     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,499,851 2,919,273 - 74,806 
ค่าบรหิารงาน 1,378,200 1,579,200 1,378,200 1,579,200 
     

บริษทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 46,253,587 43,295,384 46,253,587 43,295,384 
ค่าบรกิาร 180,000 180,000 180,000 180,000 
ค่าภาษโีรงเรอืน 41,885 - 41,885 - 
ค่าบรหิารงาน 31,992,000 12,632,258 31,992,000 12,632,258 
ค่าเชา่ 3,125,405 3,125,405 3,125,405 3,125,405 
ค่าโฆษณา 420,000 164,839 - - 
     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 221,113,669 212,151,056 221,113,669 212,151,056 
ดอกเบีย้รบั 34,490,451 54,087,897 - - 
รายไดอ้ื่น 20,024,853 27,298,110 - 2,537,475 
     

บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - - 327,335,117 309,982,177 
ดอกเบีย้รบั - - 130,618,464 78,913,353 
เงนิปันผลรบั - - 921,322,161 804,281,964 
     

การรว่มค้า     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 17,152,586 996,440 16,828,586 672,440 
ดอกเบีย้รบั 11,398,141 849,463 - 384,805 
รายไดอ้ื่น 1,116,351 - - - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,541,133 4,289,177 4,541,133 4,289,177 
ตน้ทุนน ้าดบิ 665,866,483 654,886,253 665,866,483 654,886,253 
ค่าไฟฟ้า 785,576 774,322 785,576 774,322 
ค่าบรกิาร 432,000 442,000 432,000 442,000 
ค่าภาษโีรงเรอืน 688,912 689,058 688,912 689,058 
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธดิ าเนินการผลติและจ าหน่าย 8,692,000 8,692,000 8,692,000 8,692,000 
ค่าเชา่ 7,734,249 6,955,241 5,185,959 5,052,759 
ค่าโฆษณา 
ค่าควบคุมงาน 

600,000 
1,800,000 

235,484 
1,800,000 

- 
1,800,000 

- 
1,800,000 

ค่าฝึกอบรม 6,000 - 6,000 - 
 

ยอดคงคา้ง  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 

     
ลูกหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ข ัน้สงูสุด 738,641 716,951 - 18,336 
บรษิทัร่วม 22,462,027 29,740,567 17,693,991 18,406,995 
บรษิทัย่อย - - 26,946,776 25,841,895 
การร่วมคา้ 1,306,570 360,675 1,116,046 13,995 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 421,636 408,428 413,620 408,428 
รวม 24,928,874 31,226,621 46,170,433 44,689,649 
     
รายได้ค้างรบั     
บรษิทัย่อย - - 44,171,938 12,067,420 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 510,363 336,263 510,363 336,263 
รวม 510,363 336,263 44,682,301 12,403,683 
     
เงินปันผลค้างรบั     
บรษิทัร่วม 564,287,076 31,450,592 - - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 

     
ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัร่วม - 1,549,177 - - 
บรษิทัย่อย - - 51,706,075 9,257,017 
การร่วมคา้ 2,372,246 464,658 - - 
รวม 2,372,246 2,013,835 51,706,075 9,257,017 
     
เงินทดรองจ่าย     
บรษิทัย่อย - - 428,534 133,120 
รวม - - 428,534 133,120 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัใหญ่ 10,161 10,161 - - 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 14,516 14,516 - - 
รวม 24,677 24,677 - - 
     
เจ้าหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ 8,000,068 4,499,492 8,000,068 4,499,492 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 58,412,624 59,231,571 57,350,999 59,124,571 
รวม 66,412,692 63,731,063 65,351,067 63,624,063 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บรษิทัใหญ่ข ัน้สงูสุด 138,244 - 138,244 - 
บรษิทัใหญ่ 2,678,889 1,062,889 2,678,889 1,062,889 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 10,936,579 4,023,627 10,853,833 3,823,181 
รวม 13,753,712 5,086,516 13,670,966 4,886,070 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

67 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้บรษิัทร่วมและการร่วมค้า มีก าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม และมีอตัราดอกเบี้ย MLR และ MLR ลบร้อยละ 1.25 
ตามล าดบัต่อปี รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 754,550,500 1,013,765,000 2,653,440,000 1,556,015,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 230,490,552 53,000,000 4,137,490,000 1,217,000,000 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (701,550,500) (312,214,500) (1,761,440,000) (119,575,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 283,490,552 754,550,500 5,029,490,000 2,653,440,000 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 
 
ผู้บริหารส าคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) คณะผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท  
และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 54,247,246 48,776,634 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,160,134 2,877,080 
 56,407,380 51,653,714 
 

29 สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้รบัสทิธปิระโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
ส าหรบักจิการผลติน ้าเพื่ออุตสาหกรรมประเภทกจิการสาธารณูปโภคและบรกิารพื้นฐานจ านวน 5 บตัรส่งเสรมิ และส าหรบักจิการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา จ านวน 15 บตัรส่งเสรมิ 
 
สทิธปิระโยชน์พเิศษทีส่ าคญั 
 
1) ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100  

ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวียนโดยมีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ประกอบกิจการนัน้ ในกรณี 
ทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รบัการส่งเสรมิ จะไดร้บัอนุญาตให้
น าผลขาดทุนประจ าปีทีเ่กิดขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคลมกี าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก าไรสุทธขิองปีใดปีหนึ่งหรอืหลายปีกไ็ด ้
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2) ได้รบัยกเวน้ไม่ต้องน าเงนิปันผลจากกิจการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลนัน้ 

 
3) ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธิทีไ่ด้รบัจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตมิกี าหนดเวลา 5 ปี 

นับจากวนัทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 1 
 

4) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน ้าประปา 2 เท่า ของคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีม่รีายไดจ้าก
การประกอบกจิการนัน้ 

 
5) ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการติดตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกั

ค่าเสื่อมราคาตามปกต ิ
 
ในฐานะทีเ่ป็นกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้จ ากดัตามทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน 
 
รายไดจ้ากการขายและให้บรกิารส าหรบักิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม สามารถแยกรายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 (พนับาท) พ.ศ. 2561 (พนับาท) 

 
ไดร้บั 

การส่งเสริม 
ไม่ได้รบั 

การส่งเสริม  
ไดร้บั 

การส่งเสริม 
ไม่ได้รบั 

การส่งเสริม  
 การลงทุน การลงทุน รวม การลงทุน การลงทุน รวม 
       
รายไดจ้ากการขาย 256,662 1,383,117 1,639,779 245,129 1,277,974 1,523,103 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5,371 212,098 217,469 - 185,182 185,182 
 262,033 1,595,215 1,857,248 245,129 1,463,156 1,708,285 

 
30 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2563 จ านวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายภายใต้
โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัทตามที่ได้รบัอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดตราสารหนี้โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทัง้นี้การออกหุ้นกู้ไดผ้่านความเห็นชอบจาก  
ผู้ถือหุ้นแล้วโดยอาศยัมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2561 
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